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Để tưởng niệm Nguyễn Xuân Phước, 

- một luật sư tâm huyết với vấn đề dân chủ và nhân quyền 
cho Việt Nam
- một người cha, người em thương yêu của gia đình
- một người đồng chí hướng, người bạn quý mến của 
chúng tôi

Gia đình và nhóm Thân hữu Thực hiện
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mặt hồ Irving buổi trưa im vắng chợt nghe như có tiếng 
chim bay. Vâng, cánh hạc Nguyễn Xuân Phước vừa từ 
giã chúng ta hôm nay 22 tháng 6, 2015.

Nguyễn Xuân Phước, người cha thân yêu của Rebecca Bội 
Anh và Matthew Mạnh Tường Nguyễn, luật sư, nhà tranh đấu 
cho nhân quyền và người bạn thân thiết của rất nhiều người 
Việt trong nước cũng như  đang sống khắp năm châu vừa qua 
đời sau hơn một năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu ngặt 
nghèo.

Nguyễn Xuân Phước sinh ngày 26 tháng 1, 1954 tại Khánh 
Bình, một làng nhỏ rất đẹp nằm bên bờ sông Thu Bồn, thuộc 
quận Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình kính Chúa và có niềm 
tin sâu xa vào ân điển cứu độ của Chúa Cứu Thế. Thân phụ 
anh, Cố Mục sư Nguyễn Xuân Ba, là một trong những Mục 
sư đầu tiên của đạo Tin Lành tại Việt Nam. Các anh của anh 
cũng đều là Mục sư, gồm có Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, cố 
Mục sư Nguyễn Xuân Hà, Mục sư Nguyễn Xuân Đức, Mục sư 
Nguyễn Xuân Bình và Mục sư Nguyễn Xuân Sơn.

Nguyễn Xuân Phước theo học bậc trung học tại Trung Học 
Petrus Ký, đậu Tú Tài 2 niên khóa 1972 và du học tại Hoa Kỳ 
trong cùng năm. Anh được UC Berkeley nhận và tốt nghiệp Cử 
nhân Kinh Tế tại đại học danh tiếng này vào năm 1978.  Sau 
một thời gian làm việc tại Đông Nam Á, anh trở lại Mỹ để học 
Luật tại Rutgers University và tốt nghiệp Tiến Sĩ Luật Khoa 
(Doctor of Jurisprudence) năm 1996. Đầu năm 1997, anh mở 
văn phòng luật sư tại Dallas.

Ngoài khả năng chuyên môn, Nguyễn Xuân Phước dành 
thời gian và công sức để đóng góp vào các đề án nhân quyền 
dân chủ cho Việt Nam. Anh tích cực yểm trợ cho phong trào 
“kết nghĩa dân chủ” và các “Ủy Ban Yểm Trợ Dân Chủ Quốc 
Nội” tại hải ngoại. Anh góp phần sáng lập nhiều tờ báo và cố 
vấn luật pháp cho nhiều đoàn thể tại Dallas. Anh là cây bút  
thường xuyên về các vấn đề luật pháp cho các báo tại Dallas, 
giải đáp các thắc mắc về luật pháp cũng như tham gia Diễn 
Đàn Văn Hóa Lịch Sử trên đài phát thanh.
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Trong quan hệ quốc tế, Nguyễn Xuân Phước và các bạn anh 
đã đi nhiều nơi tại châu Âu như Tiệp Khắc, Ba Lan, Hungary 
để học hỏi kinh nghiệm phục hưng đất nước sau CS. Tại Á 
Châu, anh đến Miến Điện, Thái Lan, Nam Hàn, Philippines, 
Singapore. Tại Nam Hàn, anh đã làm việc với các thành viên 
của lãnh tụ đối lập Kim Dae-jung, người sau đó trở thành Tổng 
thống Đại Hàn nhiệm kỳ 1998-2003.  Riêng tại Miến Điện, anh 
đã tìm cách liên lạc các thành phần dân chủ thuộc đảng Liên 
minh Dân tộc Dân chủ (National League for Democracy) đối 
lập của bà Aung San Suu kyi khi bà còn bị tù. Sau khi bà Aung 
San Suu Kyi  được tự do,  năm 2013, Nguyễn Xuân Phước đã 
trở lại Miến Điện lần nữa trong nỗ lực vận động dân chủ cho 
Đông Nam Á trong  đó có Việt Nam.

Từ 2005 trở về sau, Nguyễn Xuân Phước đã đệ trình hàng 
loạt danh sách tù nhân lương tâm đang bị CS giam giữ tại Việt 
Nam lên Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

Trong lãnh vực tin học, mặc dù không phải là chuyên viên 
điện toán, anh đã tự học các phương pháp xây dựng trang mạng  
khi kỹ thuật Mạng lưới Toàn cầu hình thành vào cuối thập niên 
1990. Nguyễn Xuân Phước cũng là một trong những người 
đầu tiên mở rộng chiến dịch vận động chữ ký qua phương pháp 
Internet.  

Trong quan điểm chính trị, Nguyễn Xuân Phước có một 
lập trường Quốc Gia Dân Tộc và Dân Chủ ôn hòa nhưng dứt 
khoát. Trong tiểu luận xuất sắc viết nhân dịp 30-4 2004, anh 
khẳng định:

“Đảng Cộng Sản Việt Nam đã biến đất nước thành một nhà 
tù vĩ đại. Hơn 300,000 quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã 
bị giam giữ vô hạn định. Đây là thảm họa lịch sử mà cái tàn 
ác của vua Gia Long khi Ngài trả thù nhà Tây Sơn cũng không 
thể nào so sánh được. Và suốt lịch sử 5000 năm của dân tộc 
cũng không có một thời đại nào có cuộc trả thù khủng khiếp 
như thời kỳ Cộng Sản thống nhất đất nước… Cộng Sản là hiểm 
họa lớn nhất của loài người từ trước đến nay” và  anh khẳng 
định chỉ có “tính hợp pháp của nhà cầm quyền là điều kiện tiên 
quyết và là nhu cầu cấp bách để xây dựng một nền chính trị 
dân bản bền vững. Và nền chính trị dân bản bền vững là nền 
tảng để mở ra thời đại phục hưng dân tộc, làm bệ phóng cho 
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giai đoạn cất cánh về kinh tế toàn dân và để bảo đảm sự toàn 
vẹn lãnh thổ.”
Về tương lai dân tộc, Nguyễn Xuân Phước ôm ấp một “Giấc 
Mơ Việt Nam”:

“Mỗi lần đến ngày 30 tháng Tư là một cơ hội để chúng ta 
suy nghĩ về những thất bại lịch sử và để mơ đến “Giấc Mơ Việt 
Nam”. Để từ những nơi xa xôi trên trái đất đến những trung 
tâm vận động phục hưng dân tộc ngay tại trong nước, mọi 
người Việt đều phải cùng nhau chia sẻ một viễn tượng về sinh 
mệnh dân tộc và hướng đi tới của đất nước. Từ đống tro tàn 
của lịch sử, những con phượng hoàng sẽ cùng nhau cất cánh. 
Từ đó, mọi người Việt sẽ cùng nhau tái tạo một nước Đại Việt 
mới, một tổ quốc Đại Việt của thời đại 2000 với không gian 
Việt trải dài khắp nơi trên thế giới, một tổ quốc của mọi người 
mang dòng máu và văn hoá Việt không phân biệt chính kiến, 
tôn giáo hay bất cứ một quá khứ chính trị nào.”
Nguyễn Xuân Phước yêu nước Việt và yêu lịch sử dân tộc Việt. 
Anh không những dành nhiều thời gian để học sử, viết về lịch 
sử Việt Nam mà còn sống với các sự kiện lịch sử. Khoảng đầu 
năm 2000, xúc động khi được đọc về hành trình tỵ nạn của 
Hoàng Tử Lý Long Tường, anh đã đến tận Nam Hàn để thăm 
hỏi ông Lý Xương Căn, trưởng tộc của họ Lý tại Nam Hàn. 
Buổi gặp gỡ gia đình họ Lý đã củng cố niềm tin trong anh về 
Việt Tính như anh nhắc lại sau đó:

“Điều tôi biết chắc chắn là qua câu chuyện của dòng họ 
Hoàng tử Lý Long Tường, chúng ta thấy rằng, Việt tính vẫn 
tồn tại qua không gian và thời gian. Và tôi tin rằng một ngày 
không xa, tinh thần Việt ấy sẽ được phục hưng trên đất nước 
chúng ta. Ngày ấy tổ quốc Đại Việt sẽ hồi sinh. Ngày ấy Thăng 
Long và Sài Gòn sẽ phải được trả lại cho dân tộc và lịch sử. Và 
tôi tin rằng ngày ấy sẽ không có một đảng phái, một tôn giáo 
nào, một cá nhân nào chiến thắng, mà chỉ có dân tộc Việt là kẻ 
chiến thắng”.
Truyền thống văn hóa, các bài học lịch sử và khí tiết của các 
anh hùng dân tộc như Nguyễn Trãi, Đặng Dung luôn là niềm 
thôi thúc để anh nghiên cứu và sáng tác. Anh viết không nhiều 



|  11nguyễn xuân phước

nhưng những tiểu luận văn hóa, chính trị, lịch sử của anh cho 
chúng ta thấy niềm tin vào lịch sử dân tộc của anh vô cùng 
sâu đậm. Dưới đây là 10 tiểu luận tiêu biểu của Nguyễn Xuân 
Phước đã được phổ biến rộng rãi trên internet:

- Bách Việt trong lòng Đại Việt
- Nhân ngày 30-4 xem lại bài học thống nhất đất nước
- Từ Phan Liêu, Đặng Dung đến Nguyễn Trãi, tâm sự của 
một thế hệ.
- Bàn về hai chữ văn minh
- Bài học phục hưng dân tộc
- Những nghịch lý lịch sử của thế kỷ 20 và hành trình đi tìm 
tính chính thống lịch sử ở thế kỷ 21
- “Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại…”
- Một số vấn đề pháp lý quanh hiệp định biên giới Việt-
Trung.
- Xét lại giá trị pháp lý và tính chính thống của Hiến Pháp 
Việt Nam hiện nay
- Thân Thanh Triều nên mất nước.

 Nick trên internet của Nguyễn Xuân Phước là Ngàn Cánh Hạc. 
Anh Đỗ Thành Công, bạn của Nguyễn Xuân Phước viết bài 
thơ Ngàn cánh hạc tặng anh và đọc cho anh nghe bên giường 
bệnh trong lần ghé thăm đầu tháng 5, 2015:

ngàn cánh hạc 
chiều chưa tắt nắng
dậy mà nghe
Nguyễn Trãi bình Ngô
chí ta lớn
sao trời không thương
đường đoạn trường
thôi đưa nhau rồi
ly khách xa
buồn như muốn khóc
hôm qua trăng sáng
Đặng Dung ơi
ly khách đi
về đâu khách ơi
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lòng ai thôi cũng
nát tơi bời
vỗ tay cho
hết đời nhân thế
chờ ta mà cạn 
chén ly bôi.

Nguyễn Xuân Phước là một người khiêm cung, đơn giản. 
Ngoài một số bạn cùng chí hướng, ít ai nghe anh nói về mình. 
Đa số người quen chỉ biết một Nguyễn Xuân Phước hồn nhiên, 
vui tính và hiếu khách. Khi cần phải tự giới thiệu, anh thích 
khoe cách nấu phở rất ngon, cách làm bánh tét dân chủ  [Phước 
dự tính làm bánh tét bán để lấy tiền giúp cho thân nhân những 
đồng bào đang bị CS giam tù nên gọi là bánh tét dân chủ trong 
mỗi dịp Tết] rất nghề hơn là những đóng góp của anh cho tiến 
trình dân chủ Việt Nam về nhiều mặt, bao nhiêu công sức anh 
đã đổ ra, bao nhiêu nơi anh đã đến, bao nhiêu tháng năm anh 
đã miệt mài.

Bánh tét do Nguyễn Xuân Phước gói và nấu
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 Nguyễn Xuân Phước có tấm lòng luôn rộng mở. Căn nhà 
của anh bên bờ hồ Irving là địa điểm gặp gỡ giữa các nhà hoạt 
động, nhà văn, nhà thơ có khuynh hướng dân chủ có dịp ra 
nước ngoài, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể đấu tranh dân chủ 
tại hải ngoại và là địa điểm sinh hoạt thường xuyên của giới 
văn nghệ sĩ trong vùng cũng như từ khắp nơi, kể cả trong nước, 
khi đến viếng thăm thành phố Dallas. 

 Anh là người yêu âm nhạc, văn, thơ, thích hát, thích đàn. 
Khi được yêu cầu, anh thường hát nhạc phẩm Giọt nước có 
biết mình là sông của Khúc Lan:

Nguyễn Xuân Phước hát  “Giọt nước có biết mình là sông” 

…..
Giọt nước có biết mình là sông, nhưng sông vẫn chảy 
Ngọn cỏ có biết mình về nguồn, đâu lời khóc than
Giọt nước có biết mình là mây, mây sao chưa nổi
Giọt nước hóa kiếp mình vào đời, dù dặm trường xa xôi….

"Lời khóc than" hay những lời tiên tri dành cho số phận của 
một áng mây chưa kịp thành mưa tắm mát quê hương đã vội 
"hóa kiếp mình vào đời"  trên quê người, đất lạ.
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Từ mái hiên của căn nhà không cao sang, rộng lớn nhưng 

đầy kỷ niệm của Nguyễn Xuân Phước, nhà thơ Nguyễn Xuân 
Thiệp đứng nhìn những giọt mưa nhỏ xuống mặt hồ. Cuộc đời 
của người bạn nhỏ thân thương đang tan dần trước mắt anh 
như thế. Nhà thơ không nói ra nhưng trong lòng anh và trong 
lòng bạn hữu của Nguyễn Xuân Phước đều biết một cuộc chia 
tay sắp sửa xảy ra. Đêm đó nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp viết 
bài thơ Mưa Xám như một lời từ giã:

…….
mưa xám
giăng. giăng. qua đời tôi. đời bạn. và còn những ai nữa. hở em
như chiều qua
mưa xám lạnh mặt hồ. ngôi nhà ở irving. của nguyễn xuân 

phước
 tôi ngồi nhìn
mặt trời
nói lời từ giã
adieu.

chiều mưa trên hồ irving sau nhà nguyễn Xuân Phước
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 Vâng, cuộc đời vốn là những adieu, nhưng nếu còn nhớ 
Nguyễn Xuân Phước, xin hãy nhớ đến anh trong những lần 
hạnh ngộ.

 Cố Tổng thống Abraham Lincoln có lần đã nói, đại ý “Cuối 
cùng, điều quan trọng không phải bạn đã sống được bao nhiêu 
năm mà  là ý nghĩa cuộc sống của bạn trong những năm tháng 
ấy”  (In the end, it’s not the years in your life that count. It’s 
the life in your years). Nguyễn Xuân Phước chỉ sống 61 năm 
nhưng 61 năm dâng hiến cho quê hương, đất nước. Anh đã 
sống nhiều hơn so với bao nhiêu người có tuổi tác cao hơn.

Cánh hạc Nguyễn Xuân Phước vừa bay nhưng sẽ không xa 
khuất bên kia bờ ước vọng mà như  vẫn còn đây soi bóng dưới 
mặt hồ Irving. Mai này, bạn bè anh có thể không còn dịp trở lại 
căn nhà đẹp đó nữa nhưng mùi phở thơm, tiếng đàn và giọng 
Quảng Nam của Phước nghêu ngao “Giọt nước có biết mình 
là sông nhưng sông vẫn chảy” sẽ còn vang vọng mỗi đêm. Tất 
cả còn đó và sẽ mãi mãi còn trong mỗi trái tim người.

 Những người thân yêu của Nguyễn Xuân Phước ơi, đừng 
khóc cho giờ chia tay hôm nay mà hãy cùng cười hồn nhiên 
và vui tính với anh. Xin dành những giọt nước mắt đó cho 
“ngày đoàn viên dân tộc, ngày hội lớn tự do dân chủ trên quê 
hương, ngày phục hưng của dòng giống Đại Việt anh hùng” mà 
Nguyễn Xuân Phước thân yêu của chúng ta hằng mơ ước

TTđ
Boston, viết xong vào ngày Phước đi xa, 22 tháng 6, 2015
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Tác phẩM
nguyễn xuân phước
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bài 1

Máu ta từ thành văn Lang 
dồn lại…

Thế hệ của tôi sinh ra và lớn lên khi đất nước chia đôi. Khi 
chiến tranh leo thang, tin tức chiến tranh tràn lan trên báo 
chí, tôi phải di chuyển từ miền Trung chiến tranh nghèo 

đói vào Sài Gòn. Tuổi thiếu niên của tôi phải chung đụng và 
lạc lõng giữa một thế giới phồn hoa của một đất nước đầy khói 
lửa. Những vấn đề về quê hương đất nước bắt đầu nhen nhúm 
trong tâm hồn tôi.

Đến cuối năm lớp 10, thằng bạn thân nhất của tôi bị gọi 
nhập ngũ. Nhìn người bạn thân mặt búng ra sữa, xúng xính 
trong bộ áo trận về thăm nhà tôi không khỏi xót xa. Tương lai 
của thế hệ chúng tôi mù mịt trong chiến tranh và đắm chìm 
trong khói của lựu đạn cay trong thành phố.

Sống trong một đất nước chiến tranh dưới sự lãnh đạo của 
những người không có tâm và tầm nhìn dân tộc, cả một thế hệ 
thanh thiếu niên miền Nam lớn lên và mất định hướng. Lòng 
yêu nước của thế hệ chúng tôi không có lãnh đạo. Chúng tôi, 
có đứa biến mất khỏi thành phố đi theo Việt cộng vì có thân 
nhân trong chiến khu. Những đứa còn lại vùi đầu vào học 
hành, sách vở, kiến thức để nuôi chút hy vọng trong tương lai. 
Có những đứa con nhà giàu biến thành những tay ăn chơi. Có 
đứa sửa soạn để lên đường nhập ngũ. Chúng tôi cũng lao đầu 
vào những sinh hoạt hướng đạo, nhà thờ, thanh niên Phật Tử. 
Có đứa tham gia xuống đường.

Thập niên 1960-1970 tràn đầy dòng nhạc mới. Những thiên 
tài âm nhạc Việt Nam đã xuất hiện ở học đường rồi lan ra xã 
hội. Những bài hát của Trịnh Công Sơn với lời ca về thân phận 
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người Việt Nam da vàng đưa tôi về với tình tự quê hương. 
Những tình ca của Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Ngô Thụy 
Miên, Lê Uyên Phương, Vũ Đức Sao Biển, tình ca Tôn Thất 
Lập,  v.v... đã ru tuổi thiếu niên của tôi. Giữa những dòng nhạc 
tình ca, và những bài ca về thân phận, tôi bắt gặp dòng nhạc 
của Nguyễn Đức Quang với bài Việt Nam Quê Hương Ngạo 
Nghễ với lời ca chất chứa niềm hy vọng và lòng yêu nước. Việt 
Nam Quê Hương Ngạo Nghễ là liều thuốc tinh thần làm cho 
tôi có ý thức về dân tộc và lịch sử dựng nước và giữ nước của 
cha ông.

Mỗi khi nghe …  Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại, xương 
da thịt nầy cha ông miệt mài… tôi cảm nhận được cái gì rất 
thiêng liêng từ năm ngàn năm trước đổ dồn vào con người nhỏ 
bé của mình. Tôi có cảm tưởng tôi không phải chỉ là tôi mà là 
cả một dòng sử Việt chảy trong tôi. Sau nầy, khi được đọc Lý 
Đông A “… ta sống muôn năm ở trong ta lấy sức sống mà làm 
nên thời đại 2000″, viết từ năm 1940, thì tôi càng thấm ý nghĩa 
lời ca của Nguyễn Đức Quang. Với tôi, Nguyễn Đức Quang, 
cũng như Lý Đông A, chính là ngôn sứ của tiền nhân, giúp cho 
tâm hồn tôi nối kết được với linh thiêng của đất nước, để bắt 
gặp những người bạn cùng nhịp điệu, cùng những rung động 
về quê hương trong nước và ngoài nước. Anh đã  đem lại cho 
thế hệ chúng tôi niềm tin yêu vào tương lai dân tộc để thế hệ 
chúng tôi “xin nhận nơi nầy làm quê hương” với niềm “hy 
vọng đã vươn lên trong ưu phiền mùa chinh chiến.”

Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ sẽ giúp cho tuổi trẻ cảm 
chiêu được hồn sử dân tộc và nhận thức được sứ mệnh thiêng 
liêng của dân tộc trước hiện tình đất nước. Nó sẽ tiếp tục kích 
động lòng yêu nước của thế hệ thanh niên đang lớn lên trong 
đất nước dưới gót giày xâm lược của Đại Hán, như đã kích 
động lòng yêu nước của tôi thời kỳ chiến tranh.

Tôi mong rằng một ngày nào đó khi dân chủ tự do tái lập 
trên quê hương, khi bóng quân thù không còn trên lãnh hải và 
lãnh thổ quê hương, thì “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” 
sẽ được quốc dân chọn là bản quốc ca cho một nước Việt Nam 
mới để ghi nhớ bài hát đã thúc giục lòng yêu nước từ thế hệ nầy 
qua thế hệ khác.
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Anh đã ra đi, nhưng Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ sẽ 
tồn tại mãi mãi trong lòng dân tộc Việt Nam, như một ngọn lửa 
thiêng, tiếp tục hun đúc lòng yêu nước của một thời kỳ dân tộc 
Việt phải sống với những trang lịch sử đầy nghịch lý

Richardson, Texas
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bài 2

Bách việt trong lòng Đại việt
 

Để tưởng nhớ Trung Tá Phạm Việt Châu, tác giả“Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh” 

Địa Lý Bách việT Miền hoa naM Thời cổ Đại

người Việt chúng ta thường cho rằng mọi hình thức văn 
hóa và con người phát xuất từ phương Bắc của Việt Nam, 
đặc biệt là từ vùng Hoa Nam của Trung quốc, đều thuộc 

về Trung Hoa. Chúng ta vẫn gọi chung người Quảng Đông, 
Phúc Kiến, Triều Châu, Hải Nam. Họ là người Tàu hay người 
Hoa, kể cả toàn bộ người dân sống ở những vùng này cách đây 
hàng mấy ngàn năm cũng là người Tàu. Chữ “Tàu” hay “Hoa” 
hàm ý nghĩa họ là những người khác chủng với dân tộc Việt. 
Họ là người Trung Hoa, hay người Hán.

Quan điểm nầy trước hết sai lầm về mặt lịch sử xuất phát 
của dân tộc và đất nước Việt, và sau đó tạo cho Hoa Kiều sống 
tại Việt Nam một mặc cảm tâm lý chủng tộc khó hội nhập vào 
cộng đồng dân tộc và tạo nhiều bất lợi cho nền kinh tế và văn 
hóa nước nhà. Bên cạnh đó nước Trung Hoa to lớn về dân số 
lẫn đất đai không thể nào bỏ qua việc vận dụng thành phần 
người Hoa sinh sống ở nước ngoài để biến họ thành công cụ 
phục vụ cho chính quyền Hoa Lục.

Quan điểm sai lầm nầy của người Việt đối với người Hoa 
phát xuất từ quá trình đồng hóa quá lâu của người Hán đối với 
các dân tộc Bách Việt tại vùng Hoa Nam. Đồng thời nó phát 
xuất từ những nhận định sai lầm về lịch sử của các triều đại 
trước đây.

Ngày nay những nỗ lực khám phá về lịch sử và địa lý miền 
Hoa Nam cổ đại, cũng như những nghiên cứu về chủng tộc dựa 
trên DNA (gen di truyền) đã chiếu những ánh sáng mới giúp 
chúng ta đặt lại một số vấn đề cơ bản về chủng tộc và lịch sử. 
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Những nhận định cơ bản nầy sẽ là nền tảng lý luận giúp chúng 
ta có một cái nhìn hợp lý về sử học nước nhà, một chính sách 
ngoại giao dựa vào văn hóa đồng chủng với các nước Đông 
Nam Á và các đảo quốc ở Thái Bình Dương, và một sách lược 
văn hóa đối với người Hoa đang sinh sống tại Việt Nam.

Sự hiện diện của văn minh Bách Việt thời Thường Chu 
trong lịch sử Trung Hoa được đánh dấu bằng câu chuyện sứ 
giả Việt Thường ở phương Nam đem Bạch Trĩ và Rùa sống 
ngàn năm để cống dâng cho vua nhà Chu. Lúc bấy giờ lãnh thổ 
của nhà Chu chỉ kéo dài tới sông Hoàng Hà. Đến thời Chiến 
Quốc, khoảng 500 trước Công nguyên, một số dân tộc ở Nam 
Trung Hoa mới xuất hiện trong sử Trung Quốc. Nổi bật nhất là 
các nước Sở, nước Ngô và nước Việt.

Khi Sở, Ngô, Việt bị Tần Thủy Hoàng sát nhập vào Trung 
Hoa, và Lưu Bang đã diệt được Hạng Võ, cuối triều đại nhà Tần 
và đầu thời kỳ Hán khi Lưu Bang mới lên ngôi (256-195TCN) 
phía Nam nước Sở vẫn còn là chủ quyền của các dân tộc Bách 
Việt hoàn toàn độc lập và tự chủ. (Xem bản đồ Trung Hoa thời 
Tần Thủy Hoàng Cao tổ).

Truyền thuyết xác định rằng dân tộc Việt phát xuất từ Động 
Đình Hồ miền Lĩnh Nam. Sách Lĩnh Nam Chích Quái của Trần 
Thế Pháp ở thế kỷ 15 kể truyện họ Hồng Bàng như sau:

“Đế Minh cháu ba đời họ Viêm Đế Thần Nông sinh ra Đế 
Nghi, sau nhân đi tuần về phía Nam đến núi Ngũ Lĩnh lấy được 
con gái bà Vụ Tiên rồi trở về, sinh ra Lộc Tục. Tục dung mạo 
đoan chính, thông minh phúc hậu, Đế Minh rất lấy làm lạ, 
muốn cho nối ngôi mình.
Ngũ Lĩnh là năm rặng núi lớn ở Nam Trung Hoa thuộc miền 
Lĩnh Nam. Miền Lĩnh Nam đưọc sử tây phương viết như sau:  
“Lĩnh Nam là vùng đất phía Nam của rặng Ngũ Lĩnh gồm các 
rặng Đại Dũ /Dữu Lĩnh, Kỵ Điền Lĩnh, Đô Bàng Lĩnh, Manh 
Chử Lĩnh và Việt Thành Lĩnh. Vùng nầy gồm các tỉnh Quảng 
Đông, Quảng Tây, Hồ Nam và Giang Tây của Trung Hoa hiện 
đại. Vùng nầy do dân Bách Việt sinh sống và là tổ quốc của 
dân Nam Việt cổ đại” (xem http://en.wikipedia.org/wiki/Jiangxi )

Tác giả Việt Sử Thông Luận cho rằng, sau khi mất bản địa 
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Thái Sơn (tỉnh Sơn Đông, bắc Trung Hoa), Con cháu Thần 
Nông đã rút quân về Động Đình Hồ để xây dựng căn cứ địa 
văn hóa mới cho dân Việt. Tướng của Đế Minh là Si Vưu ở 
lại giữ Thái Sơn và sau ba năm chiến đấu chống tù trưởng của 
nòi Hán là Hiên Viên, quân của Si Vưu tan rã và từ đó, dân 
Việt mất căn cứ địa văn hóa Thái Sơn. Hiên Viên chiếm được 
Thái Sơn lên ngôi là Hoàng Đế. Ngày nay, dân tộc Việt chỉ còn 
câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước 
trong nguồn chảy ra” để ghi dấu cái nôi văn hóa đầu tiên của 
dân Việt.

Khi Lưu Bang cướp ngôi nhà Tần ở phương Bắc, thì ở 
phương Nam, Triệu Đà thống nhất được các nước Bách Việt 
trong đó có cả nước Âu Lạc của tổ tiên chúng ta. Đó là cuộc 
thống nhất Bách Việt lần thứ nhất. Nhà Triệu truyền ngôi được 
4 đời thì bị nhà Hán xâm chiếm và miền Lĩnh Nam bị bắc 
thuộc từ đó.

Đến thời kỳ Hai Bà Trưng, 40 năm sau Công nguyên, Hai 
Bà đã thống nhất được 65 thành miền Lĩnh Nam. Sử viết: “Các 
quận Nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng 
ứng. Hai bà lấy được 65 thành ở Lĩnh Nam. Trưng Trắc tự lập 
làm vua, xưng là Trưng Nữ Vương.”  Đây là cuộc thống nhất 
Bách Việt lần thứ hai.

Do đó, khi truy tầm nguồn gốc Bách Việt của dân tộc Việt 
cần để ý các vấn đề sau đây:

Thời cổ đại đã xuất hiện các dân tộc Bách Việt ở phía Nam 
sông Dương Tử. Một số nước Việt giáp biên giới với nhà Chu 
thường được đề cập đến trong sử sách Trung Hoa, đó là Sở, 
Việt (với Việt Vương Câu Tiển), Ngô Việt (với Ngô Phù Sai). 
Khi nhà Tần thống nhất thiên hạ, các nước Việt trên bị sáp nhập 
vào nhà Tần. Còn các nước Việt khác như Âu Việt, Mân Việt, 
Thái Việt, Điền Việt, Lạc Việt, Việt Thường và một số nước 
Việt khác phía Nam vẫn còn giữ được nền độc lập.

Cần xem khám phá mới của Stephen Oppenheimer tác giả 
Eden in the East: The Drowned Continent of Southeast Asia 
(Địa Đàng ở Phương Đông: Lục Địa Đông Nam Á Bị Chìm 
Dưới Đáy Biển) để thấy nền văn minh Hoa Nam trải dài xuống 
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Đông Nam Á và các hải đảo ở Thái Bình Dương. Các dân 
tộc như Mân Việt, Ngô Việt, Âu Việt gồm các bộ tộc, Phúc 
Kiến, Triều Châu, Quảng Đông, Quảng Tây, Hẹ, Hải Nam, Đài 
Loan, Thái, Nam Dương và các thổ dân ở vùng đảo Thái Bình 
Dương đều có nguồn gốc Bách Việt.

Do các dân tộc Bách Việt đã sinh sống ở miền Hoa Nam 
trước khi vùng nầy bị Tần Hán xâm lược, dân Việt phải là chủ 
nhân ông nền văn hóa thời bấy giờ. Các khám phá khảo cổ về 
văn minh Hoa Nam trước thời Tần và Hán thuộc phải được coi 
là chỉ dấu của văn minh Việt, chứ không thể là của Hán tộc. 
Người Việt cần phải coi đó là di sản của Việt tộc và phải mạnh 
dạn giành lại chủ quyền văn hóa của mình.

Các nhà nhân chủng học Đài Loan gần đây đã tìm cách 
phục hồi lại nguồn gốc Bách Việt của người Đài Loan như 
Phúc Kiến (Minnan, Mân Nam) và Hẹ (Hakka) là hai giống 
dân đông nhất trên đảo.
Hiện nay có nhiều nghiên cứu về DNA đã xác định quan hệ 
chủng tộc của các dân tộc Bách Việt. Cụ thể là trong tác phẩm 
nghiên cứu nguồn gốc chủng tộc dựa vào gen di truyền (DNA) 
của nhà nghiên cứu M. Liu của Mackay Memorial Hospital 
và được viện Nghiên Cứu Sức Khoẻ quốc gia của Đài Loan 
tài trợ, tác giả M. Liu chứng minh là các giống dân miền Hoa 
Nam, Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương có liên hệ gen 
di truyền khác biệt với chủng tộc Hán ở miền Bắc. (http://www.wufi.
org.tw/eng/linmalie.htm).

Những khám phá mới về nhân chủng học của Đài Loan đã 
chiếu ánh sáng vào lịch sử nòi giống Bách Việt. Chúng ta có 
thể xác định rằng dân Bách Việt đã từng chiếm lĩnh miền Hoa 
Nam và dần dà bị Hán tộc xâm lăng và đồng hóa. Chỉ có Việt 
Nam hiện nay tức là Âu Lạc, Lạc Việt, Việt Thường và Đại 
Việt sau nầy, là còn giữ được văn hóa của Bách Việt.

vấn Đề người Tàu LẬp Đế nghiệp ở Đại việT
Sau khi đã xác định được địa lý văn hóa vùng Bách Việt chúng 
ta hãy trở về với một bí ẩn lịch sử của dân tộc ta. Đó là từ nhà 
tiền Lý (Lý Nam Đế) đến nhà Tây Sơn, một số các triều vua 
lớn được sử sách của ta cho là có gốc từ Tàu.
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Về Lý Nam Đế, sử gia Trần Trọng Kim viết: “Lý Bôn, có 
người gọi là Lý Bí, vốn dòng dõi người Tàu. Tổ tiên ở đời Tây 
Hán phải tránh loạn chạy sang Giao Châu, đến lúc bấy giờ là 
bảy đời, thành ra người bản xứ.”

Về dòng dõi nhà Trần, Đại Việt Sử Toàn Thư viết về gia 
phả của vua Trần Thái Tông như sau: “Trước kia tổ tiên vua 
là người đất Mân, (có ngườì nói là Quế Lâm), có người tên là 
Kinh, đến ở hường Tức Mặc phủ Thiên Tường, sinh ra Hấp, 
Hấp sinh ra Lý, Lý sinh ra Thừa, đời đời làm nghề đánh cá. 
Vua con của Thừa, mẹ họ Lê … (ĐVSKTT tr 159)

Về Hồ Quý Ly, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết: “Quý Ly, 
tự là Lý Nguyên, tự suy tổ tiên là Hồ Hưng Dật vốn ở Chiết 
Giang, đời Hậu Hán, thời Ngũ Quí sang làm thái thú Diễn 
Châu.”(ĐVSKTT tr 293).

Về nhà Tây Sơn, Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim 
viết: “Nguyên tổ bốn đời của Nguyễn Nhạc là họ Hồ, cùng một 
tổ với Hồ Quý Ly ngày trước…” (VNSL Trần trọng Kim tr. 144).

Như thế thì có ít nhất là bốn triều đại như Tiền Lý, Trần, 
Hồ, Tây Sơn đều là người gốc ở phương Bắc và xuống phương 
Nam lập nên đế nghiệp.

Phải chăng những vị lập nên các triều đại nầy là người Hán? 
Để giải đáp bài toán lịch sử nầy chúng ta phải xét lại hiện tượng 
phục hoạt của Việt tính hay ý thức Việt ở trong các triều đại nói 
trên.

SỰ phỤc hoạT cỦa việT TÍnh 
TRong Thời KỲ BẮc ThuỘc

Từ khi cuộc kháng chiến chống quân Hán xâm lược của Lữ 
Gia và Triệu Dương Vương thất bại (111 TCN) đất Nam Việt 
bị nhà Hán chiếm đóng và danh xưng Việt đã bị linh lạc bởi 
quá trình đô hộ và đồng hóa. Từ thời kỳ Hán thuộc trở đi, danh 
xưng Việt đã biến mất trong các sách sử của Trung Quốc, và 
được thay thế bằng hai chữ An Nam và Giao Chỉ. Ngay cả thời 
kỳ Hai Bà Trưng danh xưng Việt cũng chưa được phục hoạt.

Khoảng cách thời gian giữa Lữ Gia và Lý Bôn là hơn 650 
năm. Tại sao khi Lý Bôn (544) lên ngôi ông lấy đế hiệu là Nam 
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Việt Đế? Ý thức Việt trong đế hiệu đó ở đâu ra? Phải chăng 
suốt 650 năm bị Hán hóa, một tầng lớp nhân dân Bách Việt từ 
miền Lĩnh Nam rút về vùng đất Âu Lạc, Việt Thường vẫn giữ 
vững ý thức Việt, lưu giữ và bảo tồn nó qua không gian và thời 
gian.

Lịch sử chiếm đóng miền Lĩnh Nam của nhà Hán đi liền với 
những nổi dậy của dân tộc Việt và những cuộc đàn áp khốc liệt. 
Suốt hai ngàn năm, địa danh Lĩnh Nam biểu tượng cho tinh 
thần chống lại Hán hóa. Người dân miền nầy được gọi là “Lục 
Lường” hay “Cường Lường” nghĩa là dân cứng cổ. (theo Lê 
Văn Siêu và Lý Đông A). Người đọc sử cần hiểu ý nghĩa về xã 
hội loạn lạc thời Hán ở vùng Lĩnh Nam. Khi sử gia Trần Trọng 
Kim viết: “Tổ tiên (Lý Bôn) ở đời Tây Hán phải tránh loạn 
chạy sang Giao Châu.” người đọc sử phải hiểu rằng “Loạn” 
là những cuộc nổi dậy của dân bản địa nổi lên đánh đuổi chính 
quyền đô hộ phương Bắc.

Đây là lý do hợp lý nhất để giải thích sự kiện dòng họ Lý 
Bôn đã đi về phương Nam. Khi đã định cư ở Âu Lạc, dòng họ 
nầy vẫn ấp ủ tinh thần Phục Việt từ thế hệ nầy qua thế hệ khác. 
Họ chờ đợi để được thấy một ngày nào đó danh xưng Việt 
được tái hiện trong lịch sử. Dòng họ Lý Bôn và những dòng họ 
Bách Việt khác đã truyền lại cho con cháu mối quyết tâm nuôi 
dưỡng tinh thần quật khởi đợi ngày giành lại non sông.

Chỉ bằng sự xác định được quan hệ giữa Bách Việt và Lý 
Bôn chúng ta mới hiểu được tại sao ý thức Việt đã được phục 
hoạt trong phong trào độc lập của nhà Tiền Lý. Nếu nói “Lý 
Bôn là dòng dõi người Tàu” như sử gia Trần Trọng Kim viết, 
thì e rằng chúng ta không giải thích được hiện tượng phục hoạt 
danh xưng Việt ở thời kỳ đó.

Đặc biệt là thời kỳ Lý Trần là thời kỳ cực thịnh của văn hóa 
Việt. Câu hỏi có thể đặt ra là nếu họ Trần có gốc Tàu thì tại sao 
họ Trần phải phục hưng văn hóa Việt?

Hay như trong hịch Tây Sơn của đức Quang Trung Hoàng 
đế kêu gọi : “đánh cho được để tóc dài, đánh cho được nhuộm 
răng đen, đánh cho nó chích luận bất phản, đánh cho nó phiến 
giáp bất hoàn, đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu 
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chủ”. Nếu cho rằng Quang Trung mang dòng máu Tàu thì tại 
sao ông đòi đánh Tàu để dân tộc Việt được giữ gìn tục để tóc 
dài, ăn trầu, nhuộm răng đen, để cho bọn Tàu biết là nước Nam 
nầy là có chủ. Và khi đã diệt được quân xâm lược Ngài đã yêu 
sách đòi nhà Thanh phải trả lại miền Lưỡng Quảng, tức là vùng 
Lĩnh Nam thời cổ đại?

Chỉ có một câu trả lời hữu lý duy nhất là ông tổ của các 
dòng họ như Lý Bôn, Trần Thừa, Hồ Quý Ly và nhà Tây Sơn 
là những người thuộc dòng giống Bách Việt. Những dòng tộc 
nầy đã thất bại trong những lần nổi dậy chống quân xâm lược 
và đã lui về phương Nam tìm đất sống. Họ đã hòa nhập vào 
văn hóa Âu Lạc, Lạc Việt và Việt Thường để trở thành người 
dân địa phương. Họ đã cùng với các dòng tộc Việt địa phương 
nuôi dưỡng ý chí Phục Việt âm thầm dưới đáy tầng quốc dân từ 
đời nầy qua đời khác để lấy ý thức dân tộc làm sức mạnh kháng 
cự tham vọng của Hán tộc để bảo tồn văn hóa và giành lại độc 
lập cho dân tộc Việt.

Bách việT TRong Lòng Đại việT

Nói tóm lại, lịch sử tồn tục và tiến hóa của dân tộc Việt là hành 
trình lui dần về phương Nam trước sự lớn mạnh của Hán tộc để 
bảo tồn nòi giống. Từ thời cổ đại, dân tộc Việt đã mất Thái Sơn 
là cái nôi văn hoá đầu tiên. Sau khi Thái Sơn bị Hoàng Đế xâm 
chiếm, con cháu Thần Nông đã rút về Đông Đình Hồ vùng 
Lĩnh Nam để xây dựng lại căn cứ địa văn hóa lần thứ hai. Khi 
Lữ Gia thất trận, các dân tộc Bách Việt thuộc nước Nam Việt 
đã chạy về Phong Châu ở phương Nam hội nhập vào Âu Lạc 
để xây dựng lại căn cứ địa văn hóa thứ ba. (Xem Việt Sử Thông 
Luận của Lý Đông A, và Dịch Kinh Linh Thể của Kim Định)
Đây là lý do khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa các dân tộc Bách 
Việt thuộc 65 thành ở Lĩnh Nam đã hưởng ứng. Địa lý chính 
trị thời kỳ Hai Bà chính là vùng Lĩnh Nam và nước Nam Việt 
cũ. Mặc dầu cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thất bại, công 
cuộc thống nhất Bách Việt của Hai Bà đã tái hợp Bách Việt và 
kéo các dân tộc Bách Việt ngồi lại với nhau. Cuộc khởi nghĩa 
của Hai Bà đã cho các dân tộc Bách Việt  miền Hoa Nam niềm 
hy vọng phục hoạt dân tộc Việt. Vùng đất Âu Lạc với những 
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địa linh như Phong Châu, Mê Linh và những nhân kiệt như Hai 
Bà Trưng và Bà Triệu, và những danh tướng trong đoàn quân 
kháng chiến, đã nêu tấm gương yêu nước và là niềm hy vọng 
cho nòi giống Bách Việt.

Sau thời kỳ Hai Bà Trưng các dân tộc Bách Việt với dân tộc 
Âu Lạc đã hội nhập lại với nhau. Bên cạnh đó sự xuất hiện của 
Phật Giáo như là một hệ thống triết học và văn hóa trong thời 
kỳ nầy đã tạo nên một sức mạnh văn hóa mới được dân Việt 
nhanh chóng tiếp thu, và đã giúp cho dân Việt có chỗ dựa tinh 
thần và vật chất. Về tinh thần, Phật Giáo hòa nhập vào văn hóa 
dân tộc để chống lại quá trình Hán hóa. Về vật chất, chùa chiền 
trở thành những trung tâm nối kết và vận động lịch sử từ miền 
Ngũ Lĩnh xuống đến tận Việt Thường. Luy Lâu (Bắc Ninh) trở 
thành trung tâm Phật Giáo miền Hoa Nam. Các tổ sư Mâu Bác, 
Huệ Năng đưa Phật giáo tới đỉnh cao của thiền học. Võ thuật 
cũng được phát triển mạnh mẽ vùng Lĩnh Nam trong thời kỳ 
nầy. Do đó, chúng ta thấy bên cạnh những phong trào kháng 
chiến thời Hán thuộc đều có bóng dáng của những cao tăng. Và 
trong thời kỳ độc lập, các thiền sư như Ngô Chân Lưu, Khuông 
Việt và Vạn Hạnh đã đóng một vai trò tích cực trong việc phục 
hồi văn hóa dân tộc và xây dựng đất nước. Nhờ những định chế 
văn hóa mới dưới hình thức tôn giáo nầy các dân tộc Bách Việt 
ở Âu Lạc đã tụ họp với nhau, bảo lưu được văn hóa và lịch sử 
dân tộc, và nuôi dưỡng được ý chí phục Việt.

chiến Lược phỤc hoạT văn hÓa Bách việT

Sau gần một nghìn năm bị nòi Hán đô hộ, hai triều đại Lý-
Trần, khởi đi từ Lý Nam Đế, đã phục hưng và phục hoạt lại 
nền độc lập và văn hóa Việt, xây dựng một nước Đại Việt hùng 
mạnh suốt gần 500 năm.

Ngày nay đất nước ta đang bước vào thế kỷ thứ 21. Sự lớn 
mạnh của Trung Hoa ngày nay hiện đang là mối đe dọa cho 
sự tồn vong của dân tộc. Vấn đề biên giới, lãnh hải, lãnh thổ 
giữa hai nước vẫn chưa ổn định và sẽ là mầm mống mâu thuẫn 
trong tương lai và cho thế hệ mai sau. Vấn đề Hoàng Sa và 
Trường Sa vẫn là mối ưu tư hàng đầu của mọi người Việt còn 
thao thức với đất nước.
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Trong bối cảnh đó, xác định được văn hóa Bách Việt và 
quan hệ chủng tộc giữa người Việt và các dân tộc miền Hoa 
Nam là tiền đề cho một sức mạnh tinh thần để đối phó với nước 
láng giềng phương Bắc. Để khai quật được sức mạnh tinh thần 
nầy, Người Việt cần có một suy nghĩ mới và một chính sách 
văn hóa mới đối với các nước đồng chủng trong vùng và đối 
với Hoa Kiều đang định cư tại Việt Nam.

Cái cơ sở nền tảng để khai quật được sức mạnh tinh thần 
Đại Bách Việt hiện đại là ý thức rằng dân tộc Việt ngày nay là 
dân tộc thừa kế chân truyền di sản văn hóa Bách Việt ngày xưa. 
Và di sản văn hóa và văn minh Bách Việt cổ xưa đã được lưu 
giữ và bảo tồn trong quá trình hình thành nước Đại Việt và Việt 
Nam hiện đại. Với ý thức đó, người Việt hiện đại phải có cái 
nhìn mới và chính xác về lịch sử nước nhà, phải mạnh dạn xác 
định sự đóng góp của các dòng họ Bách Việt trong quá trình 
hình thành lịch sử và văn hóa nước Đại Việt và Việt Nam hiện 
đại. Đồng thời chúng ta phải hãnh diện xác nhận dân tộc Việt 
hiện đại là dân tộc kế thừa và là chủ nhân ông di sản văn hóa 
Đại Bách Việt. Chúng ta phải đóng vai trò chủ động làm sống 
lại lịch sử và văn hóa của các dân tộc đồng chủng ở trong vùng 
và Hoa kiều gốc Lĩnh Nam trong nước.

Từ cơ sở đó, người viết đề nghị ba sứ mạng văn hóa như 
sau:

-  Thứ nhất, cần phải có một nghiên cứu sử chính thức và 
học trình sử để chính thống hóa giá trị văn hóa Bách Việt trong 
sự hình thành văn hóa Việt Nam ngày nay.

-  Thứ hai, phải có một chính sách hợp tác văn hóa đối với 
các nước đồng chủng ở Á Châu, đặc biệt là vùng Đông Nam 
Á.

-  Thứ ba, phải có một quan niệm mới đối với người Hoa 
hiện đang ở Việt Nam.

Sự xác định tính đồng chủng của các dân tộc Hoa Nam và 
Đông Nam Á có chung huyết thống Bách Việt như các nước 
Đông Nam Á, các dân tộc miền Hoa Nam và Đài Loan và sự 
tái kiến thiết văn minh Bách Việt, sẽ là đối lực thích hợp đối với 
tham vọng về lãnh thổ, lãnh địa và văn hóa của Trung Hoa. Từ 
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nhận định đó, chúng ta phải có một chính sách ngoại giao mới 
đối với các nước Đông Nam Á. ASEAN sẽ có một vai trò văn 
hóa mới ngoài vai trò kinh tế, chính trị và quân sự. Ý thức đồng 
chủng sẽ giúp cho ASEAN mở rộng vòng tay để đón Đài Loan 
và các đảo quốc ở Thái Bình Dương nhằm mở rộng không gian 
Bách Việt mới và để gây sức mạnh tinh thần trong liên minh 
các nước ở vùng Biển Đông.

Vấn đề quan trọng hơn là khi đã nhận diện được tính đồng 
chủng Bách Việt, người Việt trong nước và hải ngoại phải 
có một quan niệm mới và sách lược mới về Hoa Kiều ở Việt 
Nam.

Đối với thành phần Hoa Kiều xuất xứ từ Hoa Nam hay Lĩnh 
Nam như người Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, Đài 
Loan, Hải Nam, trước hết người Việt chúng ta cần phải chấm 
dứt não trạng xem họ là những người Trung Hoa hay người 
Hán. Chúng ta phải coi họ là người Bách Việt, người Lĩnh 
Nam. Họ là nạn nhân lâu đời của quá trình Hán hóa. Nhiệm 
vụ của chúng ta là phải tái hội nhập họ vào cộng đồng văn hoá 
Bách Việt hiện đại.

Công tác văn hóa chủ yếu đối với thành phần Hoa Kiều từ 
miền Lĩnh Nam là phải giúp họ ý thức được họ là dòng dõi 
Bách Việt. Chúng ta phải giúp cho các dân tộc miền Lĩnh Nam 
phục hồi được lịch sử Việt để cho dòng máu Việt bắt đầu chảy 
lại. Chúng ta phải giúp họ ý thức rằng mọi dân tộc xuất phát 
từ miền Bách Việt Lĩnh Nam đều là người gốc Việt như chúng 
ta. Những người Hoa vùng Hoa Nam trước đây sẽ trở lại với 
nguồn gốc chân chính của họ là người Bách Việt. Từ đó, một 
cộng đồng dân tộc Việt mới sẽ được hình thành. Và cộng đồng 
dân tộc mới nầy sẽ có sức mạnh văn hoá chất chứa 5,000 năm 
của Đại Bách Việt và một vùng địa lý văn hóa trải rộng từ Hoa 
Nam xuống tận Đông Nam Á. Sức mạnh văn hóa mới đó có 
khả năng hóa giải sách lược dùng Hoa Kiều làm nội gián cho 
chiến dịch xâm thực tầm gửi của Trung Quốc hiện nay trên đất 
nước ta và các nước trong vùng Biển Đông.

KếT LuẬn

Hồn sử là sự tồn tục và tiến hóa của dân tộc trên sự thành lập 
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của nòi giống. Cái ý thức của tổ tiên khai sinh ra nòi giống 
tạo thành cái quốc túy dân tộc. Do đó, quốc hồn và quốc túy 
của một dân tộc là thành tố gốc của lịch sử. Một dân tộc mất 
quốc hồn và quốc túy là một dân tộc sẽ bị lịch sử đào thải. Mọi 
con người, mọi triều đại khi cầm nắm vận mệnh đất nước nếu 
không nắm giữ được quốc hồn và quốc túy sẽ bị lạc đường lịch 
sử và đưa đất nước vào tình trạng vong thân. Vì thế, những 
phong trào chống xâm lăng đều lấy ý thức dân tộc làm động 
lực lịch sử và lấy văn hóa thủy chuẩn dân tộc làm nền tảng nội 
dung cho sứ mệnh cứu nước. Ý thức lịch sử nầy đã thúc đẩy Lý 
Thường Kiệt viết Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư thời kỳ Phá 
Tống Bình Chiêm; Trần Hưng Đạo viết Hịch Tướng Sĩ thời 
kỳ Kháng Nguyên; Nguyễn Trãi viết BìnhNgô Đại Cáo và bộ 
Địa Dư Chí, Quang Trung viết Hịch tướng sĩ với những dòng 
chữ “Đánh cho được để tóc dài”; giúp cho Phan Bội Châu viết 
Việt Nam Quốc Sử Khảo; và Lý Đông A viết bộ Việt Sử Thông 
Luận trong thời kỳ chống Pháp.

Ý thức dân tộc vượt lên mọi định kiến về văn hóa kinh tế và 
chính trị. Ý thức dân tộc tồn tại qua mọi không gian, thời đại và 
triều đại. Nó nằm trong lòng mỗi một người dân. Nó phủ định 
mọi tư duy phủ nhận văn hóa dân tộc. Nó phủ định mọi nỗ lực 
sử dụng văn hóa dân tộc ở mức độ hình thức để phục vụ cho 
nền văn hóa ngoại bang ở nội dung. Tìm về cội nguồn chính là 
quá trình tìm lại hồn sử.

Suốt một ngàn năm bị Bắc phương đô hộ và đồng hóa, ý 
thức dân tộc vẫn nằm ẩn tàng trong đáy tầng của quốc dân. 
Nó được bảo quản và lưu truyền từ đời nầy qua đời khác. Nó 
là ĐNA lịch sử làm cho dòng máu Lạc Hồng tiếp tục chảy, và 
chảy mãi xuyên suốt thời đại.

Khi nền cai trị của ngoại bang suy yếu, khi tâm thức nô lệ 
ngoại bang ở mặt tầng suy sụp, ý thức dân tộc từ đáy tầng sẽ 
bùng dậy như những đợt sóng đáy, thúc đẩy những người yêu 
nước đứng lên giành lấy quyền làm chủ đất nước, làm chủ vận 
mạng của mình để phục hồi văn hóa thủy chuẩn dân tộc, để 
bảo tồn và phát huy ý thức dân tộc, và để khơi dậy nguồn sống 
cho dân tộc.
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Với tâm thức đó, lịch sử có được một Lý Bôn với một dòng 
họ bôn ba từ miền Lĩnh Nam nổi trôi về miền Âu Lạc, và ông 
đã đứng lên giành độc lập cho dân tộc, lấy đế hiệu là Nam Việt 
Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân.

Sự việc Lý Bôn làm tái sinh danh xưng Việt với đế hiệu là 
Nam Việt Đế là một hành động lịch sử khởi động cho nền văn 
hóa Bách Việt được hồi sinh để nền văn hóa Bách Việt còn lưu 
truyền mãi trong lòng dân tộc Đại Việt; và từ đó Đại Việt đã trở 
thành căn cứ địa phục hoạt và phục hưng nền văn minh Bách 
Việt

ThaM Khảo

- Các tác giả: Lý Đông A, Trần Ngọc Thêm, Cung Đình Thanh, Phạm Việt Châu, Lê Văn Siêu, 
Đào Duy Anh, Stephen Oppenheimer, Keith Weller Taylor, National Geographics, Trần Thế 
Pháp, Kim Định, Trần Trọng Kim, Đại Việt Sử Ký
- Google search: “Bách Việt, Lĩnh Nam, Linnan, Yueh, bǎi yuè, Lý Nam Đế, Lý Bôn, Quang 
Trung, Việt Sử, Taiwanese DNA.
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bài 3
 

Từ phan Liêu, Đặng Dung 
đến nguyễn Trãi

 
Tâm sự của một thế hệ trước những biến động của đất nước ở đầu thế kỷ thứ XV.

 

1.

vào cuối thế kỷ thứ 14 nước Đại Việt bắt đầu một giai 
đoạn suy vong.

Đầu thế kỷ thứ 13, chỉ 200 năm trước đó, đoàn quân 
bách chiến bách thắng của Thành Cát Tư Hãn và Hốt Tất Liệt 
đã phải bị khuất phục trước những chiến công hiển hách của 
Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải. Nhưng đến cuối thế kỷ thứ 
14 nước Đại Việt bắt đầu một giai đoạn suy vong, nhà Trần đã 
mất đi năng lực quốc phòng để gìn giữ biên giới. Các vị vua 
cuối cùng nhà Trần nhu nhược, yếu hèn. Từ những chiến công 
hiển hách đại thắng quân Nguyên của Trần Hưng Đạo, Trần 
Quang Khải ở đầu thế kỷ thứ 13, đến giai đoạn nầy, nhà Trần 
đã mất đi năng lực quốc phòng để gìn giữ biên giới. Nước 
Chiêm Thành nhỏ bé ở phương Nam, dưới sự lãnh đạo của 
Chế Bồng Nga, đã hơn 10 lần đem quân vượt biên giới phía 
Nam xâm phạm lãnh thổ và ba lần đem quân tàn phá kinh đô 
Thăng Long.

Trong bối cảnh đó, Hồ Quý Ly xuất hiện như một cái phao 
cứu vãn nhà Trần. Ông đã giúp triều đình củng cố lại triều 
chính và quân đội. Thủy quân Đại Việt đã giết được Chế Bồng 
Nga, chấm dứt được họa xâm lược của Chiêm Thành. Nhưng 
cái phao cứu sinh Hồ Quý Ly đã trở thành sợi dây thòng lọng 
lịch sử cho nhà Trần. Với khôn ngoan và mưu lược cùng với 
quyền lực trong tay, ông đã chấm dứt nhà Trần và mở ra triều 
đại nhà Hồ.
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Hồ Quý Ly là một con người đầy tham vọng, và là một nhà 
chính trị tài giỏi quyền biến. Nhưng Hồ Quý Ly phải đương 
đầu với tham vọng to lớn hơn ở phương Bắc. Đó là tham vọng 
của Minh Thành Tổ, một hoàng đế thông minh đảm lược vừa 
mới cướp ngôi người cháu ở Kim Lăng, Trung Hoa.

Đầu thế kỷ 15 là thời gian Trung Hoa đã được bình định và 
bước vào giai đoạn phục hưng. Năm 1398, Minh Thái Tổ băng 
hà. Ông truyền ngôi lại cho cháu đích tôn, tức là Huệ Đế. Năm 
1402, Huệ Đế bị chú là Yên Vương Lệ (Chu Di) cướp ngôi. 
Yên Vương Lệ lên ngôi tức là Minh Thành Tổ.

Dưới thời Minh Thành Tổ, ông đã cho tổ chức hạm đội viễn 
dương với 48 chiếc tàu và 28,000 thủy binh dưới quyền chỉ 
huy của đô đốc Trịnh Hòa viễn du khắp nơi trên thế giới. Sử 
cho biết hạm đội Trịnh Hòa (Zheng He) thực hiện 7 chuyến 
viễn du, đã chinh phục các nước Nam Á, qua tận Phi Châu, 
đem về cho Minh Thành Tổ rất nhiều vật lạ quý hiếm và sự 
thần phục của các vương quốc xa xôi.

Sự kiện nầy nói lên một điều là đối lực của dân quân Đại 
Việt bấy giờ là Minh Thành Tổ, một triều đại cực thịnh của 
Trung Hoa.

Minh Thành Tổ muốn mở rộng biên giới về phương Nam. 
Nhân cơ hội một số quan lại nhà Trần chạy qua Kim Lăng dâng 
sớ tố cáo nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh đã phất ngọn 
cờ Diệt Hồ Phù Trần, để đem quân sang Đại Việt.

Năm 1406 Minh Thành Tổ phong Chu Năng làm Chinh Di 
Đại Tướng Quân, Trương Phụ làm Chinh Di Hữu Phó Tướng 
Quân cùng Mộc Thạnh làm Chinh Di Tả Phó tướng quân thống 
lĩnh 80 vạn quân chia làm hai cánh tràn xuống nước ta. (ĐVSKTT 
307)

Thực chất của chiến dịch chinh Nam với 800 ngàn quân 
dưới nhãn hiệu Diệt Hồ Phù Trần của nhà Minh là cuộc chiến 
tranh xâm lược đi liền với một cuộc di dân vĩ đại. Minh Thành 
Tổ muốn giải quyết vấn đề biên giới phương Nam một lần đủ 
cả. Cái tàn dư của nòi giống Bách Việt ngoan cố luôn luôn là 
cái gai và thách đố văn hóa với nòi Hán. Ông muốn bình định 
Đại Việt để Đại Việt trở thành quận huyện của Trung Hoa như 
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Ngô Việt, Mân Việt trước đây. Do đó, cuộc chinh Nam lần nầy 
không phải chỉ là một cuộc viễn chinh quân sự thuần túy. Minh 
Thành Tổ đã phát động chiến tranh xâm lược tổng hợp quân 
sự, văn hóa và huyết thống. Đoàn quân 800,000 người đó có 
tác dụng pha loãng dòng máu của dân Việt ở phương Nam, và 
làm thay đổi nếp sống và văn hóa Việt để đồng hóa vào Trung 
Hoa.

Đồng thời, mặt trận tâm lý với khẩu hiệu Diệt Hồ Phù Trần 
của Minh Thành Tổ đã đánh vào nhược điểm về giá trị chính 
thống của chính quyền Hồ Quý Ly. Đòn tâm lý nầy gây dao 
động mạnh mẽ trong quần chúng và chi phối mạnh mẽ ý chí 
chống xâm lăng của quân dân Đại Việt. Mất tính chính thống, 
Hồ Quý Ly mất năng lực đạo đức để lãnh đạo công cuộc kháng 
chiến. Hồ Quý Ly đã thất bại trên mặt trận chiến tranh chính trị 
trước khi mặt trận quân sự bị sụp đổ.

Sự thất bại của nhà Hồ trong việc lãnh đạo công cuộc chiến 
đấu chống quân Minh đã đưa Đại Việt vào vòng nô lệ Bắc triều 
lần thứ hai.
 

2.
Phan Liêu, Đặng Dung và Nguyễn Trãi là ba thanh niên sinh ra 
lớn lên thời Trần mạt. Ba người đều là dòng dõi của những đại 
quan làm việc với triều đình nhà Trần. Khi nhà Hồ cướp ngôi 
nhà Trần, thân sinh cả ba đều hợp tác với chế độ mới. Họ là 
những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ thanh niên của đầu thế 
kỷ 15 phải chứng kiến sự phá sản của triều đại nhà Trần với 
những di sản lịch sử to lớn.

Nguyễn Trãi, Đặng Dung và Phan Liêu, giống như tuổi 
trẻ chúng ta ngày hôm nay, đều có tâm sự riêng trước hoàn 
cảnh bế tắc của dân tộc. Cả ba đều sinh ra và lớn lên cùng thời 
kỳ. Nguyễn Trãi và Đặng Dung đi tìm con đường cứu nước. 
Nguyễn Trãi đã thành công và Đặng Dung đã phải tuẩn tiết. 
Riêng Phan Liêu đã đầu hàng giặc để làm quan.

Phan Liêu là con của quan Thái phó Nghệ An Phan Quí 
Hữu. Nghệ An là cửa ngõ vào Hóa Châu. Lúc ấy lực lượng của 
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Giản Định Đế và Trùng Quang Đế đang nắm giữ vùng Nghệ 
An Thanh Hóa. Năm 1413, Trương Phụ đem quân đánh Nghệ 
An. Phan Quí Hữu ra hàng. Phan Liêu được Trương Phụ cho 
làm tri phủ Nghệ An. Quân của Trùng Quang Đế chạy về Hóa 
Châu. Phan Liêu đem thông tin quân số của Trùng Quang Đế 
cho Trương Phụ biết. Nhờ đó, Trương Phụ đã tiêu diệt được 
lực lượng Nghĩa Quân. Trùng Quang Đế và Đặng Dung đều bị 
bắt trong trận Hóa Châu nầy và sau đó tự vẫn trên đường giải 
về Kim Lăng. Do sự phản bội của Phan Liêu, chế độ nhà Trần 
hoàn toàn cáo chung. Đến năm 1419, Phan Liêu bất đồng quan 
điểm với Mã Kỳ, một tướng lãnh quân Minh, nên đem quân 
giết quan quân nhà Minh ở Thanh Hóa và chạy qua Ai Lao.

Phan Liêu không đầu hàng ở giai đoạn đầu của cuộc chiến 
tranh xâm lược. Ông đầu hàng vào năm 1413, tức là 6 năm sau 
khi Trương Phụ và Mộc Thạnh đem quân tràn vào Đại Việt. 
Như vậy trong thời gian đó, Phan Quí Hữu đang làm quan cho 
nhà Hậu Trần, đang làm công tác phù Trần.

Ở giai đoạn nầy động lực cho sự hợp tác với quân Minh 
không còn là phù Trần nữa. Sau 6 năm chiếm đóng Đại Việt 
quân Minh không hề quan tâm đến việc đưa con cháu nhà Trần 
trở lại ngai vàng. Chiến dịch Diệt Hồ Phù Trần đã hiển nhiên 
trở thành cuộc chiến tranh xâm lược. Ở giai đoạn nầy, hàng 
quân Minh là sự chọn lựa giữa cái chết vinh vì đất nước và cái 
sống nhục theo quân xâm lược, là chọn lựa giữa đi với Trùng 
Quang vào núi kháng chiến và theo giặc Minh làm quan. Phan 
Liêu chọn con đường thứ hai.

Cuộc nổi loạn của Phan Liêu năm 1419 chắc chắn đã gây 
dao động mạnh trong hàng ngũ quân Minh. Nhưng vì cuộc nổi 
loạn không có tầm vóc lớn nên không gây ảnh hưởng rộng rãi 
và bị tiêu diệt ngay. Sau đó ông đã trốn sang Ai Lao và mất hút 
vào trong lịch sử.

Ở Phan Liêu chúng ta thấy được tính chất bất định của một 
con người đã mất định hướng dân tộc. Ông hành xử bởi cá nhân 
và vì cá nhân. Ngay cả khi ông nổi loạn chống quân Minh, cái 
động lực chính là mâu thuẫn quyền lợi và cá tính giữa ông và 
Mã Kỳ. Do đó, ông không thấy được lực lượng Lam Sơn đang 
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lớn mạnh, đang xoay đổi vận hội của dân tộc.

đặnG DunG là con của quốc công Đặng Tất một đại quan 
nhà Trần. Cũng như tất cả những quan lại dưới triều mạt Trần, 
Đặng Tất đã hợp tác với chính quyền Hồ Quý Ly.

Khi Trương Phụ đem quân xâm chiếm nước ta, Đặng Tất 
đang làm Đại Tri Châu ở hạt Hóa Châu. Lúc đầu ông theo giặc 
Minh được Trương Phụ cho tiếp tục giữ chức vụ cũ. Đến khi 
Giản Định Đế khởi nghĩa thì ông đem thành Nghệ An dâng 
cho Giản Định, và dâng con gái vào hậu cung. Đặc biệt Hóa 
Châu là vùng địa đầu ở phía Nam của Đại Việt. Địa thế hiểm 
trở. Năm 1413 Trương Phụ đem quân đánh Hóa Châu. Mộc 
Thạnh trình với Trương Phụ như sau: “Hóa Châu núi cao bể 
rộng khó lấy lắm.” (TTK tr. 204) Với truyền thống gia đình và 
địa phương anh linh như thế, Đặng Dung đã được hun đúc trở 
thành một võ tướng của nghĩa quân nhà hậu Trần. Trong lúc 
gian nan chỉ huy cuộc kháng chiến, ông đã để lại cho chúng ta 
bài thơ Cảm Hoài được sử gia Trần Trọng Kim dịch như sau:

Việc đời bối rối tuổi già vay,
Trời đất vô cùng một cuộc say
Bần tiện gặp thời lên cũng dễ
Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay,
Vai khiêng trái đất mong phò chúa,
Giáp gột sông trời khó vạch mây
Thù trả chưa xong đầu đã bạc,
Gươm mài vầng nguyệt đã bao rày.

Bài thơ nầy được danh sĩ Lý Tử Tấn, một học giả thời Lê, tác 
giả Chuyết Am Văn Tập, nhận xét:”không phải người hào kiệt, 
không thể làm được.” Qua bài thơ, chúng ta có thể thấy được 
Đặng Dung không những là một võ quan, một người yêu nước, 
mà còn là một người nghệ sĩ tài hoa. Cho đến ngày hôm nay, 
không ai trong chúng ta đọc hai câu cuối của bài Cảm Hoài mà 
không xúc động trước lòng yêu nước tuyệt vời của ông.

Thù trả chưa xong đầu đã bạc,
Gươm mài vầng nguyệt đã bao rày.

Sau khi cha ông bị Giản Định Đế Trần Ngỗi giết chết, ông thấy 
được viễn ảnh đen tối của cuộc kháng chiến dưới sự lãnh đạo 
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của Trần Ngỗi. Con người Trần Ngỗi quá thiển cận, cục bộ 
và thiếu tự tin. Ông ta không thể tiếp tục lãnh đạo công cuộc 
chống xâm lăng. Đặng Dung thấy nhu cầu của thế hệ mới đứng 
ra nhận trọng trách của lịch sử. Từ suy nghĩ đó, ông đã cùng 
người bạn đồng cảnh ngộ là Nguyễn Cảnh Dị đón Trần Quý 
Khoách, là người cùng trang lứa với ông, để lập làm vua vào 
năm 1409. Trần Quý Khoách là con Mẫn vương Trần Ngạc. 
Mẫn vương là con vua Trần Nghệ Tông và là anh của Giản 
Định Đế. Trùng Quang Đế gọi Giản Định Đế bằng chú.

Để tạo sự đoàn kết trong công cuộc kháng chiến Đặng Dung 
cùng Trần Quý Khoách và những người bạn đồng chí hướng đã 
tái phối trí lại lực lượng kháng chiến. Trong tổ chức mới, quyền 
hành của thế hệ lớn tuổi bị giảm thiểu và những người trẻ đứng 
ra nắm binh quyền. Giản Định Đế được bố trí làm Thái thượng 
hoàng, một vị trí uy tín nhưng không có thực quyền.

Đặng Dung cố gắng tạo sinh khí mới cho công cuộc kháng 
chiến bằng cách tạo điều kiện cho thế hệ trẻ đứng ra nắm chủ 
động việc lãnh đạo cuộc kháng chiến. Nhưng sinh lực nhà 
Trần đã hết. Sau một vài chiến thắng nhỏ, quân kháng chiến 
đã phạm một số sơ suất chiến lược làm mất cơ hội bắt sống 
Trương Phụ. Từ đó, lực lượng kháng chiến yếu dần. Đồng thời 
quân Minh gia tăng hành quân và Giản Định Đế bị bắt đưa về 
Kim Lăng. Sau trận chiến ở Hóa Châu, năm 1413 Đặng Dung 
và Trùng Quang Đế cũng bị bắt. Đến đây nhà Trần hoàn toàn 
cáo chung.

Trên đường bị giải về Kim Lăng vua tôi đã trầm mình tự 
vận. So với việc Giản Định Đế chịu nhục về Kim Lăng, hành 
động đi tìm cái chết của Trùng Quang, Đặng Dung cũng như 
các tướng Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Súy cho chúng ta thấy 
được dũng khí của một thế hệ trẻ yêu nước, rất lãng mạn, rất 
hào hùng, nhưng vô cùng bất hạnh.

Cuộc đời của Đặng Dung là tượng trưng cho lòng yêu nước 
trung trinh, để nợ nước lên trên thù nhà. Ông mang tâm sự 
“Vai mang trái đất mong phò chúa” đến hơi thở cuối cùng. Tận 
trung với vua, với nhà Trần cho đến tận cùng cái vận hạn của 
triều đại ấy.
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Khi bàn đến cái thất bại của nhà Hậu Trần, Sử thần Ngô Sĩ 
Liên viết:

"Trận đánh ở Sái Già, Đặng Dung, Nguyễn Súy, đem tàn 
quân trơ trọi chống lại bọn giặc mạnh, quân tướng đều tinh 
nhuệ. Dung nửa đêm đánh úp doanh trại giặc làm cho tướng 
giặc sợ hãi chạy trốn, đốt hết thuyền bè, khí giới của chúng, 
không phải người thực sự có tài làm tướng, thì có làm được 
như thế hay không?.

Thế nhưng cuối cùng vẫn bại vong, đó là do trời. Tuy thất 
bại, cũng vẫn vinh quang, vì sao vậy?. Bọn Dung vì nghĩa 
không thể cùng sống với giặc, phải tiêu diệt bọn chúng mới 
nghe, cho nên mới hết lòng, hết sức giúp đỡ Trùng Quang để 
mưu khôi phục. Trong khoảng 5 năm, kiên trì chiến đấu với 
giặc, dẫu có bất lợi, nhưng ý chí không núng, khí thế càng 
hăng, đến kiệt sức mới chịu thôi. Lòng trung vì nước của người 
bề tôi, dẫu trăm đời sau vẫn còn tưởng thấy được!"
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết về nhận định của Lê Lợi về 
phong trào kháng chiến của Giản Định Đế và Trùng Quang Đế 
như sau:

"Trước đó, bọn Đặng Tất, Nguyễn Súy ở Châu Hóa cùng 
lập con cháu nhà Trần là Trần Ngỗi, Trần Khoáng làm vua. 
Nhưng vua [tức Lê Lợi] thấy họ yếu hèn, lại say đắm tửu sắc, 
biết là chẳng làm nên chuyện, mới ẩn náu chốn núi rừng, dụng 
tâm nghiền ngẫm thao lược, tìm mời những người mưu trí, 
chiêu tập dân chúng lưu ly, hăng hái dấy nghĩa binh, mong trừ 
loạn lớn." (ĐVSKTT tr. 325)

nGuyễn Trãi là con của Nguyễn Ứng Long tự là Phi 
Khanh và bà Trần Thị Thái, là con thứ ba của Đại Tư Đồ Trần 
Nguyên Đán. Ông Nguyễn Phi Khanh là một học sinh nhà 
nghèo học giỏi. Sử sách kể rằng quan tư đồ Trần Nguyên Đán 
thấy Ứng Long học giỏi nên yêu mến mời làm thầy dạy cô con 
gái. Hai thầy trò yêu nhau bà Thái có thai ngoài vòng lễ giáo. 
Ứng Long bỏ trốn. Quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán cho người 
đi kiếm về để gả cô con gái đang mang thai cho Nguyễn Ứng 
Long. Lúc đó ông mới 19 tuổi. Khi lấy bà Thái xong, Nguyễn 
Ứng Long học tiếp thi Thái học sinh và đậu bảng nhãn. Tức 
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là đậu thứ nhì trong kỳ thi tiến sĩ. Bà Thái là người đàn bà đã 
được đọc sách thánh hiền từ thuở nhỏ. Cha bà là Trần Nguyên 
Đán là một thần đồng, đậu tiến sĩ năm 14 tuổi và là dòng dõi 
Thượng tướng Trần Quang Khải, con thứ của vua Trần Thái 
Tông. (DVSKTT 277)

Mang trong mình truyền thống thông minh xuất chúng 
Nguyễn Trãi đậu tiến sĩ năm 21 tuổi dưói triều Hồ Hán Thương. 
Ông làm đến chức Ngự sử đài chính chưởng cho đến khi nhà 
Minh xâm lược nước ta.

Năm 1407, Nguyễn Phi Khanh và hai em của ông bị bắt 
sang Trung Hoa. Khi chia tay ở Ải Nam Quan, Nguyễn Phi 
Khanh dặn dò Nguyễn Trãi phải về lại Thăng Long để lo việc 
báo thù cho cha. Lúc đó Nguyễn Trãi 27 tuổi. Trở về Thăng 
Long, Nguyễn Trãi nhìn đất nước tan hoang, lòng người ly tán 
không khỏi cảm thấy đau thương. Trương Phụ, Mộc Thạnh và 
800 ngàn quân Minh đã vào Thăng Long và đóng binh khắp 
miền đất nước. Một số lớn nhân sự của triều đình Hồ Quý Ly 
bị bắt về Kim Lăng. Người hàng giặc. Kẻ đi kháng chiến. Về 
phương diện gia tộc, Trần Thúc Dao, con trai của Trần Nguyên 
Đán, và là cậu ruột của Nguyễn Trãi, đã hàng quân Minh và 
được Trương Phụ cho giữ đất Diễn Châu. Sau nầy Thúc Dao bị 
Giản Định Đế giết chết. (DVSKTT tr. 313)

Từ khi Nguyễn Trãi chia tay với cha ở Ải Nam Quan năm 
1407 đến khi ông tìm đến Lê Lợi năm 1416 là 10 năm. Đó 
là giai đoạn trong cuộc đời của Nguyễn Trãi không được lịch 
sử nói gì đến nhiều. Đó là 10 năm mà người sau nghĩ rằng 
Nguyễn Trãi đã nằm yên, không vọng động.

Có lẽ trong giai đoạn đó ông cũng biết công việc khởi nghĩa 
của Đặng Dung. Có lẽ ông đã nghe bài thơ Cảm hoài của Đặng 
Dung lưu truyền trong đám sĩ phu yêu nước. Chắc Nguyễn 
Trãi cũng biết câu chuyện về khí tiết của Nguyễn Biểu khi ông 
mắng Trương Phụ và bị nhục hình đến chết. Nếu ông là người 
yêu nước tại sao ông không chia sẻ quan điểm chính trị với 
Đặng Dung để phù Trần diệt Minh? Tại sao ông, là con cháu 
của nhà Trần, không gia nhập phong trào kháng chiến của Giản 
Định Đế và Trùng Quang Đế để khôi phục nhà Trần, để giành 
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lại độc lập cho tổ quốc?
Liệu thái độ im lặng của ông có bị người đương thời “chụp 

mũ” là thiếu tinh thần … “phù Trần” chăng?
Người đương thời nghĩ gì khi Nguyễn Trãi cùng với người 

anh em con cô con cậu là Trần Nguyên Hãn tìm đến người 
nông dân Lê Lợi ở Lam Sơn năm 1416?

Lê Lợi sinh năm 1385 nhỏ hơn Nguyễn Trãi 5 tuổi. Ông 
gặp Lê Lợi năm ông 36 tuổi và Lê Lợi 31 tuổi. Phải chăng ông 
chọn Lê Lợi vì Lê Lợi là hình ảnh của một thế hệ mới. Nhưng 
nếu chọn thế hệ mới tại sao ông không chọn Trùng Quang Đế 
Trần Quý Khoách làm minh chủ để cùng với Đặng Dung phù 
Trần diệt Minh?

Về quan điểm thế hệ, Nguyễn Trãi rất gần với Đặng Dung. 
Cả hai đều quan niệm rằng cuộc chiến mới phải do thế hệ trẻ 
lãnh đạo. Thế hệ cũ, đại biểu là Giản Định Đế Trần Ngỗi, không 
có đủ năng lực để lãnh đạo cuộc chiến chống nhà Minh. Giản 
Định Đế vừa lên ngôi trong hoàn cảnh kháng chiến khó khăn 
đã lo tuyển thê thiếp vào hậu cung. Chiến thắng Bô Cô chưa 
ráo máu giặc, Giản Định đã nghe lời hoạn quan trong triều đình 
giết hai danh tướng có công đầu là Đặng Tất và Nguyễn Cảnh 
Chân. Những sự kiện nầy cho thấy Trần Ngỗi là con người, 
như Lê Lợi nhận định, ham mê dục vọng. Tệ hơn nữa, ông ta là 
người lãnh đạo nhưng thiển cận, nghi kỵ và thiếu tự tin. Và do 
đó, Giản Định Đế không có khả năng tập hợp và nuôi giữ nhân 
tài để lãnh đạo công cuộc kháng chiến.

 Đặng Dung tìm đến ngừơi hậu duệ trẻ tuổi của nhà Trần là 
Trần Quý Khoách để tôn lên làm vua. Còn Nguyễn Trãi tìm 
đến Lê Lợi, một hào trưởng vô danh ở Thanh Hóa, để tôn lên 
làm minh chủ.

Nhưng sự việc quan trọng hơn là Nguyễn Trãi tìm đến Lê 
Lợi để dâng Bình Ngô Sách. 10 năm từ khi chia tay với cha ở 
Ải Nam Quan, Nguyễn Trãi đã dành thời giờ suy nghĩ về một 
chiến lược mới để cứu nước. Bình Ngô Sách là kết tinh của 
những suy nghĩ của Nguyễn Trãi.

Ngày nay Bình Ngô Sách đã thất lạc. Nhưng qua tác phẩm 
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Bình Ngô Đại Cáo chúng ta có thể thấy ngay đuợc sách lược 
của cuộc kháng chiến của Lê Lợi.

Sách lược chính yếu của Bình Ngô Sách là Mưu Phạt và 
Tâm Công. Đánh bằng mưu và đánh vào lòng người. Đó là ý 
nghĩa của cuộc chiến tranh nhân nghĩa. Ông xây dựng quan 
điểm đúng đắn về chiến tranh chính nghĩa để đương đầu lại 
với cuộc chiến tranh giả nhân nghĩa dưới khẩu hiệu diệt Hồ 
phù Trần bịp bợm của Minh Thành Tổ. Ông dùng chiến tranh 
tâm lý chính đạo để đối phó chiến tranh tâm lý tà đạo của quân 
xâm lược.

Ngay ở đề tựa Bình Ngô Sách, ông đã gọi Trung Hoa là giặc 
Ngô. Đây là cách dùng chữ để nhấn mạnh rằng thái độ ngạo 
mạn của Trung Hoa gọi nguời Việt là Di, là mọi rợ, (như khi 
Minh đế phong Chu Năng làm “Chinh Di” Đại Tướng Quân), 
là một điều xúc phạm đến truyền thống văn hóa lâu đời của 
Đại Việt. Ông muốn nhắc lại cho mọi người biết rằng chính 
Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương khi còn là giặc cỏ cũng tự 
phong là Ngô Vương. Xuất xứ của Chu Nguyên Chương là từ 
Ngô Việt, một bộ phận của Bách Việt đã bị đồng hóa vào Trung 
Hoa. Ông gọi cuộc chiến nầy là cuộc chiến “bình Ngô” để trả 
lại Minh Thành Tổ chữ “chinh Di” mà ông dùng để gọi Đại 
Việt. “Bình Ngô” cũng xác định cuộc chiến nầy là một cuộc 
chiến văn hóa, để đối đầu với chiến dịch “chinh Di” của Minh 
Thành Tổ nhằm đồng hóa Đại Việt. Chính vì thế trong phần 
mở đầu của Bình Ngô Đại Cáo Nguyễn Trãi khẳng định giá trị 
truyền thống lâu đời của văn hóa phương Nam:

“Như nước Việt ta từ trước, vốn xưng văn hiến đã lâu,
Sơn hà cương vực đã chia, Phong tục bắc nam cũng 

khác”.
Đồng thời, ông bổ sung ý niệm nhân nghĩa mông lung của Nho 
Giáo bằng cách đưa ý niệm nầy vào thực tế chính trị. Theo ông, 
đối tượng của chính trị là nhân dân, không phải là huyết thống 
hay dòng họ. Vai trò của nhà cầm quyền phải làm sao cho nhân 
dân sống an cư lạc nghiệp. Do đó, nhân nghĩa không nằm ở 
khẩu hiệu, ở tuyên truyền. Nó nằm ở chỗ khi thực hiện cái mà 
người ta gọi là điều nhân nghĩa đó, có làm cho nhân dân được 
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hạnh phúc ấm no hay không. Ông đưa ra tiêu chuẩn bắt buộc 
những người lãnh đạo ưa nói điều nhân nghĩa phải chứng minh 
được khả năng đem lại cơm no áo ấm cho người dân cách cụ 
thể. Cái cụ thể đó ngày nay được gọi là lợi tức bình quân đầu 
người và những chỉ số phát triển kinh tế quốc gia.

Và nữa, nếu phải phát động một cuộc chiến tranh nhân nghĩa 
thì mục đích của nó là để triệt tiêu bạo quyền, chứ không phải 
để xây dựng một chế độ cường bạo hơn, độc ác hơn. Khi một 
chế độ mới độc ác hơn được thiết lập để thay thế chế độ cũ, lập 
tức, mọi khẩu hiệu nhân nghĩa trong cuộc chiến đều mất giá trị. 
Và cuộc chiến đó trở nên mất chính nghĩa.

Do đó, nhân danh “phù Trần” hay bất cứ một lý tưởng vĩ đại 
nào để thay đổi văn hoá dân tộc, để ngăn sông cấm chợ, để bóc 
lột nhân dân, làm đời sống nhân dân bất ổn định, làm cho nhân 
dân cùng khổ một điều bất nghĩa, là một tội ác. Ông gói ghém 
quan điểm nầy trong câu mở đầu của Bình Ngô Đại Cáo:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt chỉ vì khử bạo.

Suốt hai trăm năm trước đó, Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư và 
Binh Thư Yếu Lược của Trần Hưng Đạo được coi như sách 
lược quốc phòng của Đại Việt và của triều đại nhà Trần. Hai bộ 
sách nầy biểu tượng của đỉnh cao về tư duy quốc phòng giúp 
nhân dân Đại Việt chiến thắng giặc Nguyên Mông ở thế kỷ 13. 
Nhưng đến đầu thế kỷ thứ 15, sách lược quốc phòng của Trần 
Hưng Đạo không giúp nhà Trần gìn giữ ngai vàng và bảo vệ 
đất nước.

Có lẽ Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư và Binh Thư Yếu Lược 
của Trần Hưng Đạo không còn đủ “linh nghiệm” để cứu nước 
và cứu nhà Trần. Hậu duệ của Trần Quang Khải, Trần Hưng 
Đạo không còn hùng khí của cha ông để giữ Thăng Long trước 
những đợt tấn công của Chế Bồng Nga.

Không phải đến đời Hồ Quý Ly nhà Trần mới mất ngôi. 
Trước Hồ Quý Ly, nhà Trần đã một lần mất ngôi khi Trần Dụ 
Tông nhường ngôi lại cho Dương Nhật Lễ (1369-1370). Nếu 
Trần Nghệ Tông không diệt được Dương Nhật Lễ để giành 
lại ngôi thì nhà Trần đã cáo chung từ năm 1369. Nhưng Trần 
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Nghệ Tông là một vị vua nhu nhược, yếu hèn. Ông lên ngôi để 
kéo dài giai đoạn hấp hối của nhà Trần. Chính Trần Nghệ Tông 
đã mở đường cho Hồ Quý Lý cướp ngôi nhà Trần sau nầy.

Trong mười năm yên lặng, Nguyễn Trãi đã nghiền ngẫm 
sách lược của tổ phụ và suy nghĩ đến vận nước và vận hạn của 
nhà Trần. Khi viết Bình Ngô Sách, ông đã quyết định bước 
ra khỏi bóng che vĩ đại của Trần Hưng Đạo. Bình Ngô Sách, 
do đó, là một đỉnh cao mới trong lịch sử quốc phòng của dân 
tộc để tiếp nối đỉnh cao của Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư và 
Binh Thư Yếu Lược.

Nhưng tại sao Nguyễn Trãi không dâng Bình Ngô Sách cho 
Trùng Quang Đế mà phải tìm đến con người vô danh Lê Lợi ở 
núi Lam Sơn?

Có lẽ Nguyễn Trãi thấy được nhà Trần đã suy vong. Nói 
theo ngôn ngữ của dân gian thì vận số của nhà Trần đã hết. Phù 
Trần không còn là lý tưởng và là khẩu hiệu có thể giải quyết 
vấn đề đất nước. Phù Trần có thể là cứu nước. Nhưng cứu nước 
không hẳn đồng nghĩa với phù Trần.

Quan điểm về triều đại và dân tộc của Nguyễn Trãi đã bác 
bỏ quan điểm phù Trần của Đặng Dung. Trong khi Đặng Dung 
trung trinh với nhà Trần dù cho cha ông bị Giản Định Đế giết 
chết. Trưóc cái thảm hoạ xảy ra cho gia đình, ông không oán 
hận triều đình. Ngược lại, ông vẫn quyết tâm theo đuổi con 
đường cần vương phục quốc mà ông đã chọn lựa. Đặng Dung 
tìm cho được Trùng Quang Đế để phò lên ngôi, để tiếp tục 
công việc cứu nước. Lòng yêu nước và trung quân của Đặng 
Dung sáng chói.

Nhưng Đặng Dung gắn liền dân tộc với triều đại, với những 
con người biểu tượng của quyền lực đã một thời rất vĩ đại, 
rất vinh quang, nhưng đã phá sản. Đặng Dung không sai lầm. 
Nhưng Đặng Dung chưa tìm được, chưa thấy được cái mới, cái 
xuất lộ cho dân tộc.

Nguyễn Trãi khác hẳn. Mặc dù Nguyễn Trãi là hậu duệ 
của nhà Trần, nhưng với ông, khẩu hiệu “yêu nước là yêu nhà 
Trần” không còn đúng nữa.
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Quan điểm nầy cũng phù hợp với quan điểm của Nguyễn 
Phi Khanh. Là rễ của quan đại Tư đồ Trần Nguyên Đán, nhưng 
Phi Khanh bị phạt không được làm quan vì tội “trèo cao”, vì 
ông là con thường dân nhà nghèo mà dám lấy con gái quan đại 
Tư đồ. Do đó, khi Hồ Quý Ly cướp ngôi, Nguyễn Phi Khanh 
nhanh chóng ra phục vụ nhà Hồ. Ông chia tay với triều đình 
bên vợ không luyến tiếc.

 Chính Nguyễn Trãi cũng có thiện cảm với nhà Hồ. Trong 
Bình Ngô Đại Cáo ông viết “... Vừa rồi: Nhân họ Hồ chính sự 
phiền hà”. Dùng chữ “chính sự phiền hà” để nói đến việc Hồ 
Quý Ly giết vua soán ngôi, Nguyễn Trãi đã coi việc nhà Trần 
mất ngôi không phải là chuyện to lớn.

Nguyễn Trãi đã giải quyết được một tâm lý cực kỳ quan 
trọng của một thanh niên trước cái bế tắc của đất nước. Đó 
là phải cắt đứt cho được cái não trạng trung quân, cần vương 
trong công cuộc cứu nước tồn chủng. Ông đã bước ra khỏi 
tâm thức chính trị trung quân của thời kỳ phong kiến để nhìn 
về phía tương lai của dân tộc. Một triều đại đã chết không thể 
làm cho nó sống dậy, và càng không thể coi nó là cứu cánh của 
cuộc kháng chiến. Nguyễn Trãi coi sự sống còn của dân tộc 
quan trọng hơn là tồn vong của một triều đại. Ông tách dân tộc 
ra khỏi chế độ. Ông phủ nhận quan niệm “yêu nước là yêu nhà 
Trần”. Chính điều nầy đã đánh dấu sự trưởng thành về ý thức 
dân tộc.

Từ những suy nghĩ trên, Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn, 
là hai hậu duệ chính thống của nhà Trần, đi tìm con đường mới. 
Đó là đường vào Lam Sơn. Vì chỉ có Lam Sơn mới có thể trở 
thành trung tâm vận động lịch sử. Và chỉ có Lam Sơn mới làm 
cho đất nước hồi sinh.
 

3.
Phan Liêu, Đặng Dung và Nguyễn Trãi trở thành hình ảnh biểu 
tượng của ba thành phần thanh niên ở đầu thế kỷ thứ 15
Phan Liêu là đại biểu cho thành phần chọn cho mình chỗ đứng 
trong hàng ngũ quân xâm lăng.

Thành phần nầy có những xu hướng khác nhau. Có những 
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người nhẹ dạ tin tưởng vào khẩu hiệu Diệt Hồ Phù Trần của 
giặc nên ra hợp tác với giặc Minh. Xu hướng nầy đại biểu cho 
lòng trung quân, cần vương thiển cận, cục bộ. Họ muốn trả 
thù cho chúa nhưng quên cái thảm họa mất nước. Họ sẵn sàng 
rước về cho dân tộc một thảm họa nguy hiểm hơn cái thảm họa 
thay đổi chính trị, thay đổi triều chính.

Xu hướng khác là những người thấy cái tuyệt vọng trong 
việc giành độc lập nên đành đứng vào hàng ngũ giặc để tìm 
đường sống cho cá nhân và gia đình.

Tất cả những xu hướng nầy đều đứng về phía giặc làm công 
cụ và tay sai. Họ đã góp tay với giặc tiêu diệt sức sống văn hoá 
dân tộc và mọi sức đề kháng chống xâm lăng để bảo toàn lãnh 
thổ.

Những người nầy có những lúc cũng phản tỉnh, nổi loạn. 
Những ngưòi phản tỉnh quyết liệt như Đặng Tất đã hy sinh tất 
cả để theo kháng chiến. Những người phản tỉnh nửa vời, như 
Phan Liêu, cũng nổi loạn rồi mất định hướng. Và dĩ nhiên còn 
lại những người như Lương Nhữ Hốt theo giặc đến ngày giặc 
cuốn gói về nước.

Nhưng lịch sử cũng còn những Đặng Dung và Nguyễn 
Trãi.

Ngày nay chúng ta không thể không rung động trước bài 
thơ Cảm Hoài của Đặng Dung. Hình ảnh của một người tráng 
sĩ mài gươm dưới ánh trăng mong phục thù cho Chúa là hình 
đẹp nhất trong lịch sử giành độc lập của dân tộc. Đó là cái đẹp 
của lòng yêu nước chất chứa nỗi u hoài, tuyệt vọng. Hình ảnh 
đó của Đặng Dung đã khơi dậy phong trào yêu nước lãng mạn, 
kích động được lòng yêu nước nồng nàn của hàng bao thế hệ 
cho đến ngày nay. Chính những hy sinh đó đã kết thành hồn sử 
linh thiêng của dân tộc và làm cho ý thức dân tộc lớn lao lên.

Nguyễn Trãi bước một bước xa hơn. Ông gắn bó cái lãng 
mạn của lòng yêu nước với tinh thần yêu nước thực dụng.

Yêu nước mù quáng sẽ dễ dàng trở thành tay sai cho những 
chiêu bài nhân nghĩa giả dối bịp bợm của ngoại bang. Lòng 
yêu nước loại đó có tác hại biến người yêu nước thành tay sai 
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mà họ tưởng mình làm cách mạng dân tộc. Họ quay mặt lại với 
tổ quốc, với nhân dân, tiêu diệt văn hoá dân tộc mà lương tâm 
không bị cắn rứt.

Yêu nước lãng mạn mà thiếu tinh thần thực tế như Đặng 
Dung cũng không đủ liều lượng để giải quyết vấn đề đất 
nước.

Nguyễn Trãi quân bình giữa tình cảm yêu nước và lý trí. 
Ông là người biết được thời và thế. Trong những bức thư dụ 
hàng Vương Thông, Nguyễn Trãi đem chữ thời trong Kinh 
Dịch để thuyết phục. Ông viết: “tôi từng xem Kinh Dịch 384 
hào, mà cốt yếu là chữ thời.”

Chữ thời cũng chính là xu thế lịch sử. Thuận xu thế lịch sử 
là thuận với chữ thời. Phản xu thế lịch sử là nghịch lại với chữ 
thời.

Khi thấy vận hạn nhà Trần đã chấm dứt, ông can đảm chia 
tay với quá khứ, chia tay với triều đại Lý Trần. Ông bước ra 
khỏi bóng che lớn của Trần Hưng Đạo để tìm đến Lê Lợi. Ông 
nối kết những người yêu nước mới, không nặng nợ với quá 
khứ, để mở ra vận hội mới cho dân tộc.

Ông quyết liệt phủ nhận và lật mặt nạ chiêu bài giả dối Diệt 
Hồ Phù Trần của nhà Minh. Nhưng ông cũng không đứng trên 
lập trường Diệt Minh Phù Trần để phò một triều đình đã bị phá 
sản.

Nguyễn Trãi phóng tầm nhìn vào tương lai để xác định lập 
trường của ông. Ông đứng trên lập trường của một nước Đại 
Việt mới, một nước Đại Việt sắp ra đời và sẽ phải ra đời.

Sách Tang Thương Ngũ Lục kể rằng Nguyễn Trãi và Trần 
Nguyên Hãn đến tìm Lê Lợi hai lần. Lần đầu gặp ngày giỗ, 
Nguyễn Trãi thấy Lê Lợi vừa cắt thịt vừa ăn, ông thất vọng trở 
về. Lần thứ nhì ông thấy Lê Lợi thức khuya nghiền ngẫm binh 
thư ông mới vào ra mắt.

Có lẽ lần đầu Nguyễn Trãi thấy được con người thật rất tầm 
thường của Lê Lợi, một hào trưởng đã lột bỏ hết tất cả những 
hào quang và huyền thoại. Khi Nguyễn Trãi gặp Lê Lợi lần thứ 
hai, ông thấy Lê Lợi là con người của binh thư, của đất nước. 
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Ông thấy được Lê Lợi là con người có ý chí, biết học hỏi cầu 
tiến và biết tự rèn luyện bản thân. Ông đem con mắt của một 
nhà khoa bảng yêu nước ở Thăng Long để đánh giá một hào 
trưởng miền núi trong công tác cứu nước. Ông nhìn được Lê 
Lợi xuyên qua cái bề ngoài quê mùa thô lỗ của một nông dân. 
Ông thấy được những đức tính và khả năng lãnh đạo trong con 
người của Lê Lợi. Những yếu tố nầy làm cho Lê Lợi nổi bật lên 
giữa gần 30 phong trào kháng Minh thời bấy giờ.

Về sau có người trách Nguyễn Trãi không có con mắt nhìn 
xa để sau nầy bị hại đến bản thân và gia đình. Nhưng ở đây 
Nguyễn Trãi đi tìm con đường và con người cứu nước, chứ 
không phải đi tìm danh phận cho mình và dòng họ. Do đó, dù 
ông có tiên liệu được phận bạc của mình với nhà Lê, vì công 
cuộc cứu nước, ông vẫn dấn thân vào Lam Sơn. Đây là cái vĩ 
đại của con người Nguyễn Trãi.

Năm 1416, Nguyễn Trãi đã cùng 18 vị anh hùng Lam Sơn 
cùng nhau kết ước ăn thề ở Hội Thề Lũng Nhai. Ý niệm hội 
thề là một sáng kiến cách mạng về mô hình tổ chức chính trị. Ý 
nghĩa của hội thề là sự ràng buộc những người làm việc nước 
bằng quy ước đạo đức để giảm thiểu tính chuyên chế, tham 
sân si, thủ cựu và đồng thời tăng cường tính lý tưởng, tính 
khai phóng và rộng lượng của người lãnh đạo kháng chiến, và 
người lãnh đạo đất nước trong tương lai. Nó là xã ước thành 
văn đầu tiên của Đại Việt trong thời kỳ phong kiến. Nó nối kết 
cuộc vận động thời đại với linh thiêng của dân tộc. Nó thiết lập 
giá trị đạo đức cho công cuộc cứu nước. Hội Thề Lũng Nhai, 
do đó, là một mô hình tập hợp dân tộc tân kỳ.

Biến cố Lũng Nhai, cũng như quan điểm về triều đại của 
Nguyễn Trãi như đã nói trên, một lần nữa xác định sự trưởng 
thành về ý thức dân tộc của thế hệ mới. Nhiệm vụ cứu quốc tồn 
chủng không còn là độc quyền của một dòng họ, của triều đình, 
của giai cấp quý tộc, mà là của mọi người, từ kẻ khoa bảng đến 
nông dân vô danh.

Nhờ đó, Hội Thề Lũng Nhai đã xác định được giá trị chính 
thống lịch sử của phong trào kháng chiến Lam Sơn, tái tạo được 
đạo đức của tầng lớp lãnh đạo, xây dựng lại nội lực dân tộc, để 
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hình thành một triều đại mới và một nước Đại Việt mới.
Từ Hội Thề Lũng Nhai, Lam Sơn đã trở thành căn cứ địa 

hồi sinh dân tộc. Xuất phát điểm lịch sử ấy đã đẩy cuộc khởi 
nghĩa Lê Lợi đến thành công, đã giúp Lê Lợi giành được độc 
lập cho tổ quốc, khai sáng triều đại nhà Lê, hoàn thành được sứ 
mệnh cứu quốc tồn chủng của tiền nhân, và mở ra một thời đại 
phục hưng mới và lớn lao cho Đại Việt.
 

4.
Đã gần một ngàn năm từ khi Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long 
để củng cố nền tự chủ sau một ngàn năm Bắc thuộc và mở ra 
thời đại phục hưng lần thứ nhất . Từ đó, lịch sử dân tộc ta đã 
trải qua bao triều hưng phế.

Từ Triệu Đinh Lý Trần xây nền độc lập
Cùng Hán ĐườngTống Nguyên hùng cứ một phương
Dẫu cường nhược có lúc khác nhau
Nhưng hào kiệt thời nào cũng có

Ở mỗi thời kỳ suy vong, trong xã hội cũ đã chứa đựng cái mầm 
sống của thời đại mới. Cái mầm sống đó là giấc mơ về một tổ 
quốc sẽ được hồi sinh và sự trông ngóng vào một xã hội mới 
tươi đẹp hơn, nhân bản hơn, khai phóng hơn. Cái lực của mầm 
sống đó là công cuộc tập hợp dân tộc, tập hợp những hào kiệt 
của thời đại. Cái định hướng để cho cái mới phải ra đời là tư 
tưởng chỉ đạo của thời đại. Cuộc vận động cứu nước đòi hỏi 
người làm lịch sử phải thấy được mầm sống của dân tộc trong 
mỗi một giai đoạn bế tắc.

Công việc khơi dòng lịch sử của thế hệ là thực hiện cho 
được một cuộc tập hợp dân tộc mới. Đó là công tác quy tụ, gầy 
dựng và vun trồng mầm sống ấy.

Nhưng tập hợp chưa đủ. Công tác lịch sử đòi hỏi người lãnh 
đạo phải có một viễn kiến, một tầm nhìn lớn về con đường 
phục hưng dân tộc và công tác kiến thiết đất nước. Đó là nền 
tảng tư duy thời đại. Nền tảng tư duy giúp người lãnh đạo phát 
hiện được xu thế lịch sử của dân tộc và thế giới để làm định 
hướng cho mầm sống dân tộc được bật ra và phát triển.
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Khi mầm sống ấy đến ngày thành thục nó sẽ bộc phát thành 
dòng thác thời đại, thành một bùng nổ lịch sử, nó sẽ làm vỡ 
những bờ đê đóng cõi, những rào cản thời đại, quét đi những 
tàn dư, những thối nát của xã hội cũ, để làm thành cái xuất lộ 
cho dân tộc. Cái bộc phát ấy là đòi hỏi của lịch sử để sửa sai 
những cái sai quấy của thời đại cũ, những cái bất hợp lý của xã 
hội cũ, những cái vô lý xuẩn động và cục bộ của tư duy cũ.

Xuất lộ là khởi điểm của công cuộc xoay đổi thời đại để mở 
ra thời kỳ phục hưng để làm cho dân tộc Đại Việt lớn lao lên, 
để công tác bảo vệ bờ cõi bền vững hơn, để xây dựng một đất 
nước hợp lý hơn, hợp với quy luật phát triển hơn, cho thuận xu 
thế lịch sử hơn, cho hợp với con người hơn.

Đó là ý nghĩa của cách mạng và cũng là thông điệp lịch sử 
của Nguyễn Trãi gởi đến cho thế hệ chúng ta ngày hôm nay

Dallas 15 tháng 10 năm 2004
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bài 4

Bài học "phục hưng Dân Tộc"
(Tham Luận Đọc Trong hội Thảo Chính Trị do Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Vận 
Động Dân Chủ Cho Việt Nam tổ chức tại american Enterperise Institute, Washington DC. 
Ngày 8 tháng 12, năm 2003)

So sánh thời kỳ hậu Hán thuộc với thời kỳ hậu Pháp 
thuộc
Để chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm thành lập Thăng Long 

(1010-2010) ...

i. Dẫn nhẬp
Một câu hỏi luôn luôn nằm trong đầu của người dân Việt Nam 
là "Tại sao Đất nước đã độc lập từ 1945 mà dân tộc Việt vẫn 
nghèo nàn, đất nước tụt hậu, và lòng người vẫn còn ly tán"

Hơn 50 năm qua bao nhiêu thế hệ Việt Nam đã cố công đi 
tìm câu trả lời. Kẻ cầm súng đứng trong hàng ngũ Cộng Sản, 
người cầm súng bảo vệ chính nghĩa Quốc Gia.

Và đến ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ngồi ở đây để tìm 
một giải pháp cho Việt Nam.

Trong những trăn trở đó trong mỗi chúng ta đều có một 
"Giấc Mơ Việt Nam". Chúng ta đều muốn một đất nước phục 
hưng. Một Renaissance Việt. Một nước Đại Việt của thời đại 
2000. Làm sao Việt Nam có thể cất cánh về kinh tế văn hóa và 
chính trị để hoà nhập vào cộng đồng nhân loại " Và làm sao để 
các thế hệ thanh niên Việt có thể ngửng mặt ngang hàng với 
Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản

Trước những biến động kinh tế, chính trị và xã hội của đất 
nước hiện nay, chúng ta có thể cảm nhận được rằng vận nước 
hiện nay đang chuyển mình. Một vận hội mới sẽ mở ra cho 
dân tộc Việt. Chúng ta có lẽ sẽ may mắn chứng kiến cảnh đổi 
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đời đó.
Nhưng nước Đại Việt mới đó chỉ có thể ra đời lành mạnh 

khi những yếu tố lịch sử cần thiết được hội tụ.
ii. Tổng quáT về Thời Đại

Trong lịch sử, có hai thời đại đất nước bị ngoại xâm lâu dài 
đó là thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc và thời kỳ 100 năm Pháp 
thuộc.

Hai thời kỳ ngoại xâm đó chấm dứt cách nhau khoảng 1000 
năm, nhưng đã để lại những dấu ấn có những điểm tương đồng 
trong thời kỳ hậu độc lập.

Từ thời kỳ độc lập hậu Hán thuộc đến thời kỳ phục hưng Lý 
Trần đất nước đã trải qua một thời gian dài khoảng 70 năm. Từ 
thời kỳ độc lập 1945 đến nay đã gần 60 năm.

Nếu gọi thời kỳ Lý Trần là thời kỳ phục hưng và thịnh trị 
của dân tộc Việt ở giai đoạn độc lập hậu Hán thuộc thì vấn 
đề của chúng ta là trong thời kỳ hậu Pháp thuộc khi nào phục 
hưng dân tộc mới xuất hiện.

Tra xét lại những biến động chính trị và xã hội của hai thời 
kỳ có thể giúp chúng ta tìm thấy phương pháp khai thông lịch 
sử của người xưa để tìm một xuất lộ cho dân tộc ngày nay.

iii. MỘT Số ĐiỂM Tương Đồng giữa hai Thời 
KỲ hẬu hán ThuỘc và hẬu pháp ThuỘc 

1. Quá trình Độc Lập:
Quá trình độc lập thời kỳ hậu Hán thuộc bắt đầu từ thời kỳ 
Khúc Hạo (907) làm Tiết độ sứ dưới thời Ngũ Quí bên Tàu. 
Từ Khúc Hạo đến Dương Diên Nghệ (hay Dương Đình Nghệ) 
là giai đoạn nước Việt có độc lập chuyển tiếp. Mặc dù đã có 
độc lập về lãnh thổ, Khúc Hạo và Dương Diên Nghệ trên danh 
nghĩa vẫn là quan lại của nhà Đường và Nam Hán. Cho đến lúc 
Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán ở Bạch Đằng Giang 
năm 939 đất nước mới bước vào giai đoạn độc lập thực sự. Dầu 
vậy, nền độc lập từ Ngô Quyền đến thời Lê Long Đĩnh vẫn còn 
là một nền độc lập chưa triệt để. Đất nước vẫn không vươn lên 
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được vì di tật của 1000 năm đô hộ vẫn còn. Di tật về phân hóa, 
chia rẽ đã gây những khủng hoảng về chính trị, văn hóa. Hay 
nói một cách khác, mặc dù độc lập nhưng văn hóa dân tộc vẫn 
chưa được phục hưng và phục hoạt.

Thời kỳ giành độc lập cận đại cũng có những nét tương 
tự. Việt Nam bắt đầu có những hạt mầm độc lập từ thời kỳ 
chính phủ Trần Trọng Kim. Chính phủ Trần Trọng Kim ra đời 
là chính phủ đầu tiên của người Việt sau 80 năm bị Pháp đô 
hộ. Chính phủ Trần Trọng Kim bị Việt Minh đảo chính với sự 
tham gia của nhiều đảng phái cách mạng quốc gia. Khi Pháp 
trở lại, một chính quyền Quốc gia Việt Nam lại xuất hiện song 
song với chính quyền Việt Minh. Sau chiến thắng Điện Biên 
Phủ 1954 nước Việt Nam bị chia đôi và cuộc chiến tranh Quốc 
Cộng tiếp theo sau đó với sự tham dự của các cường quốc Mỹ, 
Nga và Trung Cộng. Miền Nam được độc lập bằng giải pháp 
chính trị. Miền Bắc được độc lập bằng giải pháp chiến tranh. 
Và đến năm 1975 Cộng Sản thống nhất hai miền Nam Bắc.

Từ kinh nghiệm của thời đại hậu Hán thuộc, chúng ta có thể 
xác định rằng, từ 1945 đến 1954 là giai đoạn độc lập chuyển 
tiếp tương tự như thời kỳ Khúc Hạo, Dương Diên Nghệ. Từ 
1954 đến nay là giai đoạn độc lập nhưng chưa triệt để. Đặc 
biệt từ khi Cộng Sản thống nhất đất nước, Việt Nam phải đi 
vào một giai đoạn dựa vào các thế lực của Liên Xô chống lại 
với Hoa Kỳ và Trung Cộng. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Việt Nam 
phải ngả theo Trung Cộng để bảo vệ chế độ Cộng Sản. Cái 
giá mà Việt Nam phải trả để được làm bạn lại với Trung Cộng 
sau cuộc chiến biên giới đẫm máu là bản hiệp ước biên giới 
Việt Trung. Theo đó, Việt Nam phải nhượng cho Trung quốc 
một số lãnh thổ biên giới và vùng biển thuộc Vịnh Bắc Bộ. Và 
ĐCSVN phải làm ngơ trước việc Trung quốc xâm lược Hoàng 
Sa và Trường Sa.
2. Tình hình Xã hội loạn lạc
Thời kỳ hậu Hán thuộc là thời kỳ loạn lạc nhiễu nhương; chính 
trị thay đổi liên tục. Chính tà bất phân minh. Khi Dương Diên 
Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết chết lẽ ra con của Dương Diên 
Nghệ là Dưong Tam Kha được thay cha để làm Tĩnh Hải Tiết 
Độ Sứ. Nhưng bộ tướng và cũng là con rể của Dương Diên 
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Nghệ là Ngô Quyền dấy quân diệt Kiều Công Tiễn và sau đó 
Ngô Quyền xưng vương, bỏ rơi Dương Tam Kha là người anh 
vợ. Khi Ngô Quyền băng hà, Dương Tam Kha, thay vì đưa con 
Ngô Quyền là Ngô Xương Ngập lên làm vua, thì tiếm quyền 
xưng vương. Dương Tam Kha từ dòng chính trở thành dòng 
phản loạn. Từ Dương Tam Kha trở đi đất nước rơi vào cuộc 
nội loạn Thập Nhị Sứ Quân, chiến tranh triền miên. Đinh Bộ 
Lĩnh thống nhất 12 sứ quân một thời gian ngắn thì bị ám sát. 
Hoàng hậu Dương Vân Nga âm mưu cùng Lê Hoàn phế Đinh 
Hạng Lang là con út của Đinh Tiên Hoàng để tiếm ngôi. Lê 
Đại Hành chết các con giành quyền lực đánh nhau đẫm máu. 
Lê Long Đĩnh giết anh là Lê Long Việt để chiếm ngôi vua .

Cuối thời kỳ Pháp thuộc, sau khi Việt Nam Quang Phục Hội 
của cụ Phan Bội Châu thất bại, phong trào đấu tranh giành độc 
lập chia làm hai phe: các đảng phái tả khuynh và các đảng phái 
hữu khuynh. Trong khi đó, triều đình Huế cũng đi vào những 
thỏa hiệp với Nhật và Pháp để tìm con đường độc lập. Việt 
Nam đứng trước hai giải pháp đi đến độc lập: giải pháp bạo lực 
chọn chiến tranh để đến độc lập và giải pháp chính trị chọn hòa 
giải, hợp tác để đi đến độc lập. Các đảng phái hữu khuynh đã 
liên minh với Cộng Sản chọn giải pháp bạo lực để đánh Pháp 
giành độc lập. Các chính phủ trong Liên Hiệp Pháp chọn giải 
pháp chính trị. Sau năm 45 là giai đoạn đấu tranh quyết liệt 
giữa các phe cách mạng và với thực dân Pháp và chính quyền 
Việt Nam nằm trong Liên Hiệp Pháp. Cuộc chiến tranh giành 
độc lập, theo với xu hướng chiến tranh toàn cầu giữa các đế 
quốc cực quyền, biến dạng thành cuộc chiến tranh Quốc Cộng. 
Trong thời gian đó, các đảng phái cách mạng Quốc gia bị Cộng 
Sản tiêu diệt. Sau 1950, các đảng phái quốc gia vào Nam hợp 
tác với chính quyền miền Nam. Sau khi đất nước chia hai năm 
1945, các đảng phái quốc gia cũng bị chính quyền Đệ nhất 
Cộng Hòa đàn áp. Sau đó, Tổng thống Ngô Đình Diệm bị quân 
nhân đảo chính và anh em Tổng thống Diệm bị phe quân nhân 
giết chết. Đến thời kỳ Đệ nhị Cộng Hòa các đảng phái quốc 
gia mới được sinh hoạt trở lại. Nhưng lúc đó, cuộc chiến đã leo 
thang và vai trò quân đội lại nổi bật lên. Đến năm 1975 chính 
quyền miền Nam sụp đổ. Sau năm 1975, thì tất cả các đảng 
phái cũng như những người hợp tác với VNCH nếu không ra 
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được hải ngoại đều bị bắt giam. Cũng sau năm 1975, lực lượng 
Giải Phóng Miền Nam hợp tác với Cộng Sản bị giải tán. Các 
lực lượng đòi tự do dân chủ bị đàn áp triệt để.

Tình hình loạn lạc còn do tâm thức "đấu tranh giai cấp" của 
tập đoàn lãnh đạo, một di tật của ngoại bang để lại. Đất nước 
không bao giờ được yên ổn, và lòng dân không an định để kiến 
thiết phục hưng vì nhu cầu thực hiện đấu tranh giai cấp để phục 
vụ cho chủ nghĩa Mác Lê.
3. Tình hình văn hóa đa diện
Sau thời kỳ Bắc thuộc, đất Việt phải chịu ảnh hưởng 3 nguồn tư 
tưởng ở ngoài tràn vào. Phật Giáo được vào nước Việt qua ngã 
Ấn Độ và Trung quốc; Nho giáo và Lão giáo từ Trung quốc. Ba 
dòng tư tưởng nầy đóng vai trò to lớn trong đời sống tinh thần 
của người dân cũng như tư duy của những nhà cầm quyền.

Sau thời kỳ Pháp thuộc ngoài các tôn giáo trên còn xuất 
hiện thêm Thiên Chuá giáo. Đồng thời các luồng triết học tây 
phương cũng tràn vào Việt Nam với các chủ nghĩa Cộng sản, 
Tư bản, Dân chủ Xã hội, Tam Dân chủ nghĩa, Duy vật, Duy 
tâm, Hiện sinh v.v... Ngày nay trước ngọn triều toàn cầu hóa, 
dân tộc Việt lại phải đương đầu với nền văn hóa mới, một văn 
hóa trẻ trung của thế giới với sự tham dự của khoa học kỹ thuật 
điện toán, và mạng lưới toàn cầu cũng như khoa học kỹ thuật 
về di truyền và y học.
4. Ý thức Dân Tộc non kém
Trong thời kỳ hậu Hán thuộc ý thức độc lập và quyền lực cá 
nhân lấn át các nỗ lực vận động phục hoạt văn hóa và phục 
hưng dân tộc. Ý thức dân tộc chỉ chớm nở như những bông hoa 
lác đác mùa đông.

Khi Ngô Quyền xưng Vương thì Ngài chỉ đặt vương hiệu 
chứ chưa đặt được quốc hiệu. Đến đời Nam Tấn Vương Ngô 
Xương Văn lại xin thần phục nhà Nam Hán để làm Tỉnh Hải 
Tiết Độ Sứ. Đến đời Đinh Bộ Lĩnh thì Ngài mới xưng Đinh 
Tiên Hoàng Đế và được nhà Nam Hán phong làm Giao Chỉ 
Quận Vương, và Ngài đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt. Nhưng 
không có một triều đại nào xây dựng lại nền văn hóa Việt cho 
đến khi Lý Công Uẩn lên ngôi.
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Trong cuộc vận động độc lập thời kỳ Pháp thuộc và hậu 
Pháp thuộc ý thức phục hưng dân tộc cũng không phải là ưu 
tiên số một của các đảng phái lãnh đạo công cuộc đấu tranh. 
Đề cương văn hóa của Tổng bí thư đảng CSVN Trường Chinh 
nhấn mạnh là người CS sẽ làm một cuộc cách mạng văn hóa 
mà nội dung là xã hội chủ nghĩa và hình thức văn hóa là dân 
tộc.

Ở đây chúng ta không thể không nhắc tới tên An Nam Cộng 
Sản Đảng, tiền thân của ĐCSVN ngày nay. Khác với các đảng 
phái cách mạng phát xuất từ lòng dân tộc có những tên gợi lòng 
yêu nước như Việt Nam Quang Phục Hội, Việt Nam Quốc Dân 
Đảng; hay những đảng phái gợi lại thời đại vàng son của dân 
tộc như Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại Việt Duy Dân Đảng, 
tên An Nam Cộng Sản Đảng hoàn toàn không chuyên chở một 
ý niệm dân tộc. Từ chữ "An Nam" đến chữ "Cộng Sản" đều 
không có ý thức dân tộc. An Nam là tên có ý khinh miệt do 
Trung Hoa đặt cho Đại Việt. Cộng Sản là tên của một ý thức hệ 
ngoại bang. Và hậu thân của đảng nầy là Đảng Cộng Sản Việt 
Nam là đảng đang cai trị Việt Nam ngày nay.

Ngoài ra, cuộc cách mạng dân tộc được ĐCSVN biến thành 
cuộc cách mạng Cộng Sản để phục vụ cho "lý tưởng" Đấu 
Tranh Giai Cấp. Trên bàn thờ tổ quốc ngoài hình ông Hồ Chí 
Minh còn có thêm hình hai ông Tây: ông Mác người Đức và 
ông Lê Nin người Nga. Chưa kể thời ông Hồ Chí Minh còn 
sống còn có thêm hình ông Mao Trạch Đông người Tàu.

Giáo dục dưới chế độ Cộng Sản chú trọng đến việc xây 
dựng con người XHCN, ca tụng và sùng bái các lãnh tụ ngoại 
bang chứ không quan tâm đến xây dựng văn hóa dân tộc.

Những người đi theo đảng CS có ý thức dân tộc, phản tỉnh 
đều bị đàn áp trù dập.

Từ xuất phát điểm của đảng đã thiếu ý thức dân tộc cho nên 
nền độc lập dưới ngọn cờ của đảng đã trở thành cái độc lập 
không triệt để. Đó là một nền độc lập vong thân.
5. Tình hình chính trị: bạo ngược, chuyên chính
Để củng cố địa vị chính trị và quyền lực của mình, các triều 
đình thời hậu Hán thuộc đã gia tăng hình phạt. Dưới thời Đinh 
Tiên Hoàng, triều đình nấu vạc dầu nóng và nuôi hổ báo trong 
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triều đình. Người nào phạm tội thì bỏ vào vạc dầu hay cho hổ 
báo ăn. Thời kỳ Lê Long Đĩnh là thời kỳ tàn ác bạo ngược. Lê 
Long Đĩnh giết anh để lên ngôi. Sử chép "Lê Long Đĩnh là 
người bạo ngược, tính hay chém giết, ác bằng Kiệt Trụ ngày 
xưa. Nhà vua cứ lấy sự giết người làm trò chơi. Bổ mía trên đầu 
nhà sư mà róc vỏ."

Tình hình chính trị thời kỳ hậu Pháp thuộc cũng tàn ác và 
bạo ngược chẳng những không kém, mà có phần hơn nhờ ác 
tính của chủ nghĩa Cộng Sản. Đây là chế độ dựa vào đấu tranh 
giai cấp để xây dựng xã hội và con người. Đấu tranh giai cấp là 
ngôn ngữ cách mạng của Cộng Sản. Ngôn ngữ bình dân là cướp 
của giết người để chiếm đoạt tài sản của nhân dân. Suốt 60 năm 
cai trị đất nước Chế Độ Cộng Sản đã đưa đấu tranh giai cấp 
trở thành quốc sách. Khi Cộng Sản thống nhất đất nước hàng 
triệu người phải bỏ nước ra đi và hàng trăm ngàn người vào tù. 
Cho đến ngày hôm nay, ĐCSVN luôn luôn tăng cường "pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa". Nội dung của "pháp quyền xhcn" là 
cái vạc dầu của thời đại Đinh Tiên Hoàng, là những ngọn dao 
gọt mía rót trên đầu sư tăng của Lê Ngoạ triều. Đại học công 
an sản xuất hàng ngàn sinh viên công an tốt nghiệp hàng năm 
để làm công tác tăng cường sức mạnh của pháp quyền XHCN. 
Ngày nay, Việt Nam là một trong những nước có thành tích chà 
đạp nhân quyền lớn nhất thế giới.
6. Đạo đức lãnh đạo suy đồi
Từ đời Ngô Quyền đến Lê Long Đĩnh đạo đức triều chính suy 
đồi. Dương Tam Kha, anh vợ Ngô Quyền soán ngôi cháu khi 
Ngô Quyền băng hà. Dương Vân Nga con gái của Dương Diên 
Nghệ làm hoàng hậu 3 triều đại Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh 
và Lê Đại Hành. Có sử gia nghi ngờ chính bà tư thông với Lê 
Hoàn, mưu cho Đỗ Thích giết Đinh Bộ Lĩnh và con trưởng là 
Đinh Liễn, cùng Lê Hoàn phế Đinh Hạng Lang còn bé nhỏ để 
cho Lê Hoàn lên ngôi. Lê Long Đĩnh giết anh để soán ngôi, ăn 
chơi trụy lạc đến nỗi mới 20 tuổi mà đã không đứng nổi khi 
lâm triều.

Suốt thời kỳ hậu Pháp thuộc hình bóng ông Hồ Chí Minh 
luôn luôn ngự trị trên đất nước Việt Nam. Ngày nay ông đã 
chết nhưng hình ảnh của ông được dựng khắp nơi. Tư tưởng 
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Hồ Chí Minh dù không có gì cũng được đảng CSVN sáng tạo 
để làm chỗ vịn cho chế độ ở thời kỳ thành đồng cách mạng vô 
sản Liên Xô sụp đổ.

Thanh niên thế hệ 45, 60 đi theo tiếng gọi của đảng để cuối 
đời biết mình bị lường gạt. Yêu nước biến thành yêu xã hội 
chủ nghĩa. Hiến pháp đa nguyên đa đảng 1946 bị thay thế bằng 
hiến pháp độc tài mà người dân không được trưng cầu dân ý. 
Thay vì xây dựng một xã hội thái bình thịnh trị, ĐCSVN đã 
dựng lên một xã hội đấu tranh giai cấp để chinh chiến và hận 
thù không bao giờ dứt giữa vòng người Việt.

Dâm đảng gian trá mà không biết hổ thẹn. Ông Hồ Chí Minh 
lấy vợ từ đông sang tây, từ Nga sang Tàu. Ông sống hưởng thụ 
đời sống nhục dục suốt thời thanh niên bất chấp luân thường 
đạo lý. Ông lấy bà Nguyễn Thị Minh Khai là vợ của Tổng Bí 
Thư đảng CS Lê Hồng Phong. Ông sống trác táng trong nhục 
dục nhưng lúc nào cũng được đảng coi như một vị thánh sống 
đến lúc chết vẫn còn trinh. Người đàn bà được ông sủng ái là 
Nông Thị Xuân bị bộ trưởng công an Trần Quốc Hoàn hiếp 
dâm rồi cho xe cán chết quăng ngoài đường. Ông không dám 
làm một động tác của một người đàn ông bảo vệ cho người 
mình yêu.

Ở đây chúng ta nói về những con người biểu trưng của thời 
đại, của những con người lãnh đạo thời đại. Cho dù những so 
sánh ở đây có cường điệu đi nữa, không ai có thể phủ nhận tình 
trạng suy đồi đạo đức hiện nay trong xã hội Việt Nam. Tình 
trạng tham nhũng hối mại quyền thế hiện nay là dấu chỉ rõ ràng 
nhất của một xã hội với nền đạo đức phá sản.
7. Tình hình đất nước nói chung: 
- Thời kỳ hậu Hán thuộc: Bế tắc chính trị, nguy cơ bị nhà Tống 
xâm lược ở phương Bắc
- Thời kỳ hậu Pháp thuộc: Bế tắc tư duy, nguy cơ toàn cầu hóa, 
và mất đất mất biển về tay Bắc Kinh, và trở thành chư hầu của 
Trung Quốc.

iv. Mô hình vẬn ĐỘng phỤc hưng Dân TỘc 
cỦa Sư vạn hạnh:
Trước những bế tắc lịch sử đó, lực lượng dân tộc mà đại biểu là 
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Sư Vạn Hạnh bắt đầu cuộc tập hợp để phục hưng đất nước.
Khác hẳn với cuộc đảo chính hoặc soán ngôi xảy ra trước 

đây chỉ dựa vào sức mạnh của người chủ mưu, cuộc vận động 
đưa Lý Công Uẩn lên ngôi là một phối hợp giữa những người 
trong triều đình và nhân dân. Cuộc vận động đó được sửa soạn 
và chuẩn bị trong dân gian. Thơ vè, sấm ký của Sư Vạn Hạnh 
được rao truyền khắp nơi trong nước. Sự kìện này cho thấy 
không phải chỉ có một mình Sư Vạn Hạnh mà có rất nhiều 
người, nhiều thành phần tham dự, tiếp tay với Ngài trong cuộc 
vận động nầy.

Trong cuộc tập hợp dân tộc của Sư Van Hạnh chúng ta thấy 
có các điểm chính như sau:
1. Phục hồi đạo đức của tầng lớp lãnh đạo đất nước. 
Sư Vạn Hạnh chọn Lý Công Uẩn lên ngôi để thay thế cho Lê 
Ngoạ Triều. Một phần có lẽ Lý Công Uẩn là học trò của Ngài. 
Nhưng yếu tố chính là Lý Công Uẩn là con người đạo đức mẫu 
mực.

Nhờ có võ nghệ cao cường nên Lý Công Uẩn được làm đến 
chức Điện Tiền Chỉ Huy Sứ trong triều đình. Lòng trung hiếu 
của Ngài được sử sách ghi nhận qua hành động của Ngài sau 
cuộc chính biến Lê Long Đĩnh giết anh để soán ngôi. Khi Lê 
Long Việt bị em giết chết, triều thần chạy tán loạn. Chỉ có Ngài 
là người ở lại, bất chấp nguy hiểm, ôm thây vua mà khóc. Lòng 
trung hiếu và nhân ái của ông phải làm xúc động Lê Long Đĩnh 
và chính Lê Long Đĩnh đã lưu giữ ông ở lại triều đình.

Cuộc vận động phục hưng dân tộc hiện nay không thể không 
tái tạo lại đạo đức của con người và tầng lớp lãnh đạo.

Để lãnh đạo đất nước tiến đến thời đại phục hưng, ngoài 
sức mạnh chính trị phải có sức mạnh đạo đức. Đó là quan điểm 
"đại nghĩa" và "chí nhân" của Quang Phục Hầu Nguyễn Trãi.

Một phong trào chính trị nắm vai trò lãnh đạo cuộc phục 
hưng dân tộc không thể được xây dựng trên sự lường gạt và dối 
trá. Phương tiện phải nằm trong cứu cánh. Không thể nói cứu 
cánh biện minh cho phương tiện.

E.C. Carr viết: "Political Action must be based on a 
coordination of morality and power." Hành động chính trị phải 
dựa vào sự phối trí giữa đạo đức và quyền lực.
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Trận thế ngày nay là những cuộc giao tranh giữa đạo đức 
và phi đạo đức, giữa đại nghĩa và hung tàn, giữa chí nhân và 
cường bạo, giữa chính phái và tà phái, giữa thành thật và gian 
dối, giữa tử tế và bất lương.

Nhưng trong trận thế nầy cũng xảy ra những giao tranh giữa 
hung tàn và hung tàn, giữa phi đạo đức và phi đạo đức, giữa 
gian dối và gian dối, giữa bất lương và bất lương.

Đây là điểm cần để ý. Đối lực của hung tàn chưa chắc là đại 
nghĩa. Đối lực của bất lương chưa chắc là tử tế. Đối lực của 
gian dối chưa chắc là thành thật.

Tất nhiên chúng ta không bao giờ muốn thay thế một chế 
độ tàn ác bằng một chế độ tàn ác khác, một chế độ độc tài bằng 
một chế độ độc tài khác, một chế độ gian trá bằng một chế độ 
gian trá khác. Nhưng cho dù chế độ mới có ít tàn ác hơn ít độc 
tài hơn, ít gian trá hơn, nhân dân và lịch sử Việt Nam cũng 
không bao giờ chấp nhận.

Muốn thế, những người đang làm công tác vận động lịch sử 
phải có một nhỡn quan thật xa, thật rộng để nhận chân được 
hạt mầm phản dân chủ, phản đạo đức, phản dân tộc, gian dối, 
bất lương của những đối lực của đảng Cộng Sản Việt Nam hiện 
nay.

Do đó, đạo đức lãnh đạo chính là đòn bẩy tinh thần để đưa 
đất nước ra khỏi bế tắc hiện nay. Đạo đức cá nhân và đoàn thể 
là thước đo chuẩn mực tầng lớp lãnh đạo ngọn cờ phục hưng 
dân tộc.
2. Phải có cái nhìn phóng rộng về tương lai. Trong 
cuộc vận động của Sư Vạn Hạnh chúng ta thấy ông đã đưa ra 
tầm nhìn về vận mệnh đất nước qua 3 thời đại Lý Trần Lê. Tính 
ra trên dưới 500 năm. Đến thời đại Nguyễn Bỉnh Khiêm lại có 
thêm tầm nhìn về đất nước 500 năm. Ở thời đại trí tuệ và kiến 
thức phát triển nhanh chóng như thời đại hiện nay liệu chúng ta 
có được tầm nhìn về đất nước như cha ông chúng ta một ngàn 
năm trước hay không"
3. Vận động xây dựng một nền chính trị dân bản. Sư 
Vạn Hạnh vận động một thể chế chính trị dựa vào sự ủng hộ 
của toàn dân. Một nền chính trị dân bản. Ông là người thấy ý 
nghĩa của ý niệm "Dân Vi Quí". Công cuộc vận động của Ngài 
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là mô hình mẫu mực của sự giao thoa giữa mặt tầng chính trị 
và đáy tầng quốc dân.

Sự sụp đổ của chế độ Cộng Sản khắp nơi trên thế giới cho 
thấy bạo lực cách mạng của đấu tranh giai cấp không bao giờ 
mạnh đủ để có được một mặt tầng chính trị bền vững. Chỉ có 
một nền chính trị xây dựng trên nền sức mạnh đáy tầng của 
nhân dân đất nước mới có thể đi vào thời đại chính trị vững 
bền.

Đó là lý do giải thích tại sao dưới thời Lê Long Đĩnh nhà 
nước phải tăng cường pháp quyền của triều đình cùng với đủ 
loại hình phạt mà loạn lạc nổi lên khắp nơi; trong khi đó, khi 
Lý Công Uẩn lên ngôi, Ngài ân xá cho người tội phạm, dẹp bỏ 
những hình phạt bất nhân mà đất nước lại đi vào thời đại thái 
bình thịnh trị.

Cũng một lẽ ấy, đảng Cộng Sản ngày nay luôn luôn gia tăng 
pháp quyền XHCN với một lực lượng công an hàng trăm ngàn 
người, được bổ sung hàng ngàn người mỗi năm, cộng với hơn 
2 triệu đảng viên đang độc quyền lãnh đạo đất nước, nhưng 
tham ô thối nát, mafia, du đảng lộng hành từ thượng tầng kiến 
trúc đến hạ tầng cơ sở.

Và đó cũng là lý do thúc đẩy cho cuộc vận động tự do dân 
chủ ngày hôm nay. Tự do dân chủ là con đường duy nhất tiến 
đến nền chính trị dân bản thời đại 2000. Không thể có nền 
chính trị dân bản nếu nhân quyền và dân quyền không được 
tôn trọng. Chỉ có nền chính trị dân bản mới có thể sản sinh 
được một chế độ chính trị bền vững, một thời đại thái bình 
thịnh trị, để chấm dứt thời đại pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
tham ô thối nát và để thực sự hòa hợp hòa giải dân tộc.
4. Phải sửa soạn một cuộc phục hưng văn hóa.
Ngay sau khi lên ngôi Lý Thái Tổ bắt tay ngay vào việc xây 
dựng việc phát triển văn hóa.

Để chấm dứt tình trạng phân hóa do các luồng tôn giáo đến 
với đất nước trong thời ký Hán thuộc, Sư Vạn hạnh đề xướng 
chủ thuyết Tam Giáo Đồng Nguyên để tổng hợp và tạo một 
môi trường tinh thần cần thiết cho các xu hướng triết học và tôn 
giáo sinh hoạt hài hòa trong dân tộc. Vì chủ trương quyền lợi 
dân tộc đứng trên quyền lợi tôn giáo nên Phật Giáo đã không 
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trở thành quốc giáo trong triều đại Lý Trần.
Nhờ quan điểm tổng hợp đó mà đất nước đã đi đến chỗ 

chấm dứt được thời đại độc lập nhưng vong thân.
Thập nhị sứ quân hay quốc cộng phân tranh là hậu quả của 

giai đoạn chính trị độc lập nhưng vẫn còn mang nhiều di tật 
chia rẽ của ngoại bang để lại. Di tật phân hóa, thiếu đoàn kết, 
quên cội nguồn dân tộc, đánh mất bản vị nhân dân. Vì thế nên 
nội lực dân tộc chưa được phục hưng trọn vẹn.

Những người đi làm lịch sử ngày hôm nay không những 
phải lo xây dựng lại bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng lại đạo 
đức lãnh đạo, xây dựng lại cương thường cho thời đại mới 
nhưng còn phải đi tìm tổng hợp đề cho những luồng tư tưởng 
đang chồng chéo trên đất nước.

Do đó, quan điểm tổng hợp những trào lưu tư tuởng của thời 
đại chúng ta phải được tra xét lại.

Tư tưởng dân tộc của Phan Bội Châu, Lý Đông A, Trương 
Tử Anh, Huỳnh Phú Sổ cùng với tư tưởng tự do dân chủ của 
Nguyễn An Ninh, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Văn Bông, với 
những đóng góp của các học giả như Lê Văn Siêu, Đào Duy 
Anh, Kim Định, hay những nỗ lực của các nhà làm văn hóa hải 
ngoại cũng như ở trong nước hiện nay, và quan điểm phản tỉnh 
của những người cựu đảng viên Cộng Sản phải được đem ra 
nghiên cứu, phê bình.
KếT LuẬn i
Hãy tạm bỏ qua những tranh luận về giá trị của cuộc chiến 
chống Pháp. Đứng về phương diện tình cảm dân tộc thuần túy, 
có lẽ những chiến sĩ Việt Nam ở hào lũy Điện Biên có được cái 
lãng mạn tuyệt vời khi quân Pháp đưa tay đầu hàng, y như cái 
lãng mạn của thủy quân Đại Việt khi phá tan quân Nam Hán 
trên Bạch Đằng Giang. Đó là cái tình cảm yêu nước tinh truyền 
đứng lên trên mọi ý thức hệ.

Nhưng cái lãng mạn đó chấm dứt ngay khi Cộng Sản bắt 
đầu xây dựng chế độ cai trị. Có một cái gì đó làm cho cái lãng 
mạn của thế hệ 1945 hụt hẫng. Mất tự do, nghèo đói. Khi bớt 
nghèo đói thì tham nhũng thối nát.

Có lẽ những người Cộng sản có lương tri, từ trong đáy lòng, 
có lúc họ cũng phải tự hỏi, tại sao ngọn cờ độc lập dưới sự lãnh 
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đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam lại đưa đất nước vào một 
thời đại nghèo đói và tụt hậu với các kế hoạch hợp tác xã, đánh 
tư sản, đánh điền chủ , đánh trí thức, theo kế hoạch kinh tế của 
Liên Xô và Trung cộng. Rồi cũng ngọn cờ độc lập đó, đảng 
Cộng Sản lại đổi mới, tạm ngưng áp dụng chính sách kinh tế 
Cộng Sản, để xây dựng một tầng lớp tư bản đỏ tham ô thối nát 
nhất trong lịch sử dân tộc và lịch sử của loài người.

Phải chăng có cái gì không ổn và đầy mâu thuẫn ở đây dưới 
ngọn cờ độc lập dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN"

Từ bài học phục hưng dân tộc thời đại Lý Trần, chúng ta có 
thể kết luận được rằng ngọn cờ độc lập không phải là tất cả như 
ĐCSVN vẫn tuyên truyền. Lịch sử thời đại hậu Hán thuộc đã 
chứng minh rằng giành được ngọn cờ độc lập chưa đủ năng lực 
lịch sử để biện minh cho quyền lực chính trị.

Chỉ khi ngọn cờ phục hưng được phất lên, và khi một thể 
chế dân bản được dựng lên, thì đất nước mới chấm dứt giai 
đoạn độc lập vong thân. 
KếT LuẬn ii
Còn có 7 năm nữa là chúng ta kỷ niệm một ngàn năm Lý Thái 
Tổ dời đô về Thăng Long. Gần đây, trong nước đã tìm lại được 
di tích của kinh thành Thăng Long cũ dưới nền nhà quốc hội 
khi nhà nước định xây dựng nhà quốc hội mới. Cách đây mấy 
năm hậu duệ của nhà Lý ở Nam Hàn cũng đã trở về lại làng 
Đình Bảng làm lễ tế tổ tiên. Tôi có cảm tưởng dường như lịch 
sử đang muốn chuyển mình; lịch sử đang muốn đòi hỏi thế hệ 
chúng ta phải làm một cuộc phục hoạt văn hóa để chấm dứt 
một lần cho xong một thời đại vong thân đã kéo dài quá lâu.

Cách đây hai năm tôi có cơ hội gặp ông Lý Xương Căn 
trưởng tộc họ Lý ở Hàn. Ông là dòng dõi của Hoàng tử Lý 
Long Tường, người đã bỏ nước ra đi khi Trần Thủ Độ chủ mưu 
soán ngôi nhà Lý từ thế kỷ thứ 13. Điều tôi ngạc nhiên là Việt 
tính trong ông ta còn rất mạnh và ông ta nói với tôi là ông ta là 
người Việt có quốc tịch Triều Tiên. Ông nói tiếng Việt không 
sành lắm nhưng tôi rất xúc động khi biết ông ta đặt tên con là 
Lý Việt Quốc.

Có cái gì rất mầu nhiệm ở đây tôi không thể diễn tả hết 
được. Một chi lưu Đại Việt vong quốc gần tám trăm năm đã 
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trở về cố quốc. Như lá rụng về cội. Như châu về Hợp Phố. 
Như những người Do thái lưu lạc ngàn năm về lại thánh địa 
Jerusalem. Như có ứng nghiệm một lời tiên tri nào đó.

Điều tôi biết chắc chắn là qua câu chuyện của dòng họ 
Hoàng tử Lý Long Tường, chúng ta thấy rằng, Việt tính vẫn tồn 
tại qua không gian và thời gian. Và tôi tin rằng một ngày không 
xa, tinh thần Việt ấy sẽ được phục hưng trên đất nước chúng ta. 
Ngày ấy tổ quốc Đại Việt sẽ hồi sinh. Ngày ấy Thăng Long và 
Sài Gòn sẽ phải được trả lại cho dân tộc và lịch sử.

Và tôi tin rằng ngày ấy sẽ không có một đảng phái, một tôn 
giáo nào, một cá nhân nào chiến thắng, mà chỉ có dân tộc Việt 
là kẻ chiến thắng.

Dallas, tháng 12 năm 2003 
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bài 5

Thân Thanh Triều 
nên mất nước

năm 1802 Nguyễn Ánh diệt được nhà Tây Sơn, lên ngôi 
lấy hiệu là Gia Long và chọn Phú Xuân làm kinh đô. 
Đến đời Minh Mạng cố đô Thăng Long đổi thành Hà 

Nội. Nhưng quá trình thống nhất và sự sai lầm trong việc chọn 
lựa con đuờng phát triển đất nước ở các triều đại nhà Nguyễn 
đã đánh mất cơ hội phục hưng tổ quốc, làm tiêu tán nội lực dân 
tộc, dẫn đưa đất nước đến giai đoạn đánh mất nền độc lập.

Khi Nguyễn Ánh phát động chiến tranh chống lại nhà Tây 
Sơn, Ngài đã dựa vào hai thế lực ở nước ngoài. Ðó là lực lượng 
của người Tây phương và lực lượng người Trung Hoa.

Đứng đầu lực lượng Tây phương phò Nguyễn Ánh là Đức 
Giám mục Bá Ða Lộc. Nguyễn Ánh gặp Giám mục Bá Ða 
Lộc khi Ngài bôn tẩu ở Vọng Các, kinh đô của Xiêm La, tức 
Thái Lan. Từ đó, mối quan hệ của hai người trở nên mật thiết. 
Ðể vận động sự trợ giúp của Pháp quốc, Nguyễn Ánh đã giao 
Hoàng tử Cảnh lúc mới lên bốn cho Giám mục Bá Ða Lộc. 
Đồng thời Giám mục có toàn quyền ký Hiệp định với Hoàng 
đế Pháp để giúp cho Nguyễn Ánh đánh nhà Tây Sơn. Sau đó 
ông trở về Pháp để vận động viện trợ cho Nguyễn Ánh. Ngài 
đã thay mặt Nguyễn Ánh ký Hiệp ước 1787 dùng các đảo Côn 
Sơn và các đảo ngoài khơi Đà Nẵng (là Hoàng Sa) để đổi lấy 
viện trợ quân sự. Nhưng việc thi hành Hiệp ước 1787 với Pháp 
thất bại.

Sau đó Giám mục Bá Ða Lộc đã bỏ tiền túi cũng như vận 
động tài chánh riêng để mua khí giới và đưa sĩ quan Pháp về 
huấn luyện cho quân Nguyễn Ánh. Những người Pháp giúp cho 
Nguyễn Ánh như Sạc Ne (Charner) và Sai Nhô (Chaigneau) 
đều được tham dự triều chính của vua Gia Long khi Ngài lên 
ngôi.
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Chúng ta có thể khẳng định rằng vua Gia Long là vị vua Á 
Châu đầu tiên biết sử dụng nhân tài Tây Phương để phục vụ 
cho đất nước.

hai phe Đấu Đá
Hai phái Nho học và thân Phương Tây giằng xé chính trị nhà 
Nguyễn

Người đầu tiên chịu ảnh hưởng Tây phương trong triều đình 
Gia Long là Hoàng tử Cảnh. Hoàng tử Cảnh được vua cha Gia 
Long cho theo Đức Giám mục Bá Ða Lộc từ lúc ông mới 4 
tuổi. Ở tuổi thơ ấu này, Hoàng tử Cảnh rất dễ tiếp thu văn hóa 
và ngôn ngữ Tây phương. Có lẽ Hoàng tử Cảnh là vị hoàng 
tử Á Châu đầu tiên được theo Tây học ở cuối thế kỷ thứ 18. 
Tuy lịch sử không nói nhiều đến cuộc đời của Hoàng tử Cảnh, 
ngày nay chúng ta có thể suy luận được rằng Hoàng tử Cảnh là 
người tiếp cận văn hóa Tây phương rất sớm, thông thạo Pháp 
ngữ, Latin và có quan hệ rất tốt với Tây phương.

Ngoài ra, cánh quân sự trong triều đình Gia Long là thành 
phần chịu ảnh hưởng của Tây phương. Họ là những người trực 
tiếp sử dụng vũ khí của Tây phương. Đứng đầu cánh thân Tây 
phương này là tả quân Lê Văn Duyệt cùng các tướng lãnh như 
tiền quân Nguyễn Thành.

Phe thân Trung Hoa là những người Minh Hương đã gia 
nhập lực lượng của Nguyễn Ánh để chống Tây Sơn. Người 
Minh Hương là những người Trung Hoa phục vụ cho nhà Minh 
xin tỵ nạn chính trị tại Đại Việt khi nhà Thanh diệt nhà Minh. 
Những người Minh Hương thoạt đầu là những người của tổ 
chức Thiên Địa Hội có ý chí phản Thanh phục Minh.

Tuy nhiên từ thời Khang Hy trở đi, nhà Thanh đã bắt đầu bị 
đồng hóa vào Trung Hoa và Khang Hy bắt đầu những chính 
sách kinh tế, chính trị làm cho Trung Hoa càng ngày càng phồn 
thịnh và phát huy văn hóaTrung Hoa lên cao độ. Do đó, ý chí 
phục Minh của những người Minh Hương không còn nữa. Sau 
hơn 100 năm sống ở Đại Việt, những người Hoa kiều nầy trở 
thành một bộ phận của dân tộc nhưng họ vẫn có những mối 
quan hệ chặt chẽ với mẫu quốc Trung Hoa. Tại Việt Nam lúc 
bấy giờ người Minh Hương trở thành một lực lượng có xu 
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hướng thân Trung Hoa trong triều Gia Long.
Ðứng đầu lực lượng nầy là Trịnh Hoài Ðức, Lê Quang Ðịnh 

và Ngô Nhơn Tịnh. Ba ngưòi nầy là học trò xuất sắc của một 
nhà thâm nho gốc Minh Hương là Võ Trường Toản và cả ba 
được người đương thời gọi là Gia Định Tam Hùng. Cả ba đều 
tham gia hoạt động phò Nguyễn Ánh từ năm 1788.

Khi Gia Long lên ngôi, Trịnh Hoài Ðức được bổ nhiệm làm 
thượng thư Bộ Lại kiêm Bộ Hình và phó tổng tài Quốc Sử 
Quán. Lê Quang Ðịnh được làm Binh Bộ thượng thư, tương 
đương với bộ trưởng quốc phòng ngày nay. Ngô Nhơn Tịnh 
sau được thăng Công Bộ thượng thư. Cả ba ông đều đóng 
những vai trò quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao với 
Trung Hoa.

Nhưng vai trò quan trọng nhất của Trịnh Hoài Ðức là được 
vua Gia Long ủy thác để dạy dỗ cho Hoàng tử Ðảm. Hoàng tử 
Ðảm sau lên ngôi lấy hiệu là Minh Mạng.

người hoa ở Đông naM á: nhóm gốc Hoa ở Việt 
Nam đã tác động đến triều đình Nguyễn

Hai xu hướng thân Tây phương và thân Trung Hoa trong 
triều Gia Long xung đột gay gắt về vấn đề kế vị Hoàng tử 
Cảnh sau khi hoàng tử qua đời. Khi Trịnh Hoài Đức thuyết 
phục được Gia Long phế dòng trưởng lập dòng thứ, vua Gia 
Long đã chọn Minh Mạng làm người kế vị. Khi Minh Mạng 
lên ngôi, dưới ảnh hưởng của Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định 
và Ngô Nhơn Tịnh, Việt Nam đã nghiêng hẳn theo mô hình 
Nho giáo của Thanh triều (Thanh Nho) để phát triển đất nước.

Sau khi phe thân Trung Hoa tạo được ưu thế trong triều đình 
thì thanh trừng bắt đầu xuất hiện. Tiền quân Nguyễn Thành, 
tổng trấn Bắc Thành, đã bị gièm pha đến phải uống thuốc độc 
tự vẫn thời Gia Long. Sau khi lên ngôi, Minh Mạng (1820-
1840) triệt hạ dòng dõi của Hoàng tử Cảnh bằng cách xử tử vợ 
và người con trưởng của Hoàng tử Cảnh, giáng người con thứ 
làm thường dân.

Đối với Lê Văn Duyệt, Minh Mạng chưa dám làm gì và vẫn 
cho làm tổng trấn Gia Định Thành. Khi Minh Mạng ban hành 
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lệnh cấm đạo thì Lê Văn Duyệt tại Gia Định vẫn chủ trương 
thân Tây phương và không thực hiện lệnh cấm đạo. Khi Lê 
Văn Duyệt qua đời, con nuôi là Lê Văn Khôi nổi dậy chống 
triều đình với sự giúp đỡ của một số người Tây phương trong 
đó có một linh mục Công giáo. Khi cuộc nổi loạn của Lê Văn 
Khôi bị dẹp tan thì Minh Mạng mới kết án Lê Văn Duyệt, tước 
hết các chức vụ và cho xiềng Lăng của ông bằng xích sắt.

Về phương diện ngoại giao, Minh Mạng cho giảm dần quan 
hệ với Tây phương. Những người Pháp làm việc với Gia Long 
chán nản bỏ về nước. Với những người Minh Hương thân 
Trung Hoa cầm nắm vận mạng của triều đình, Minh Mạng 
đã thi hành một loạt các chính sách ngoại giao đi ngược với 
đường lối của Gia Long. Từ một nền chính trị ngoại giao khai 
phóng của Gia Long với những quan hệ rộng rãi với các quốc 
gia trên thế giới, Minh Mạng và các vua kế vị Thiệu Trị (1841-
1847) và Tự Đức (1848-1883) cùng triều đình thân Trung Hoa 
đã bắt đầu một nền chính trị cục bộ, thiển cận với chính sách 
bế môn tỏa cảng, đoạn tuyệt với Tây phương, ban hành lệnh 
cấm đạo.

Mê văn chương xao nhãng quân SỰ
Sức mạnh quân sự yếu đi vì triều đình trọng từ chương, thơ 
phú

Do ảnh hưởng của Thanh Nho, triều đình nhà Nguyễn từ 
Minh Mạng trở đi chỉ chú trọng đến văn chương thi phú biền 
ngẫu, đi theo con đường trọng văn và xao lãng vấn đề quân sự 
và quốc phòng.

Ðây là lý do, sau khi Gia Long băng hà, sức mạnh quân sự 
của triều Nguyễn suy giảm hẳn. Khi các tướng lãnh thuộc thế 
hệ Gia Long qua đời, các tướng lãnh thế hệ kế thừa không đủ 
tài thao lược để thực hiện chính sách quốc phòng hữu hiệu.

Lực lượng quân sự của Trương Minh Giảng không đủ khả 
năng duy trì guồng máy cai trị ở Nam Vang. Và Trương Minh 
Giảng đã bị người Miên đánh đuổi về nước dưới triều Thiệu 
Trị.

Đến thời kỳ Tự Đức, xu hướng thân Trung Hoa hoàn toàn 
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nắm trọn quyền trong triều đình. Sự kiện này được xác định khi 
triều đình họp nhau bác bỏ bản điều trần canh tân đất nước của 
Nguyễn Trường Tộ. Nguyễn Trường Tộ (1828-1871) là một nho 
sĩ theo đạo Thiên Chúa. Ông nổi tiếng thông minh và hay chữ, 
được người đời gọi là Trạng Tộ. Ông cũng thông thạo nhiều ngôn 
ngữ Tây phương.

Ông làm thông ngôn cho các giáo sĩ Thiên Chúa trong việc 
truyền đạo tại Việt Nam. Sau một thời gian đi chu du thế giới, 
đặc biệt là Pháp và Ý, ông trở về Việt Nam dành mấy năm trời 
đem tâm huyết của một người yêu nước viết nhiều bản điều trần 
cải cách và canh tân đất nước dâng lên Tự Đức. Nhưng triều đình 
Tự Đức với đầu óc cổ hủ của Thanh Nho không đủ tầm nhìn để 
hiểu được những thế lớn đang bùng ra trong thiên hạ thời bấy giờ. 
Sau Hoàng tử Cảnh năm mươi năm, Việt Nam đã mất đi cơ hội 
phát triển một lần nữa khi triều đình nhà Nguyễn quay mặt trước 
những yêu cầu canh tân của Nguyễn Trường Tộ.

SỰ Sùng Bái quá Khứ Du nhẬp Từ TRung hoa 
Khiến việT naM Suy yếu

Điều bất hạnh hơn cho dân tộc là lúc ấy giáo điều Thanh Nho 
đã bắt đầu rã mục. Triều đình nhà Thanh đang trên đà phá sản. 
Năm 1839 chiến tranh Nha Phiến bùng nổ, nhà Thanh phải ký các 
hiệp ước biên giới nhượng đất cho Anh và Pháp. Với Hiệp ước 
Nam Kinh, Anh chính thức chiếm đóng Hương Cảng năm 1842.

Với Hiệp ước Hoàng Phố 1844, Pháp chính thức đặt chân lên 
lãnh địa Trung Hoa. Ở mạn bắc, năm 1850 quân đội của Nga 
Hoàng tràn xuống Hắc Long Giang chiếm đóng Mãn Châu, quê 
hương của nhà Thanh. Từ 1854 đến 1860, Hồng Tú Toàn và 
phong trào Thái Bình Thiên Quốc đã chiếm gần một nửa Trung 
Hoa. Cuối cùng, cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 của phong trào 
cách mạng Quốc Dân Đảng dưới sự lãnh đạo của Tôn Văn đã lật 
đổ triều đình phong kiến Mãn Thanh để xây dựng chế độ Cộng 
Hòa.

Trong khi đó, triều đình nhà Nguyễn vẫn còn như mơ ngủ. Sau 
khi Pháp chiếm Nam Kỳ năm 1860, tức là 20 năm sau khi nhà 
Thanh bị liệt cường xâu xé và đang giãy chết, triều đình Tự Đức 
vẫn còn cho người sang Trung Hoa cầu viện. Những tiếng nói đòi 
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cải cách của các sĩ phu yêu nước như Nguyễn Trường Tộ, Bùi 
Viện, Nguyễn Lộ Trạch trở thành nỗi trăn trở kéo dài hàng thế 
kỷ của nhiều thế hệ.

Ý hệ Thanh Nho làm triều đình nhà Nguyễn u mê đến nỗi 
không thấy được một thế giới mới đang ra đời với cuộc cách 
mạng kỹ nghệ đang đẩy xã hội Tây phương lên đỉnh cao của 
sự phát triển. Và cuộc cách mạng kỹ nghệ đó làm thay đổi cục 
diện thế giới, cùng lúc làm thay đổi lịch sử nước Việt.

Khi Pháp tấn công Nam Kỳ thì triều đình hoàn toàn không 
có đủ năng lực quân sự và chiến lược quốc phòng để đối phó. 
Những võ tướng uy tín trong triều như Nguyễn Tri Phương, 
Phan Thanh Giản (cũng gốc người Minh Hương) dù thừa khí 
phách của nho gia nhưng không đủ tài thao lược quân sự để 
lãnh đạo cuộc chiến tranh chống xâm lược. Khi Pháp chiếm 
Sài Gòn thì súng ống và đạn dược của quan quân triều đình có 
rất nhiều nhưng quân đội ô hợp không có khả năng chống trả 
quân xâm lăng. Hậu quả tất nhiên là đất nước đã mất vào tay 
thực dân.

nhà nguyễn cáo chung cùng SỰ Tan Rã 
cỦa Mô hình Khổng giáo

Với Hòa Ước Nhâm Tuất 1862 và hòa ước Patenôtre 1884, 
công cuộc thống nhất đất nước của Gia Long được coi như cáo 
chung. Việt Nam bước qua trang sử mới, đó là trang sử nô lệ. 
Và sau 1000 năm giành được độc lập từ Trung Hoa thời Ngô 
Quyền, nước Đại Việt lại một lần nữa mất quyền tự chủ.

Cái nhục mất nước, tụt hậu của dân tộc Đại Việt ở thế kỷ 19 
phát xuất từ nhiều yếu tố lịch sử khác nhau.

Thế nhưng sự chọn lựa mô hình phát triển đất nước, sự ỷ 
dốc vào Thanh triều trên mặt trận ngoại giao và văn hóa thời kỳ 
hậu Gia Long, chính sách giao thương phụ thuộc kinh tế Trung 
Hoa và sự tin tưởng mù quáng vào giáo điều Thanh Nho bất 
chấp các bản điều trần yêu cầu canh tân của các sĩ phu tiến bộ, 
là những yếu tố quyết định đưa đất nước vào giai đoạn nô lệ.

Ngày nay, nếu thay giáo điều Thanh Nho bằng giáo điều 
Cộng sản, thì tình trạng Việt Nam gần như tương tự 
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bài 6

những nghịch lý lịch sử 
của thế kỷ 20 và hành trình 
đi tìm tính chính thống lịch sử 

ở thế kỷ 21

Ai yêu nước mà giam người yêu nước
Ai lấy ngục tù để giết chết tự do
Ai rước ngoại nhân bằng vạn tiếng hoan hô
Ai nô lệ mà tưởng mình tự chủ.

(không nhớ tên tác giả  -  gặp trong trại tị nạn Thái Lan)

ĐỂ giới Thiệu

Không có một logic nào có thể giải thích được những 
nghịch lý lịch sử Việt Nam của thế kỷ thứ 20. Chỉ có sự 
nhận thức về những nghịch lý lịch sử mới có thể hiểu 

được dòng lịch sử kỳ lạ nhất trong chiều dài 5,000 năm lịch sử 
của dân tộc.

Lòng yêu nước không đóng khung trong một đảng phái hay 
trào lưu lịch sử nào mà nó biến thiên không chừng. Yêu nước 
biến thành tay sai và tay sai biến thành yêu nước. Nhưng tay 
sai vẫn có thể vĩnh viễn là tay sai, và yêu nước vẫn mãi mãi 
là yêu nước. Và thêm vào đó, xuất hiện thành phần yêu nước 
giả, thành phần cơ hội, yêu nước ở  hình thức, vong thân ở nội 
dung. Trong tay sai có yêu nước, trong yêu nước có tay sai, 
trong yêu nước có cơ hội v.v..

Đi TìM hồn SỬ
Thế kỷ thứ 20 là trang sử phức tạp nhất trong dòng lịch sử Việt 
Nam. Tính phức tạp của thế kỷ 20 bắt nguồn từ những biến 
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động lịch sử liên tục suốt 500 năm qua.
Cuối thế kỷ 15, địa lý Đại Việt dưới triều vua Lê Thánh 

Tông được mở rộng đến kinh đô Đồ Bàn. Cuộc Nam chinh 
của Lê Thánh Tông đã chấm dứt họa xâm lăng của Chiêm 
Thành và đồng thời sát nhập Chiêm Thành vào lãnh thổ Đại 
Việt. Lê Thánh Tông tiếp tục phát triển công nghệ quốc phòng 
được xây dựng từ cuối đời nhà Trần, khuếch trương dưới thời 
nhà Hồ và được Lê Thái Tổ khai dụng để trở thành sức mạnh 
quân sự trong công cuộc kháng chiến chống quân Minh. Nông 
nghiệp và công nghệ quốc phòng trở thành nền tảng kinh tế 
cho việc phát triển quốc gia. Sức mạnh kinh tế và quân sự của 
Đại Việt đã ảnh hưởng đến tận Thái Lan, Miến Điện, bán đảo 
Malacca[1].

Nhưng sau Lê Thánh Tông, nhà Lê suy sụp. Đất nước bắt 
đầu một chuỗi nội chiến khốc liệt. Từ biến động cung đình 
đưa Mạc Đăng Dung lên ngôi, đến cuộc chiến tranh Lê-Mạc, 
sự thành lập chính quyền vua Lê chúa Trịnh, đến chiến tranh 
Trịnh Nguyễn, cuộc Nam tiến của chúa Nguyễn mở rộng địa lý 
Đại Việt đến Cà Mau, đến thời kỳ Tây Sơn diệt Trịnh Nguyễn, 
đến thời kỳ Quang Trung đại thắng quân Thanh, đến giai đoạn 
anh em Tây Sơn đánh nhau, rồi chiến tranh Tây Sơn-Nguyễn 
Ánh, đến thời kỳ Gia Long thống nhất giang sơn, rồi đất nước 
bị Pháp thuộc, đến công cuộc kháng chiến chống Pháp, phong 
trào Cần Vương, phong trào Văn Thân, sự hình thành các đảng 
phái cách mạng, đến thời kỳ độc lập, quốc-cộng phân tranh, 
thời kỳ Cộng Sản thống nhất đất nước, công cuộc cải tạo xã hội 
với đấu tranh giai cấp để cộng sản hóa đất nước, rồi đổi mới, 
đến sự hình thành phong trào dân chủ …

Năm trăm năm thoáng qua như một chớp mắt.
Năm trăm năm lịch sử đó đổ dồn về thế kỷ 20 với một đất 

nước tan hoang, một dân tộc ly tán. Một đất nước bị mất chủ 
quyền về tay người Pháp. Một triều đình nhà Nguyễn hấp hối 
trong đại vận suy vong của dân tộc Việt. Một Việt Nam độc lập 
ra đời giữa các thế lực quốc tế. Lòng yêu nước, tinh thần nô lệ, 
ý thức độc lập, tinh thần dân tộc, chủ nghĩa Mác Lê, cuộc cách 
mạng vô sản, nghĩa vụ quốc tế, nền chính trị độc tài, khát vọng 
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độc lập, tự do dân chủ,  quấn quyện vào nhau đầy nghịch lý để 
làm nên một Việt Nam thế kỷ 20.

Việt Nam bước vào thế kỷ 21 với trái tim rướm máu của 
hàng bao thế hệ thao thức cho một Đại Việt phục hưng, cường 
thịnh đầy ắp tình tự dân tộc và tình nhân loại.

Từ giấc mơ Quang Trung đến những thao thức của Bùi 
Viện,  Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch đến nỗi bất hạnh 
của Duy Tân, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái 
Học, kéo dài đến Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ, Trần Độ, 
hòa lẫn với thế hệ Trần Văn Bá,  Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Đan 
Quế, Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Nguyễn 
Thanh Giang, Trần Khuê và cho đến ngày nay với Phạm Hồng 
Sơn, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Nguyên Sang, 
Nguyễn Bắc Truyển, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, 
Nguyễn Tiến Trung, Đoàn Huy Chương, Trần Khải Thanh 
Thủy và gần đây là Cù Huy Hà Vũ cùng với bao nhiêu người 
khác.

Lòng yêu nước như một sợi chỉ xuyên suốt hàng bao thế hệ 
để làm nên lịch sử cho dân tộc. Và chỉ có thể đứng trên chính 
mạch lịch sử dân tộc, thế hệ chúng ta mới có thể nhận được tín 
hiệu của sứ mệnh, mới nghe được tiếng réo gọi của hồn sử để 
tiếp nối sứ mệnh lịch sử của cha ông, và để cùng đứng lên làm 
nên một nước Đại Việt mới của thế kỷ 21.
 
phan Sào naM-phan chu TRinh và TRung 
TâM vẬn ĐỘng Lịch SỬ Thế KỶ 20

Sau khi vua Duy Tân bị bắt đày ra đảo Réunion năm 1916, 
phong trào chống Pháp chuyển từ Cần Vương sang một giai 
đoạn mới. Đó là giai đoạn các sĩ phu nho gia và các trí thức tân 
học yêu nước đứng ra chủ động công cuộc đánh Pháp giành 
độc lập.

Ở mặt tầng xã hội, quan lại triều đình Huế ở Trung và Bắc 
kỳ cùng với lực lượng đốc phủ sứ của chính quyền thuộc địa 
ở Nam kỳ trở thành công cụ tay sai phục vụ chế độ thực dân 
Pháp.

Trong khi đó một cuộc vận động chống Pháp giành độc lập 
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được thành hình trong đáy tầng dân tộc. Cuộc vận động nầy 
chối bỏ giá trị và vai trò lịch sử mặt tầng của triều đình Huế.   
Sau Hoàng đế Duy Tân, trục tâm của lịch sử dân tộc đã chuyển 
dịch từ triều đình Huế sang phong trào cách mạng chống Pháp.  
Do đó, cuộc kháng chiến chống Pháp đã trở thành trung tâm 
vận động lịch sử mới và đã làm nên lịch sử Việt Nam ở thế kỷ 
20. Vì thế, đứng trên sử quan dân tộc, vua Duy Tân là vị vua 
chính thống cuối cùng của nhà Nguyễn. Đồng thời tính chính 
thống lịch sử của triều đình Huế đã bị thay thế bởi công cuộc 
vận động chống Pháp giành độc lập của đáy tầng quốc dân.

Tinh thần chống Pháp giành độc lập của vua Duy Tân được 
tiếp nối bởi hai nhà chí sĩ họ Phan:  Phan Bội Châu và Phan 
Chu Trinh. Hai nhà ái quốc lớn, sáng rực ở đầu thế kỷ thứ 20 
với chủ trương khác nhau trong công cuộc giành độc lập cho 
nước nhà, nhưng thống nhất với nhau trong tình nghĩa dân tộc 
Việt, và yểm trợ cho nhau trong công tác cứu nước.

Phan Sào Nam là lãnh tụ tối cao của cách mạng dân tộc 
Việt. Việt Nam Quang Phục Hội, là tổ chức cách mạng dân 
tộc đầu tiên có tổ chức, có huấn luyện và kỹ thuật hiện đại, 
xây dựng được tổ chức trong nước lẫn ngoài nước. Việt Nam 
Quang Phục Hội với Trần Cao Vân và Thái Phiên là tổ chức 
đứng đàng sau cuộc khởi nghĩa của vua Duy Tân.

Phan Chu Trinh là cha đẻ của phong trào dân chủ và dân 
quyền tại Việt Nam. Ông đã gieo những hạt giống dân chủ đầu 
tiên tại Á Châu trước gót giày xâm lược của Tây Phương. Ông 
là một trong những học giả Á Châu đầu tiên chủ trương đấu 
tranh giành độc lập bằng con đường bất bạo động. Mãi những 
thập kỷ sau tại Ấn Độ mới xuất hiện một Gandhi quảng hóa 
phương thức đấu tranh mới lạ đó.

Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đã mở ra bước ngoặt 
của dòng lịch sử và vạch ra con đường sống mới cho dân tộc 
khi triều đình Huế trở thành tay sai cho thực dân Pháp.Khi toàn 
dân đứng lên hưởng ứng phong trào chống thuế cắt tóc ngắn ở 
Quảng Nam, vua quan triều đình Huế đứng về phía thực dân 
Pháp chém ngang lưng nhà cách mạng Trần Quí Cáp, xử trảm 
Trần Cao Vân và Thái Phiên. Người vợ trẻ của Thái Phiên đã 



76 | tuyển tập

lấy vạt áo dài hứng đầu chồng phóng lên ngựa chạy trốn truy 
kích của quan quân triều đình, để đầu chồng không phải bị 
triều đình đem về bêu ở xứ Quảng.

Bao nhiêu bi kịch đẫm máu đã xảy ra trong thời kỳ kháng 
chiến chống Pháp mà những người yêu nước đã bị triều đình 
Huế và thực dân Pháp đàn áp. Chính những dòng máu đó của 
đáy tầng Việt đã phủ định giá trị chính thống của triều đình 
Huế và chính những dòng máu yêu nước đó đã viết nên trang 
sử mới của thế kỷ 20.

SỰ phân hÓa cỦa Dòng cách Mạng việT
Công cuộc kháng chiến chống Pháp không phải chỉ đối đầu với 
người Pháp và cả một hệ thống chính quyền do những người 
Việt làm tay sai từ Nam đến Bắc. Đặc biệt, dưới chế độ bảo hộ 
ở Trung và Bắc kỳ, thực dân Pháp có thêm guồng máy chính 
quyền từ trung ương đến địa phương của triều đình Huế làm 
trợ thủ. Cho đến đầu thế kỷ thứ 20 hệ thống cai trị của Pháp đã 
có những dòng họ Việt Nam nhiều đời trung thành với chế độ 
thực dân và làm cho nền móng cai trị của thực dân vững vàng 
hơn. Chính vì thế, công cuộc kháng chiến càng ngày càng gian 
nan.

Từ đầu thế kỷ thứ 20 các nhà cách mạng Việt Nam đã tìm 
đường ra nước ngoài để vận động thế giới tìm đường giải 
phóng đất nước. Phong trào Đông Du tuyển lựa các thanh niên 
ưu tú gởi qua Nhật Bản để được huấn luyện. Một số thanh niên 
tìm đường xuất dương sang Pháp. Những thanh niên trẻ tuổi 
thế hệ 1910, 1920, 1930  phải đối diện với một thế giới tràn đầy 
những trào lưu tư tưởng triết học với mô hình chính trị và xã 
hội mới. Từ cuộc cách mạng Tân Hợi của Tôn Văn 1911, đến 
cuộc cách mạng Nga 1917, sự nổi dậy của chế độ Quốc Xã ở 
Đức, cùng với di sản của cuộc cách mạng dân chủ Mỹ và dân 
chủ Pháp. Bên cạnh đó, họ phải chứng kiến một Nhật Bản thay 
đổi từ một đất nước hiền hòa hiếu khách thành một đất nước 
quân phiệt hiếu chiến, hiếu sát sau khi công cuộc hiện đại hóa 
thành công. Họ choáng ngợp, bất ngờ trước những khám phá 
mới.

Người thanh niên Nguyễn Tất Thành mới cầm bản“Sơ thảo 
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lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và dân tộc 
thuộc địa” của Lênin khi ngồi một mình trong buồng, chẳng 
biết mô tê gì về chủ nghĩa cộng sản, tiếng Pháp chưa rành, 
tiếng Nga chưa biết, mà đã cho đấy là sách lược duy nhất để 
giải phóng đất nước. Và rồi chỉ có thế mà một số thanh niên lao 
đầu vào chủ nghĩa Cộng Sản. Họ  không biết cái chủ nghĩa ấy 
có ngày sẽ đưa đất nước vào quỹ đạo của thế giới của những 
tay đồ tể giết đồng loại kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại, 
và có ngày hàng trăm ngàn đồng bào ruột thịt của mình sẽ bị 
giết bởi chính bàn tay của mình. Họ cũng không ngờ có ngày 
họ tôn thờ tội ác giết đồng loại và đồng bào như một sứ mệnh 
thiêng liêng của một tôn giáo, như bài thơ của Tố Hữu:

“Giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ, 
cho ruộng đồng luá tốt thuế mau xong, 
cho đảng bền  lâu rợp bước chung lòng, 
thờ Mao chủ tịch thờ Xít Ta Lin bất diệt”. 

                                                     (Tố hữu)

Cho đến bây giờ chúng ta cũng không hiểu được sự điên cuồng 
của thế hệ cha ông theo cộng sản ở thế kỷ 20.

Sau khi Phan Châu Trinh qua đời năm 1926 và Phan Bội 
Châu bị bắt và an trí ở Huế năm 1925 (không cách triều đình 
Huế bao xa), cách mạng VN đã chia ra hai dòng chính :

1. Những người yêu nước theo chủ nghĩa Mác Lê với Hồ 
Chí Minh, Trần Phú, Lê Hồng Phong, với những đảng phái 
cộng sản như An Nam Cộng Sản Đảng, Tân Việt Cách Mạng 
Đảng, Đông Dương Cộng Sản Đảng, đảng Lao Động và hiện 
nay là đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN). Những tổ chức nầy 
đi theo phong trào Đệ tam quốc tế cộng sản, chịu ảnh hưởng của 
Lenin, Stalin và sau nầy Mao Trạch Đông. Ngoài ra còn có Tạ 
Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, Trần Văn Thạch 
cùng các đồng chí theo phong trào Đệ tứ quốc tế Trotskyist;

2. Những người yêu nước theo lập trường quốc gia với 
Nguyễn Thái Học, Vũ Hồng Khanh, với Việt Nam Quốc Dân 
Đảng chịu ảnh hưởng của tư tưởng Tam Dân chủ nghĩa của Tôn 
Văn và chính trị của Tưởng Giới Thạch; Trương Tử Anh với 
Đảng Đại Việt với học thuyết “Dân Tộc Sinh Tồn”; Nguyễn 
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Tường Tam với Đại Việt Dân Chính, Huỳnh Phú Sổ với Dân 
Xã Đảng, xây dựng tinh thần dân tộc lấy bi trí dũng của Phật 
giáo và tứ ân làm nền tảng; Lý Đông A với Đại Việt Duy Dân, 
muốn làm cách mạng Việt trên tinh thần nhân bản và lấy người 
làm tiền đề triết học.

Năm 1930 các đảng cộng sản tại Đông Dương đã được Hồ 
Chí Minh từ Liên Xô trở về Trung Hoa đứng ra chủ trì công 
cuộc thống nhất và Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời.

Năm 1943  các đảng phái quốc gia gồm Việt Nam Quốc 
Dân Đảng, Đại Việt, Đại Việt Dân Chính và Đại Việt Duy Dân 
họp với nhau ở Liễu Châu, và đã thống nhất trở thành Đại Việt 
Quốc Dân Đảng, lấy tư tưởng duy dân của Lý Đông A làm 
kim chỉ nam hoạt động. Tài liệu Ký Trình do Nguyễn Tường 
Tam soạn thảo với 5 chữ ký của Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế 
Tổ, Nguyễn Tường Tam, S.H. (Trương Tử Anh?) và Lý Đông 
A, được bác sĩ Nguyễn Tường Bách, em trai út của Nguyễn 
Tường Tam, công bố  trong Hồi ký Nguyễn Tường Bách. Tài 
liệu nầy hiện được ông Nguyễn Tường Thiết, con trai của 
Nguyễn Tường Tam lưu giữ.

cách Mạng Tháng TáM và 
chÍnh phỦ Liên hiệp
Tháng 5 năm 1940 Đức Quốc Xã chiếm đóng nước Pháp và 
dựng lên chính phủ Vichy do Thống chế Petain làm Tổng 
thống. Trong thời gian đó, Đông Dương nằm dưới quyền lãnh 
đạo của chính phủ Vichy.

Năm 1940, Nhật Bản tấn công Đông Dương và nhanh 
chóng thỏa thuận được với chính quyền Vichy ở Pháp để Nhật 
toàn quyền cai trị Đông Dương. Tháng 3 năm 1945 Nhật lật đổ 
Pháp trên toàn bộ Đông Dương và thiết lập một chính quyền 
Bảo Đại bù nhìn với chính phủ do một nhà nho uy tín là Trần 
Trọng Kim đứng đầu.

Việt Minh (viết tắt của Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội) 
do Hồ Chí Minh thành lập năm 1941 tại Trung Quốc với vai 
trò một mặt trận thống nhất dân tộc để giành độc lập. Tổ chức 
này do Đảng Cộng Sản Đông Dương lãnh đạo. Tháng 12 năm 
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1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, lực lượng 
vũ trang của Việt Minh và tiền thân của Quân đội Nhân dân 
Việt Nam, được thành lập tại Cao Bằng.

Đầu năm 1945, Việt Nam rơi vào một tình trạng hỗn loạn. 
Chiến tranh đã làm kiệt quệ nền kinh tế, người Nhật chiếm lấy 
lúa gạo và các sản phẩm khác, bắt dân phá lúa trồng đay để 
phục vụ chiến tranh, cộng thêm thiên tai, nạn đói (Nạn đói Ất 
Dậu) đã xảy ra tại Bắc kỳ và Trung kỳ. Người ta ước tính rằng 
đã có khoảng hai triệu người chết vì nạn đói này[3].

Ngay sau khi Nhật Bản đầu hàng quân Đồng Minh, tình 
trạng chân không chính trị xảy ra tại Việt Nam. Chính phủ Trần 
Trọng Kim-Bảo Đại không có thực lực lãnh đạo đất nước. Các 
đảng phái Quốc Gia không tiên liệu được thời cơ. Trong khi 
đó lực lượng Việt Minh lợi dụng tình hình và đã tổ chức thành 
công cuộc biểu tình đòi lật đổ chính phủ Trần Trọng Kim tại Hà 
Nội. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh tuyên bố Việt 
Nam thống nhất và độc lập với tên gọi nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa và thành lập chính phủ lâm thời gồm đa số những 
đảng viên cộng sản. Ngày 30 tháng 8 năm 1945 Bảo Đại chính 
thức thoái vị, trao ấn kiếm cho đại diện Việt Minh và Việt Nam 
chính thức chấm dứt nền quân chủ để thành lập chế độ cộng 
hòa. Như thế sau vua Duy Tân, nhà Nguyễn như con bệnh đã 
chết não, tiếp tục sống bằng guồng máy trợ sinh (life support) 
của chế độ thực dân Pháp. Khi bác sĩ rút ống, con bệnh mới 
hoàn toàn từ giã cõi đời.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, chính phủ lâm thời Việt Minh ra 
mắt quốc dân. Chính phủ nầy tồn tại đến ngày 1-1-1946 được 
thay thế bằng chính phủ liên hiệp lâm thời được thành lập gồm 
những nhà cách mạng quốc gia và cộng sản. Sau đó một hiến 
pháp dân chủ đầu tiên ra đời đó là Hiến pháp 1946, xác định 
giá trị pháp lý khai sinh của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng 
Hòa.

Chính phủ Liên Hiệp Lâm Thời tồn tại rất mong manh giữa 
những mâu thuẫn nội tại giữa phe Quốc Gia và Cộng Sản, trong 
bối cảnh thực dân Pháp đang trở lại để tái lập chế độ thuộc địa 
với những người Việt yêu nước Pháp đang chầu chực để đón 
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tiếp quan thầy cũ.
Chính phủ Liên Hiệp Kháng Chiến tồn tại cho đến khi biến 

cố Ôn Như Hầu xảy ra vào tháng 7 năm 1946. Trong biến cố 
nầy ông Võ Nguyên Giáp chỉ huy lực lượng Việt Minh tấn 
công cơ sở của Việt Nam Quốc Dân Đảng, giết nhiều đảng 
viên VNQDĐ và bắt được Nghiêm Kế Tổ và Phan Kích Nam.  
Ngoài ra trong thời gian nầy các cơ sở kháng chiến của các 
đảng phái Quốc Gia khắp nơi bị tấn công. Lãnh tụ Đại Việt 
Trương Tử Anh, Đại Việt Duy Dân Lý Đông A bị thủ tiêu. 
Nguyễn Hải Thần và Nguyễn Tường Tam trốn thoát qua Trung 
Hoa. Liên hiệp Quốc-Cộng chấm dứt.

Từ đó trở đi, cộng sản hoàn toàn nắm chính phủ, tiếp tục lãnh 
đạo công cuộc kháng chiến chống Pháp, xây dựng xã hội chủ 
nghĩa miền Bắc, phát động và chỉ đạo chiến tranh miền Nam 
sau khi đất nước chia đôi, và sau đó thống nhất đất nước.

giẢi pháp BẢo Đại 1948 và SỰ xuấT hiện LỰc 
Lượng  quốc gia  Thân pháp
Sau thế chiến thứ hai, Liên Hiệp Quốc khuyến cáo các nước 
thực dân phải trao trả độc lập cho các nước thuộc địa. Mô hình 
Trusteeship[4] do Tổng thống Roosevelt đề nghị được Liên 
Hiệp Quốc chấp thuận và Liên Hiệp Quốc đã thành lập Hội 
Đồng Giám Hộ (tạm dịch cho chữ Trusteeship Council[5]) 
để giúp các nước thuộc địa giành lại độc lập không đổ máu. 
Tuy nhiên sau thế chiến thứ hai, thế giới bước vào giai đoạn 
chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ. Do đó, Tổng thống 
Truman thay đổi chiến lược và chấp nhận để Pháp trở lại Việt 
Nam nhằm ngăn chặn làn sóng Cộng Sản. Nhờ đó, Pháp đã 
theo chân quân đội Anh và Trung Hoa đại diện đồng minh trở 
lại Đông Dương để tiếp thu khí giới và nhận sự đầu hàng của 
Nhật Bản. Pháp âm mưu tái lập chính quyền thuộc địa để được 
bám vào bầu sữa Đông Dương nhằm thu hút tài nguyên để 
giúp cho mẫu quốc hồi sinh sau cơn đại nạn thế chiến.

Để đáp ứng yêu cầu Liên Hiệp Quốc giải thể chế độ thuộc 
địa đồng thời vẫn tiếp tục hưởng lợi ở Đông Dương, Pháp đưa 
ra chiến lược Việt Nam hóa chế độ thực dân theo mô hình bảo 
hộ, đã áp dụng cho triều đình Huế theo Hòa ước Paternotre.
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Khi thấy Pháp không thành thật trao trả độc lập cho Việt 
Nam và bắt đầu tái lập chế độ thuộc địa, chính phủ Hồ Chí 
Minh tuyên bố toàn quốc kháng chiến vào ngày 19 tháng 12 
năm 1946.

Trong khi đó, Pháp tập hợp các nhân sĩ Nam Kỳ trước đây 
trong chính quyền thuộc địa để thành lập nước Nam Kỳ tự trị 
nhằm tách miền Nam ra khỏi miền Bắc và miền Trung đang 
nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Việt Minh do Hồ Chí 
Minh lãnh đạo. Từ năm 1946 đến 1948 chính phủ “Nam Kỳ 
Quốc” cải tổ nhiều lần, song vẫn không được  ổn định và liên 
tiếp thất bại. Quá trình thành lập chính phủ Nam Kỳ gồm các 
chính phủ như sau:

• Chính phủ (lâm thời) ở Nam Kỳ (26 tháng 3, 1946-30 
tháng 5, 1946)

• Chính phủ lâm thời Cộng Hòa Nam Kỳ tự trị (1 tháng 6, 
1946-7 tháng 10, 1947)

• Chính phủ lâm thời Nam phần Việt Nam (8 tháng 10, 
1947-27 tháng 5, 1948)
Sau một thời gian ngắn tham gia chính phủ lâm thời kháng 
chiến VNDCCH với tư cách là một cố vấn chính phủ, Bảo Đại 
đào thoát qua Hồng Kông. Năm 1948, các nhà cách mạng quốc 
gia gồmNguyễn Tường Tam, Nguyễn Tường Long, Vũ Hồng 
Khanh, cố gắng tiếp xúc để đưa ra giải pháp Bảo Đại, nhằm 
xây dựng một nước Việt Nam độc lập không Cộng Sản. Nhưng 
nỗ lực nầy không thành công. Bảo Đại đã từ chối hợp tác với 
các đảng phái cách mạng quốc gia.

Khi chiêu bài Nam Kỳ Quốc thất bại, người Pháp đã nghĩ 
đến giải pháp Bảo Đại để chống lại phong trào kháng chiến 
giành độc lập của Việt Minh. Người trung gian của Pháp là Đại 
tá Nguyễn Văn Xuân. Vào giữa năm 1947, Nguyễn Văn Xuân 
được nhà nước Pháp phong quân hàm Thiếu tướng và ngày 8 
tháng 10 năm 1947, ông được Hội đồng tư vấn Nam kỳ bầu 
vào chức vụ Thủ tướng và thành lập chính phủ Nam Kỳ quốc, 
với tên mới là chính phủ Nam phần Việt Nam.

Qua trung gian Nguyễn Văn Xuân, Bảo Đại cố gắng thương 
lượng với Pháp về chủ quyền đất nước. Theo Thỏa ước Vịnh 
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Hạ Long ngày 6 Tháng Chạp giữa Cao ủy Bollaert và Bảo Đại 
thì Pháp thừa nhận nước Việt Nam “độc lập” nhưng có điều 
kiện hạn chế về ngoại giao, quốc phòng và quy chế dân tộc 
thiểu số. Để xúc tiến việc trao trả độc lập hoàn toàn và sửa đổi 
những khoản trên, ngày 26 Tháng Ba, 1948 ở Hương Cảng Bảo 
Đại tuyên bố thành lập Chính phủ Trung ương của Quốc gia 
Việt Nam. Bốn người được đề cử làm Thủ tướng lúc bấy giờ 
là Ngô Đình Diệm, Lê Văn Hoạch, Trần Văn Hữu và Nguyễn 
Văn Xuân nhưng Ngô Đình Diệm và Lê Văn Hoạch khước từ 
vì không tán thành nghị định thư của Thỏa ước Vịnh Hạ Long. 
Cuối cùng Trần Văn Hữu nhường cho Nguyễn Văn Xuân làm 
Thủ tướng Chính phủ lâm thời Quốc gia Việt Nam.[1]

Đến ngày 5 tháng 6 năm 1948 thì tuyên cáo Hạ Long được 
chính thức ký kết, theo đó nước Pháp thừa nhận nền độc lập 
của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Bảo Đại. Ngày 8 tháng 3 
năm 1949, Tổng thống Pháp Vincent Auriol và Cựu hoàng Bảo 
Đại đã ký Hiệp ước Elysée, thành lập một chính quyền Việt 
Nam trong khối Liên hiệp Pháp, gọi là Quốc gia Việt Nam[6].

Thành phần quốc gia mới nầy là tập hợp quan lại triều đình 
Huế và công chức trong chính quyền thuộc địa, bị rơi vào tình 
trạng khủng hoảng lãnh đạo sau khi Bảo Đại thoái vị năm 1945. 
Đến năm 1948 khi giải pháp Bảo Đại ra đời  thì thành phần nầy 
được phục hồi dưới danh xưng chính trị  là “thành phần Quốc 
gia.” Một số nhà cách mạng chống Pháp trước đây như Vũ 
Hồng Khanh cũng tham gia vào chính phủ Bảo Đại nhưng họ 
chỉ đóng vai trò thứ yếu, và tạo sự chia rẽ trong hàng ngũ Việt 
Nam Quốc Dân Đảng.

Suốt từ năm 1948 đến 1954, các Thủ tướng của Quốc Gia 
Việt Nam là những cựu viên chức hay nhân sĩ chính quyền 
thuộc địa trước đây, như Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, 
Nguyễn Phan Long, Nguyễn Văn Tâm, Trần Văn Hữu. Đến 
năm 1954 tình hình quân sự suy sụp, quân đội Pháp bị bao vây 
ở Điện Biên Phủ, và thất bại khắp nơi. Bảo Đại phải chọn những 
người thuộc triều đình Huế để lèo lái đất nước.Tháng Giêng 
năm 1954, Hoàng thân Bửu Lộc được chọn làm thủ tướng, và 
đến tháng 6, 1954, Ngô Đình Diệm, vốn là cựu thượng thư và 
là nhà bất đồng chính kiến dưới thời Pháp thuộc, được chọn để 
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thay thế cho Bửu Lộc.
Năm 1954 Pháp đầu hàng Việt Minh ở Điện Biên Phủ. Hiệp 

Định Genève năm 1954 chia đôi Việt Nam lấy vĩ tuyến 17 làm 
ranh giới. Miền Bắc thuộc thẩm quyền của Việt Nam Dân Chủ 
Cộng Hoà dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng 
Cộng Sản Việt Nam (tên chính thức là đảng Lao Động). Miền 
Nam thuộc thẩm quyền của Quốc Gia Việt Nam dưới sự lãnh 
đạo của Quốc trưởng Bảo Đại.

Cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất 1946-1954 là 
cuộc chiến giữa chính phủ Việt Minh và chính phủ Pháp với sự 
trợ lực của chính phủ Quốc Gia Việt Nam đứng đầu là Quốc 
trưởng Bảo Đại do Pháp nặn lên. Khi Pháp thất trận ở Điện 
Biên Phủ, họ đã trao trả độc lập cho chính quyền Bảo Đại.

Nói tóm lại, năm 1948, Bảo Đại đã đánh mất cơ hội tái lập 
lại tính chính thống của triều đình Huế khi ông từ chối hợp tác 
với các đảng phái Quốc gia chống Pháp. Quyết định của Bảo 
Đại bác bỏ đề nghị của Nguyễn Tường Tam, Hoàng Đạo để 
thành lập chính phủ Quốc gia là một thất bại lịch sử. Sự hợp tác 
của Bảo Đại với Nguyễn Văn Xuân là sự tiếp nối tính bất chính 
thống của Bảo Đại và triều đình Huế, và tạo ra một nghịch lý 
lịch sử cho miền Nam sau nầy.

 
các ĐẢng phái quốc gia 
TRong “gỌng KềM Lịch SỬ”
Sau khi đã củng cố được quyền lực trong chính phủ liên hiệp, 
CSVN đã bắt đầu tiêu diệt các lực lượng đối lập. Đây là lần đầu 
tiên trong lịch sử giành độc lập các đảng phái yêu nước phải 
dùng bạo lực để tiêu diệt lẫn nhau.

Ở miền Bắc, sau khi đất nước chia đôi, VN Quốc Dân Đảng 
được coi như là kẻ thù của cách mạng và bị truy lùng ráo riết. 
Sau đó, toàn bộ VN Quốc Dân Đảng ở miền Bắc hoàn toàn bị 
tiêu diệt. Nhiều người yêu nước tham gia Việt Minh bị quy oan 
là Quốc Dân Đảng cũng bị xử tử trong cuộc Cải Cách Ruộng 
Đất.

Trong thời gian đó, tại miền Nam, nhóm trí thức Trotskyist 
cũng không thoát khỏi bàn tay nối dài của Stalin qua các đảng 
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viên Cộng Sản đệ tam quốc tế địa phương. Các nhà cách mạng 
yêu nước đệ tứ quốc tế lần lượt bị đảng CSVN ám sát và thủ 
tiêu.

Từ 1945 đến 1949, các lãnh đạo đảng phái không cộng sản 
đã lần lượt bị cộng sản thủ tiêu, ám sát hay làm mất tích. Đáng 
để ý là các nhân vật sau đây:

- Trương Tử Anh – đảng trưởng Đại Việt và là đảng trưởng 
của tổ chức các đảng phái quốc gia thống nhất là Đại Việt 
Quốc Dân Đảng
- Khái Hưng tức Trần Khánh Giư, Nhượng Tống, Phan 
Kích Nam
- Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm
- Lý Đông A, lãnh tụ Đại Việt Duy Dân
- Huỳnh Phú Sổ – sáng lập Phật giáo Hòa Hảo và Chủ tịch 
Việt Nam Dân Xã đảng.

Trong khi đó ở  miền Nam, sau khi Thủ tướng Ngô Đình Diệm 
chấp chánh, tức là sau năm 1954, các đảng phái cách mạng và 
các tổ chức yêu nước như Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Đại 
Việt, Quốc Dân Đảng cũng bị chính quyền Ngô Đình Diệm 
dẹp tan. Đệ tử của Đức thầy Huỳnh Phú Sổ là Ba Cụt Lê Quang 
Vinh bị án tử hình, đức hộ pháp Phạm Công Tắc của Cao Đài 
bị bức bách phải lánh nạn sang Cao Miên và qua đời tại đó. 
Đảng Đại Việt lập chiến khu Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị. Quốc 
Dân Đảng lập chiến khu Nam Ngãi. Nhà cách mạng Nguyễn 
Tường Tam đã quyên sinh để phản đối chính quyền Ngô Đình 
Diệm đàn áp tự do dân chủ. Nhiều nhà cách mạng ở miền Nam 
đã bị xử án tù ở Côn Đảo.

Nói chung, sau khi đất nước chia đôi, các lực lượng dân tộc 
yêu nước thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã bị đàn áp ở cả hai 
miền Nam, Bắc.

Tình hình Miền BẮc Sau hiệp Định genÈve 
(20-7-1954)
Sau khi chia đôi đất nước, ở miền Bắc, Đảng Lao Động (CSVN) 
bất chấp lời hứa tôn trọng quyền tư hữu trong hiến pháp 1946 
của chính phủ Hồ Chí Minh, bắt đầu đưa cách mạng vô sản của 
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Stalin và Mao Trạch Đông vào xã hội.
Cuộc Cải Cách Ruộng Đất được mô tả là “ngày long trời 

đêm lở đất”,  là một thất bại thê thảm của  chính sách áp dụng 
chuyên chính vô sản để cải tạo một xã hội vừa mới thoát khỏi 
ách nô lệ thực dân Pháp. Hậu quả là hàng trăm ngàn nạn nhân 
bị tước đoạt tài sản, nhiều người bị xử tử vì có tài sản và nhiều 
người yêu nước bị giết chết vì bị vu cáo là Quốc Dân Đảng. 
Tiếp theo đó, vụ án Nhân Văn – Giai Phẩm, bịt miệng tiếng nói 
đòi dân chủ trong giới trí thức và văn nghệ.

Trước những thất bại của các chính sách cộng sản tại miền 
Bắc, nội bộ đảng CS có nguy cơ phân hóa. Hồ Chí Minh, Lê 
Duẩn và Lê Đức Thọ đã nhanh chóng tiêu diệt những tiếng nói 
cải cách  qua “Vụ Án Xét Lại”. Đảng CSVN phải một lần nữa 
phất lên ngọn cờ dân tộc, xây dựng guồng máy chiến tranh, 
tiến hành cuộc chiến thống nhất đất nước với sự yểm trợ của 
Liên Xô  và Trung Quốc.

Từ năm 1960, với sự thành lập Mặt Trận Dân Tộc Giải 
Phóng Miền Nam (MTDTGPMN), guồng máy chiến tranh 
miền Bắc nuốt trọn thế hệ thanh niên dưới ngọn cờ đảng, ngọn 
cờ dân tộc, ngọn cờ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tình hình Miền naM Sau hiệp Định genÈve 
(20-7-1954)
Sau thế chiến thứ hai, chủ nghĩa thực dân bắt đầu cáo chung. 
Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời năm 1948 bảo đảm 
quyền con người và Liên Hiệp Quốc chủ trương giải thể chế độ 
thực dân và bảo đảm quyền tự quyết dân tộc.

Kế hoạch tái lập chế độ thuộc địa của Pháp bị trở ngại vì trật 
tự thế giới mới ra đời sau thế chiến thứ hai và chế độ thực dân 
trên toàn thế giới trên đường cáo chung. Trong khi đó, Pháp bị 
kiệt quệ vì thế chiến thứ hai và đối thủ của Pháp ở Việt Nam 
ngày nay không còn là một Việt Nam hèn kém ở thế kỷ 19, mà 
là Việt Nam được trang bị bởi lòng yêu nước cao độ với những 
người cộng sản được Stalin huấn luyện từ những năm 1930. 
Thêm vào đó, tình hình chiến sự tại Việt Nam thay đổi sau khi 
Mao Trạch Đông chiếm xong lục địa năm 1949. Từ đó trở đi, 
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các lực lượng Việt Minh được huấn luyện quân sự ở Trung 
Quốc trước khi trở về Việt Nam và được tăng cường võ trang 
với cố vấn quân sự Trung quốc trực tiếp tham gia chiến trường. 
Do đó, sau khi bị sa lầy ở Điện Biên Phủ năm 1954 Pháp phải 
quyết định chấm dứt giấc mơ thuộc địa ở Đông Dương.

Với Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới trở thành 
cộng sản, cuộc chiến tranh lạnh trở thành gay gắt và Hoa Kỳ 
quyết định ngăn cản bước tiến của cộng sản xuống Đông nam 
Á. Do đó, khi Pháp rút chân ra khỏi Đông Dương, Hoa Kỳ 
nhảy vào cuộc để chận đứng phong trào cộng sản quốc tế.

Thủ tướng Ngô Đình Diệm chấp chánh Quốc Gia Việt Nam 
năm 1954 trong bối cảnh thế giới chuyển đổi từ đối kháng giữa 
chế độ thuộc địa và phong trào độc lập sang đối kháng giữa Tự 
do và Cộng sản.

Sau thời gian xáo trộn của tình hình chính trị trong thời kỳ 
chuyển tiếp, Tổng thống Ngô Đình Diệm ổn  định được chiến 
tranh đảng phái ở miền Nam. Đồng thời sau Hiệp định Genève, 
quân đội Pháp cũng rút khỏi Đông Dương và miền Nam hoàn 
toàn được độc lập.

Nền độc lập của miền Nam là một bất ngờ lịch sử. Một nền 
độc lập do vận động quốc tế trong bối cảnh biến đổi của thế 
giới sau thế chiến thứ hai. Một nền độc lập không đổ máu trao 
quyền lực cho lực lượng Quốc Gia thân Pháp để lãnh đạo miền 
Nam Việt Nam.

Sau cuộc trưng cầu dân ý truất phế Bảo Đại năm 1955, Ngô 
Đình Diệm tuyên bố thành lập nền Cộng Hòa và trở thành 
Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa.

Với sự viện trợ dồi dào của Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa 
đang vươn mình lên để phát triển. Về kinh tế, thập niên 1950-
1960, VNCH là quốc gia sản xuất lúa gạo hàng đầu trên thế 
giới, có lợi tức GDP cao hơn nhiều nước Á châu trong vùng 
(Theo UN Statistical Year Book for Asia 1969, năm 1957 GNP 
per capita của VNCH là USD$ 158 trong khi South Korea là 
USD$ 46.12).

Những ổn định và thành tựu của miền Nam  bắt đầu bị lung 
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lay bởi guồng máy chiến tranh ở Hà Nội và  được điều khiển 
từ xa bởi Moscow và Bắc Kinh. Những cán bộ cao cấp của CS 
bắt đầu xâm nhập miền Nam, đứng ra chỉ đạo công cuộc gây 
rối chính trị ở miền Nam.

Mặt khác Tổng thống Ngô Đình Diệm, dù là một người yêu 
nước, vẫn thiếu bề dày cách mạng để đối phó với Hồ Chí Minh 
và cán bộ Cộng sản được huấn luyện làm cách mạng chuyên 
nghiệp với sự yểm trợ tài chánh dồi dào của Matcơva để phục 
vụ cho phong trào cộng sản quốc tế từ năm 1925.  Mặc dầu TT 
Ngô Đình Diệm cố gắng xây dựng nền dân chủ, ông vẫn còn 
thiếu kinh nghiệm làm việc với đối lập. Cái chết của nhà cách 
mạng Nguyễn Tường Tam, một người được toàn dân yêu mến 
vì những hy sinh và đóng góp to lớn của ông cho văn hóa dân 
tộc và công cuộc chống Pháp, đã làm cho giá trị tinh thần của 
chính quyền suy sập.

Từ năm 1960 tình hình chiến sự gia tăng khi Hà Nội thành 
lập Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam và xã hội miền 
Nam bắt đầu bị xáo trộn về vấn đề tôn giáo. Vụ tự thiêu của 
Hòa thượng Thích  Quảng Đức đã làm cho Tổng thống Diệm 
mất sự ủng hộ của Phật giáo, chiếm đa số quần chúng. Tranh  
chấp tôn giáo tạo ra một khoảng chân không chính trị dễ dàng 
bị cộng sản lợi dụng, để xâm nhập vào hàng ngũ lãnh đạo Phật 
Giáo.

Cuộc chính biến 1-11-1963 chấm dứt chính quyền Ngô 
Đình Diệm. Sau cuộc đảo chánh, miền Nam hoàn  toàn rơi 
vào xáo trộn chính trị do các tướng lãnh thay nhau tranh giành 
quyền lực. Sau đó guồng máy chính quyền  miền Nam đã được 
quân sự hóa, để đối phó với chiến tranh đang càng ngày càng 
leo thang.

Sau năm 1963, các đảng phái chính trị quốc gia chống Pháp 
như Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng được phép hoạt động 
trở lại ở miền Nam, nhưng đến lúc đó chính quyền đã bị quân 
sự hóa để đối phó với chiến tranh. Vai trò của quân đội trở nên 
trọng yếu làm giảm đi vai trò của các đảng phái chính trị.
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Bài hỌc ThấT Bại cỦa cường ĐỂ: Từ yêu 
nước Đến Tay Sai TRong Đường Tơ Kẽ TÓc.
Kỳ Ngoại Hầu Cường Để là một trong những nhà cách mạng 
lớn của Việt Nam ở đầu thế kỷ 20. Năm 1906 ông trốn sang 
Nhật và cùng với Phan Bội Châu cổ động phong trào Đông Du. 
Là một hoàng thân nhà Nguyễn, ông có tư tưởng quân chủ lập 
hiến và được Phan Bội Châu tôn làm minh chủ của Việt Nam 
Quang Phục Hội.

Năm 1910, người Nhật  chấp thuận yêu sách của Pháp trục 
xuất ông và Phan Bội Châu, cũng như các học viên thuộc phong 
trào Duy Tân tại Nhật. Ông phải rời bỏ Nhật sang Trung Quốc 
và lưu lạc một thời gian ở Xiêm và sang cả Âu Châu.[3]

Năm 1915 ông trở về Nhật Bản, giao du với những chính 
khách Nhật tham gia hiệp hội Kissaragi-Kai với chủ trương 
ủng hộ tinh thần và tài chánh cho Cường Để.[4] Năm 1925 
Phan Bội Châu bị bắt. Từ đó Cường Để mất đi một người cố 
vấn chính trị sáng suốt và ông bị chao đảo giữa những thay đổi 
của chính trị Nhật Bản.

Khi ông mới đến Nhật Bản, chính quyền Nhật Bản gồm 
những chính khách quý trọng tinh thần yêu nước của ông. 
Hết lòng giúp đỡ ông trong công tác cách mạng giải phóng 
đất nước. Đến thế chiến thứ hai, Nhật trở thành một quốc gia 
hiếu chiến, hiếu sát, có tham vọng thôn tính các nước Á châu, 
trong đó có Việt Nam. Trước sự thay lòng đổi dạ của chính phủ 
Nhật, ông vẫn kỳ vọng họ sẽ giúp ông trở về giải phóng quê 
hương. Nhưng khi Nhật chiếm đóng Việt Nam năm 1940, và 
đảo chính Pháp tháng 3 năm 1945, họ đã quên ông và sử dụng 
lá bài Bảo Đại và Trần Trọng Kim để thiết lập chế độ thân Nhật 
ở Việt Nam.

Cường Để may mắn không được dùng như là lá bài xâm 
lược của quân phiệt Nhật trong thế chiến thứ hai và, do đó, ông 
tránh được tiếng “cõng rắn cắn gà nhà”. Nhưng sự kỳ vọng 
quân phiệt Nhật giúp ông giải phóng đất nước là một tính toán 
nông cạn. Một nhà cách mạng yêu nước sáng chói đầu thế kỷ 
20 suýt trở thành một tay sai cho quân đội Thiên Hoàng. Từ 
yêu nước đến tay sai chỉ là một khoảng cách trong gang tấc. 
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Chính nhờ cái may mắn đó, tên tuổi của ông vẫn còn trong sử 
sách.

 
 những người cỘng SẢn Từ yêu nước 
Đến vong Thân
HCM đọc Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945. Sau khi chủ tịch Hồ 
Chí Minh tuyên bố độc lập năm 1945, đảng CSVN đã nắm 
được ngọn cờ dân tộc trong cuộc chiến chống Pháp giành độc 
lập. Khi Huỳnh Thúc Kháng tham gia chính phủ Hồ Chí Minh, 
ông đã đem cả di sản cách mạng của Phan Bội Châu và Phan 
Chu Trinh giao cho đảng CSVN. Khi Phan Khôi ở lại miền 
Bắc để phục vụ cho chính quyền Hồ Chí Minh, ông đã vô hình 
trung đem tinh thần dân chủ của Phan Châu Trinh phó thác cho 
Hồ Chí Minh và phong trào cộng sản Việt Nam. Vì thế, Hồ 
Chí Minh và phong trào Cộng sản, dù là phong trào quốc tế 
phủ nhận cách mạng dân tộc, đã thừa hưởng tất cả giá trị tinh 
thần của cuộc cách mạng dân tộc của Phan Bội Châu và Phan 
Châu Trinh. Chính nhờ ngọn cờ dân tộc nầy mà các thành phần 
trí thức, văn nghệ sĩ yêu nước triệt để tham gia phong trào Việt 
Minh. Nguyễn Mạnh Tường, Văn Cao, Xuân Diệu, Huy Cận, 
Đào Duy Anh, Chế Lan Viên, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, 
Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Hữu Loan, Quang Dũng, Trần 
Dần, Ngô Tất Tố, và bao nhiêu người khác nữa. Nhiều trí thức 
bị đảng cộng sản trù dập suốt đời, như luật sư Nguyễn Mạnh 
Tường, vẫn từ chối vào Nam vì họ cho rằng miền Nam là chế 
độ tay sai của đế quốc Mỹ. Họ vẫn coi phong trào Việt Minh là 
phong trào dân tộc chính thống.

 Thế nhưng điều nghịch lý là đảng CSVN là chi nhánh của 
Đệ tam quốc tế cộng sản. Khi gia nhập Đệ tam quốc tế chi 
bộ Việt Nam phải hoàn toàn đứng dưới sự chỉ đạo của ban 
chấp hành đảng CS Liên Xô và phải phủ định tinh thần dân tộc 
yêu nước (Xin xem điều kiện gia nhập Đệ tam quốc tế). Chưa 
có một chế độ nào tuyên truyền về chủ nghĩa dân tộc nhiều 
bằng chế độ Cộng sản. Nhưng thực chất dưới chế độ cộng sản, 
dân tộc chỉ là hình thức, nội dung của cách mạng là cộng sản. 
(Trường Chinh, Đề Cương Văn Hoá 1943).

Do đó, sau khi nắm chính quyền miền Bắc, và thống nhất 
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đất nước, đảng cộng sản đã thực hiện các chính sách Cải cách 
ruộng đất, đấu tố, tiêu diệt văn nghệ sĩ, diệt đối lập, cải tạo công 
thương nghiệp, đốt sách, đổi tiền, ký kết nhượng biển, nhượng 
đất cho Trung Quốc. Các chính sách nầy hoàn toàn phục vụ 
quyền lợi của phong trào CS quốc tế và đi ngược với tinh thần 
đoàn kết dân tộc, tinh thần tôn trọng tư hữu của hiến pháp Việt 
Nam 1946.

Những người cộng sản từ những người yêu nước những 
năm 1920 đến 1945, đã từng đòi hỏi tự do dân chủ, bình đẳng, 
công lý cho người dân và độc lập dân tộc dưới thời thực dân 
Pháp, đã trở thành tay sai cho chủ nghĩa ngoại bang và là những 
môn đồ cuồng tín tôn thờ tội ác chống nhân loại của Stalin và 
Mao Trạch Đông. Cao điểm của tinh thần nô lệ ngoại bang của 
phong trào cộng sản Việt Nam là công hàm ngoại giao của Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng ký dâng Biển Đông gồm Hoàng Sa và 
Trường Sa cho Trung Cộng năm 1958 và các hiệp ước biên 
giới năm 1999 và hiệp ước phân định Vịnh bắc bộ năm 2000.

Tinh thần quốc tế vô sản, nền chuyên chính vô sản, hận thù 
giai cấp đã  biến những người một thời yêu nước trở thành kẻ 
thù của lợi ích dân tộc, của tự do, dân chủ, bình đẳng và công 
lý.
 
SỰ ThấT Bại cỦa chÍnh quyền Miền naM 
TRong cuỘc chiến chống cỘng
Sau thế chiến thứ hai, Liên Xô nới rộng tầm ảnh hưởng tận 
Trung Á và Đông Âu. Khi Mao Trạch Đông chiếm được lục 
địa Trung Hoa thì Cộng Sản đã chiếm gần một nửa thế giới. 
Cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu và đế quốc Cộng Sản quyết tâm 
chôn vùi thế giới tự do. Chiến tranh Triều Tiên là một thử lửa 
cho Trung Cộng và chiến tranh Việt Nam trở thành cuộc chiến 
giữa hai phe tự do và cộng sản.

Trong cái bối cảnh lịch sử đó, chính quyền miền Nam từ 
những quan lại triều đình Huế và quan chức thuộc địa phục vụ 
cho chế độ thực dân Pháp trở thành những nhà lãnh đạo của 
một Việt Nam độc lập sau Hiệp định Genève 1954.

Bên cạnh hàng tỷ đô la viện trợ của Hoa Kỳ về quân sự và 
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kinh tế cùng với hàng triệu binh sĩ đồng minh, những người 
lãnh đạo miền Nam vẫn không đủ khả năng, và tầm nhìn để 
lãnh đạo bảo vệ miền Nam trước sự xâm lược của cộng sản. 
Lịch sử cho thấy họ quan tâm đến bảo vệ quyền lợi cá nhân và 
gia đình hơn là bảo vệ đất nước. Điều nầy không có nghĩa là 
họ không yêu nước, nhưng họ yêu nước vì sự tiện lợi được làm 
lãnh đạo một quốc gia. Lòng yêu nước của họ chưa đủ khi so 
sánh với dòng cách mạng quốc gia chống Pháp trước đây của 
Nguyễn Thái Học, Nguyễn An Ninh, Huỳnh Phú Sổ, Lý Đông 
A hay Trương Tử Anh.

Quan hệ giữa nhà lãnh đạo miền Nam và Hoa Kỳ cũng bị 
ảnh hưởng văn hóa nô dịch thời Pháp thuộc. Những người lãnh 
đạo miền Nam thay vì coi Hoa Kỳ là đồng minh, họ coi Hoa 
Kỳ như quan thầy mới thay thế cho Pháp. Họ không thấy vai 
trò lịch sử của họ trong việc lãnh đạo miền Nam. Dù ở vị trí 
cao nhất nước họ hành xử như một công chức thuộc địa. Tổng 
thống Nguyễn Văn Thiệu qua hồi ký của ông cố vấn Nguyễn 
Tiến Hưng luôn luôn quy lỗi cho Hoa Kỳ đã bỏ rơi đồng minh.  
Họ nguyền rủa Hoa Kỳ đã tháo chạy bỏ rơi miền Nam. Họ 
không bao giờ coi cuộc chiến đấu chống cộng sản như là nhu 
cầu lịch sử và họ có trọng trách trước lịch sử để bảo vệ đất nước 
trước đe dọa của hiểm họa cộng sản. Khi Hoa Kỳ không viện 
trợ nữa, họ từ chức. Mặc dù trước đó, khi Hoa Kỳ còn viện trợ, 
họ chấp nhận màn bầu cử độc diễn để tiếp tục quyền lãnh đạo, 
bất chấp các nguyên tắc bầu cử dân chủ. Họ không bao giờ 
quan niệm rằng dù có Hoa Kỳ hay không nhân dân Việt Nam 
phải chiến đấu chống lại sự áp đặt chủ nghĩa và chế độ cộng 
sản trên quê hương. Do đó, khi Hoa Kỳ bỏ rơi miền Nam thì 
họ cũng bỏ đi luôn, mặc kệ đất nước nổi trôi theo cơn bão thời 
đại.

Nhìn lại thành phần lãnh đạo miền Nam, chúng ta có thể kể 
ra như sau:

- nGô đình Diệm dù là một người yêu nước cũng chỉ chống 
Pháp ở mức độ bất đồng chính kiến; khi nắm chính quyền, thay 
vì mở rộng dân chủ để hợp tác với các đảng phái và giáo phái 
yêu nước để xây dựng tính chính thống lịch sử, ông đã xây 
dựng cơ chế gia đình trị, bắt giam đối lập, gây chia rẽ tôn giáo, 
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và cuối cùng chính quyền của ông bị cô lập và bị lật đổ.

 - DươnG văn minh, người hùng của “cách mạng 1-11-
1963”, là người ký giấy đầu hàng cộng sản, đã gia nhập quân 
đội Pháp từ năm 1939, khi toàn dân sôi sục đứng lên giành độc 
lập.

- nGuyễn văn Thiệu, Trần Thiện  Khiêm, cao văn 
viên, đặnG văn QuanG đã giao Tây Nguyên và miền Trung 
cho Cộng sản làm áp lực với Mỹ, khi miền Nam còn binh hùng 
tướng mạnh. Một sự hờn dỗi chính trị ngu xuẩn chỉ nhằm mục 
đích kiếm thêm tiền viện trợ, bất kể hậu quả kinh hoàng cho 
quân đội và người dân, và cho cả tương lai một dân tộc. Họ đã 
bỏ nước ra đi rất sớm với trọn vẹn gia tài kếch xù thu hoạch 
được trong thời kỳ chiến tranh.

- Cựu Thủ tướng (Chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương) 
và Phó tổng thống nGuyễn cao Kỳ, sau một thời gian lưu 
vong tỵ nạn cộng sản, đã trở về Việt Nam để trở thành một thứ 
cán bộ kiều vận của CS. Tư cách và đạo đức của Nguyễn Cao 
Kỳ đưọc đồng bào hải ngoại đánh giá kém hơn Xuân Tóc Đỏ 
của Vũ Trọng Phụng.
Nói chung các nhà lãnh đạo miền Nam được đứng vào vai trò 
lãnh đạo do cơ hội chính trị. Khi cơ hội đó không còn nữa thì 
họ đứng dậy ra đi như một người khách thương. Khi đất nước 
bị rơi vào tay Cộng sản, khi hàng triệu con dân miền Nam quằn 
quại trong chế độ Cộng sản, khi hàng trăm ngàn chiến hữu của 
họ bị tù đày, khi hàng triệu đồng bào lênh đênh trên biển, bỏ 
xác trên đường vượt biên, khi những người lính trẻ tổ chức 
chống cộng phục quốc, họ quay mặt đi chỗ khác. Khi cộng 
đồng yêu nước hải ngoại tìm đường phục quốc họ âm thầm tìm 
đường trở về hợp tác với cộng sản để làm ăn.

Từ Dương Văn Minh đến Nguyễn Văn Thiệu đến Nguyễn 
Cao Kỳ đều chia sẻ với nhau một tần số chính trị cơ hội. Với 
sự viện trợ dồi dào của Hoa Kỳ, dường như bất cứ  một con 
người nào có cơ hội với chút lanh lợi cũng có thể làm nên sự 
nghiệp lớn, nhưng chưa có một người nào đưa ra được một lộ 
trình cách mạng dân tộc hay phản ảnh được tấm lòng yêu nước  
như Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Trương Tử Anh, hay 
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Lý Đông A, Huỳnh Phú Sổ. Bi kịch của miền Nam là giai cấp 
lãnh đạo đã không đủ chiều sâu của lòng yêu nước, viễn kiến 
dân tộc để bắt kịp được tinh thần ái quốc và chống Cộng của 
quần chúng trưởng thành trong một đất nước độc lập.
 
SỰ hình Thành cỦa Thế hệ Mới ở Miền naM - 
yêu nước Không cÓ Lãnh Đạo
Khác với thế hệ cha anh, những thanh niên miền Nam thời kỳ 
độc lập sau năm 1954 có những ước mơ trong sáng về một đất 
nước phú cường. Sinh viên học sinh miền Nam có một đời 
sống chính trị tương đối tự do. Người dân miền Nam từ thành 
phần thương gia đến nông dân, giáo chức công chức đều có 
một đời sống sung túc về vật chất và tinh thần.

Với sự thành công về kinh tế, và quan hệ rộng rãi với hơn 
100 quốc gia trên thế giới của Việt Nam Cộng Hòa, thanh niên 
miền Nam trưởng thành sau năm 1954, đã có một niềm hãnh 
diện về một đất nước mới. Sự thất bại của Ngô Đình Nhu xây 
dựng chủ thuyết Nhân Vị để đối phó với chủ thuyết cộng sản 
lại là một cơ hội để lòng yêu nước người dân miền Nam hình 
thành một cách trong sáng. Nhờ đó, lòng ái quốc của thế hệ 
mới được phát triển hoàn toàn tự phát, độc lập. Họ yêu nước vì 
yêu nước mà không phải theo một chủ thuyết nào.

Khi tài liệu về công cuộc Cải cách ruộng đất, đấu tố địa 
chủ và Nhân Văn – Giai Phẩm ở miền Bắc lọt vào miền Nam, 
khi cuộc nổi dậy của nhân dân Hungary năm 1956 thất bại và 
xe tăng của Hồng Quân Liên Xô tràn vào Budapest, khi bức 
tường Bá Linh được Liên Xô dựng lên, khi được xem phim Dr. 
Zhivago của Boris Pasternak, đọc truyện dài Quần Đảo Ngục 
Tù, Vòng Địa Ngục của Aleksandr Solzhenitsyn về chế độ phi 
nhân của Cộng sản Liên Xô,  khi được xem những phim tài 
liệu về “chiến thuật biển người” của Trung Cộng tại chiến tranh 
Triều Tiên,  khi nghe những bài thơ của đại văn công cộng sản 
Tố Hữu xưng tụng những tên đồ tể khát máu của nhân loại là 
ông là cha, thì thanh niên miền Nam đã sớm nhận thức được 
hiểm họa của cộng sản đối với đất nước.

Chính thế hệ mới đã đóng góp cho nền tự chủ miền Nam. 
Họ đã đấu tranh cho nền độc lập đại học, Việt Nam hóa giáo 
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dục, dẹp bỏ những trường trung học Pháp và đã tham gia chống 
chế độ độc tài gia đình trị của Tổng thống Ngô Đình Diệm và 
đồng thời tham gia quân đội để chống lại cuộc xâm lăng của 
cộng sản.

Một nền văn học ngắn ngủi 20 năm của miền Nam như một 
thiên tài yểu mệnh với những tác giả trẻ tuổi là những học sinh, 
sinh viên, quân nhân, giáo chức ở lứa tuổi 20, 30 đã đóng góp 
vào nền văn học nước nhà với những tác phẩm văn chương, thi 
ca, âm nhạc phong phú. Một phong trào về nguồn ra đời tìm 
về cội nguồn dân tộc với những tác phẩm của Kim Định, Bình 
Nguyên Lộc, Phạm Việt Châu đã khơi dậy lòng yêu nước tinh 
ròng và phục hồi căn cước văn hóa dân tộc v.v. , Nếu không có 
nền văn học miền Nam thì ngày nay đất nước ta không có một 
nền văn học hậu bán thế kỷ thứ 20.

Các thế hệ sinh viên yêu nước ở miền Nam như Lê Hữu 
Bôi, Lê Khắc Sinh Nhựt đã không để cho nhóm sinh viên thân 
cộng thao túng đại học. Họ đã bị cộng sản xử tử vì lòng yêu 
nước trong sáng đó. Họ là một trong những người trẻ dân sự đổ 
máu rất sớm để bảo vệ miền Nam tự do.

Thanh niên miền Nam tham gia quân đội với một lý tưởng 
mới, là phục vụ cho một nước Việt Nam độc lập và tự do không 
cộng sản. Thế hệ quân đội trẻ mang một văn hóa yêu nước 
trong sáng, với một chiến đấu tính cao độ, để bảo vệ miền Nam 
trước sự xâm lược của Quốc tế cộng sản. Họ không chiến đấu 
vì ý thức hệ ngoại bang. Họ chiến đấu để dân tộc Việt được tự 
do, để con cháu họ được vươn lên trong cộng đồng nhân loại.

Tinh thần yêu nước của thế hệ mới nầy đã thể hiện qua tinh 
thần chống tham nhũng, làm sạch quân đội của những người trí 
thức trẻ trong quân ngũ như Hà Thúc Nhơn, Phạm Văn Lương. 
Hà Thúc Nhơn, một bác sĩ quân y trẻ, đã gởi một huyết thư kêu 
gọi lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa phải trong sạch hóa quân đội 
để chống cộng. Ông đã bị tập đoàn tham nhũng bắn chết khi 
cố gắng bảo vệ quyền lợi của anh em thương phế binh ở quân 
y viện Nha Trang. Phạm Văn Lương, cũng là một bác sĩ quân 
y trẻ yêu nước kêu gọi quốc hội chống tham nhũng, trong sạch 
chính quyền để quân đội có đủ sức mạnh chống Cộng. Những 
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lời kêu gọi của ông rơi vào khoảng không và ông đã tự vẫn khi 
miền Nam bị mất vào tay Cộng sản.

Lòng yêu nước cũng đã đưọc thể hiện qua gương tuẫn tiết 
của bậc đàn anh trong quân đội như Nguyễn Khoa Nam, Lê 
Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, và Trần Văn Hai khi Dương Văn 
Minh tuyên bố đầu hàng Cộng sản. Nếu thế hệ Pháp thuộc 
trao quyền lãnh đạo đất nước cho thế hệ yêu nước đang trưởng 
thành trong chiến tranh sớm hơn, hay cuộc chiến chậm lại vài 
năm, có lẽ thế hệ yêu nước miền Nam có cơ hội trở thành lãnh 
đạo đất nước thì miền Nam Việt Nam không thể rơi vào tay 
Cộng sản.

Những gương chiến đấu của Trung tá Nguyễn Đình Bảo, 
Đại úy Nguyễn Văn Đương trở thành bất tử với những bản 
nhạc của Trần Thiện Thanh.  Hạm trưởng HQ Thiếu tá Ngụy 
Văn Thà cùng các chiến sĩ hải quân VNCH đã tử thủ trên Hộ 
Tống Hạm Nhựt Tảo trong trận hải chiến Hoàng Sa 1972 chống  
quân xâm lược của cộng sản Trung Quốc trở thành biểu tượng 
bảo vệ biển đảo tổ quốc cho đồng bào hai miền Nam Bắc ngày 
nay bất kể chính  quyền cộng sản có xem đó là cuộc chiến đấu 
chính đáng hay không.

Những người phóng viên chiến trường như Phan Nhật 
Nam đã chọn lựa chống Cộng làm lý tưởng cứu nước. Họ tình 
nguyện đứng vào hàng ngũ Quốc gia để bảo vệ cho miền Nam, 
dù thân nhân của họ là những sĩ quan cao cấp trong quân đội 
miền Bắc. Họ chấp nhận đi cải tạo chung số phận với các chiến 
sĩ Quốc gia khác, và không cần sự khoan hồng do quan hệ gia 
đình đem đến cho họ.

Khi Đại tướng Dương Văn Minh đầu hàng quân đội CS 
ngày 30 tháng tư năm 1975, thì các tướng lãnh trưởng thành 
thời kỳ Pháp thuộc, lãnh đạo quân đội VNCH đã bỏ chạy từ 
lâu. Trong khi đó, các sĩ quan trẻ vẫn tiếp tục chiến đấu. Họ 
không chấp nhận đầu hàng. Nhiều người đã thành lập chiến 
khu rải rác khắp nơi, cuối cùng họ đã bị chính quyền cộng sản 
bắt và bị xử tử hình.

Những người như Đại úy Trương Văn Sương tiếp tục chiến 
đấu tới khi hết đạn, bị bắt ở tù 6 năm, được thả, đến Thái Lan 
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gia nhập kháng chiến trở về chiến đấu, ở tù thêm 29 năm.
Tháng 4 năm 1975, hàng trăm sinh viên Việt Nam tại Paris 

đã biểu tình để khóc và để tang cho miền Nam Việt Nam và 
một nền tự do đã chết. Sau đó, lãnh tụ sinh viên Trần Văn Bá ở 
Pháp đã về Việt Nam cùng Hồ Thái Bạch trong nước, xây dựng 
chiến khu chống Cộng đã bị bắt và bị xử tử.

Ở trong nước bao nhiêu thiếu niên, thanh niên vô danh đã 
tham gia những phong trào phục quốc, đã bị bắt và chết trong 
các trại tù cải tạo được kể lại trong các hồi ký sau năm 1975.

Người dân miền Nam yêu mến sự tự do và dân chủ một 
cách trong sáng. Họ chỉ có một định hướng duy nhất, đó là 
định hướng dân tộc với lòng ái quốc không bị vẩn đục bởi chủ 
nghĩa ngoại lai. Họ nhận thức được chủ nghĩa cộng sản đem lại 
tang thương cho đất nước, và là mối nguy cho dân tộc. Họ chỉ 
có một lòng yêu nước rất bình thường của người dân trong một 
nước độc lập và tự chủ, bất kể lãnh đạo quốc gia có tâm và tầm 
hay không. Điều bất hạnh cho người dân miền Nam là những 
người lãnh đạo của họ đã không xứng đáng về tài đức để phất 
lên ngọn cờ dân tộc để vận dụng lòng yêu nước của người dân 
trong công cuộc chiến đấu chống Cộng sản bảo vệ miền Nam.

Chính vì lòng yêu nước đó, sau năm 1975 người dân miền 
Nam đã bị đồng hóa với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và 
họ bị những cán bộ cộng sản miền Bắc đối xử như một thứ 
công dân hạng hai trong xã hội.

Khi những người quốc gia di tản ra hải ngoại họ vẫn tiếp tục 
tinh thần chống cộng của người dân miền Nam, trân trọng gìn 
giữ lá cờ vàng như là biểu tượng của tự do dân chủ. Trong khi 
đó, những người lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa trước đây vẫn 
im hơi lặng tiếng, nếu không nói là thờ ơ trước tình hình của 
đất nước.

Những chính đảng Cần Lao, Dân Chủ nắm quyền lãnh đạo 
miền Nam dưới thời kỳ Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hòa ngày nay 
ở đâu? Tại sao họ có thể xuất hiện cách đột ngột khi nắm chính 
quyền và biến mất khi không còn quyền lực, mặc kệ sự lầm 
than của người dân? Họ làm gì với cái gia tài đồ sộ thu hoạch 
trong chiến tranh trước sự thống khổ của dân tộc?
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Trong khi đó những người dân đen, bố cu mẹ đĩ, bỏ quê 
hương đi ra nước ngoài bị mất hết tài sản cơ nghiệp. Một mặt 
họ phải quyết tâm xây dựng lại cơ nghiệp ở nước người để nuôi 
gia đình, tiếp tế cho thân nhân trong nước, có người phải dành 
dụm từng đồng bạc lao động trong những nhà máy assembly, 
tiệm nails, hay dè sẻn từng đồng trợ cấp để đóng góp cho công 
cuộc giải thể chế độ cộng sản. Họ phải tiếp tục chiến đấu để 
giải tỏa nỗi uất hận vì lòng yêu nước của họ đã bị chính quyền 
miền Nam phản bội.

Làm sao công cuộc giải thể chế độ Cộng sản có thể thành 
công nếu chúng ta tiếp tục chống Cộng với cả một di sản của 
những người lãnh đạo từng là tay sai cho Pháp, bán đứng miền 
Nam cho Cộng sản và có người ngày nay trở thành cán bộ kiều 
vận của cộng sản?
 
SỰ Thành hình cỦa Thế hệ TẢ phái Sau 1954
Bên cạnh một thế hệ thanh niên nhận thức nguy cơ của Cộng 
sản đối với đất nước, một thành phần thanh niên miền Nam đã 
nhìn đảng CS bằng con mắt yêu nước của Cách Mạng Tháng 
Tám, Nam Kỳ Khởi Nghĩa  và chiến thắng Điện Biên Phủ. Cái 
vinh quang của độc lập và chiến thắng ngoại xâm làm lu mờ 
hình ảnh đấu tố, cải cách ruộng đất, Nhân Văn Giai Phẩm ở 
miền Bắc.

Đồng thời hình ảnh của những đốc phủ sứ, quan lại triều 
đình Huế thời Pháp thuộc được hồi sinh trong chính quyền 
miền Nam giữa một miền Bắc “sôi sục cách mạng” đã tạo ra 
những phản cảm của một số thanh niên đầy nhiệt huyết đối với 
chính quyền miền Nam. Sự kém cỏi về lãnh đạo, sự tùy thuộc 
vào Hoa Kỳ cũng như sự can thiệp sâu đậm của Hoa Kỳ vào 
việc điều hành miền Nam đã làm cho mối phản cảm đó sâu 
rộng hơn.

Thêm vào đó, kỹ thuật tuyên truyền của Cộng sản, sự yểm 
trợ của quốc tế Cộng sản, của Liên Xô, Đông Âu, Trung quốc 
cho chiến tranh Việt Nam, làm cho lòng yêu nước của thành 
phần nầy tiếp nối cái hào khí cách mạng tháng 8 và Điện Biên 
Phủ, bất kể thảm họa mà chủ thuyết Cộng sản có thể đem đến 
cho dân tộc.
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Những người trí thức thế hệ 1945 như Nguyễn Hữu Thọ, 
Trương Như Tảng, Trịnh Đình Thảo, Lưu Hữu Phước, Mai Văn 
Bộ, Nguyễn Hộ  v.v. đã chọn con đường dân tộc dưới ngọn cờ 
của đảng CS Việt Nam. Những người như Trương Như Tảng, 
Trịnh Đình Thảo, Lê Văn Hảo, cũng như những người thuộc 
“thành phần thứ ba” vẫn chưa nhận thức về hiểm họa cộng sản, 
và họ đã từ bỏ đời sống tiện nghi của miền Nam để vào bưng 
theo Việt Cộng. Trịnh Công Sơn ngày 30 tháng 4  năm 1975 
lên radio kêu gọi mọi người ở lại để xây dựng đất nước và gọi 
những người ra đi là phản bội tổ quốc. Họ tin tưởng cộng sản 
sẽ đem lại hòa hợp hòa giải dân tộc chân thành. Họ tin tưởng 
người cộng sản với lòng yêu nước chân thành sẽ xây dựng một 
đất nước thịnh vượng giàu sang hơn Việt Nam Cộng Hòa thời 
kỳ chiến tranh. Họ không ngờ là cộng sản có khả năng từ bỏ 
nhân tính để thực hiện chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam ở cuối 
thế kỷ 20. Nhiều người không ngờ là đảng cộng sản có khả 
năng lừa dối những người yêu nước một cách hào nhoáng như 
thế. Nhưng đa số đều tỉnh ngộ khi đất nước thống nhất. Sau nầy 
Nguyễn Hộ và những người tham gia Mặt Trận Dân Tộc Giải 
Phóng Miền Nam cũng thấy được chủ nghĩa Cộng sản không 
phải là đáp số cho dân tộc.

Khi quân đội Mỹ đổ bộ vào Việt Nam thì một thành phần trí 
thức trẻ miền Nam đã đứng hẳn vào chiến tuyến của người CS. 
Những người mà ngày nay báo chí vẫn thường nhắc đến như 
Hoàng Phủ Ngọc Tường, HP Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, 
Trần Vàng Sao, Phan Duy Nhân, Tôn Thất Lập, Tiêu Dao Bảo 
Cự, Huỳnh Tấn Mẫm v.v..  Không biết có bao nhiêu người ôm 
giấc mộng làm cách mạng vô sản để đưa đất nước về thời cộng 
sản nguyên thủy. Nhưng có lẽ phần lớn họ đến với đảng CS vì 
lòng bồng bột của tuổi trẻ, vì hình ảnh hào hùng của Điện Biên 
Phủ, CM Tháng 8, vì giấc mơ dân tộc, vì mối phản cảm với 
tính không chính thống lịch sử của chế độ miền Nam,  vì sự 
thối nát và tham nhũng của chính quyền miền Nam, và vì  sự 
hiện diện của quân đội Mỹ thay thế cho quân đội Pháp.

Thế hệ thanh niên miền Bắc được đẩy vào chiến trường 
miền Nam với giấc mơ giải phóng miền Nam để cứu nước. 
Từ lớp thanh niên nầy đến lớp thanh niên khác lên đường vào 
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Nam được trang bị với những bài tuyên truyền giả dối về một 
miền Nam đói rách quằn quại dưới gót giày xâm lược của đế 
quốc Mỹ. Những con người như Đặng Thùy Trâm, Nguyễn 
Văn Thạc… mãi mãi tuổi hai mươi… đem tất cả tuổi xanh 
dâng cho đảng trong niềm tin tuyệt đối là đảng CS sẽ dẫn đưa 
đất nước đến thiên đường xã hội chủ nghĩa. Họ không được 
may mắn sống đến ngày đất nước thống nhất, như Dương Thu 
Hương phải gục khóc bên đường nhìn thấy một miền Nam 
thịnh vượng bị san bằng bởi những người Cộng Sản cuồng tín. 
Họ không được sống để chứng kiến một nền văn học ngắn ngủi 
nhưng phong phú về giá trị văn học bị những người Cộng sản 
đưa lên giàn hỏa thiêu ở cuối thế kỷ thứ 20, và đã được các học 
giả Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Hiến Lê kể lại.

Những người như Trần Vàng Sao nhiệt tình tham gia cách 
mạng và chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Chỉ với cái tên 
“Vàng Sao” người đọc cũng thấy được chất bônsêvích tràn đầy 
trong con người sinh viên miền Nam nầy. Nhưng khi được 
chuyển ra ngoài Bắc để chữa thương ông đã bật ngửa trước sự 
dối trá của chế độ cộng sản. Ông chứng kiến được một miền 
Bắc nghèo nàn thê lương với một chính quyền độc tài tàn bạo 
phi nhân tính. Những nhận thức của ông về chủ nghĩa cộng sản 
trở thành hồ sơ của một kẻ đại phản động.  Suốt đời còn lại ông 
bị trù dập vì đã nói lên sự thật.

Những người như Tôn Thất Lập, La Hữu Vang, Trần Long 
Ẩn với những dòng nhạc yêu nước trong thời kỳ “chống Mỹ 
cứu nước” ngày nay ở đâu? Sao sinh viên học sinh ngày nay 
không còn được nghe…  Ôi tổ quốc ta đã nghe lời réo gọi, 
Tiếng hát Trưng Vương hồng thơm, Người đời người trong 
ngày hội trùng tu, Nếu là người tôi nguyện chết cho quê hương 
… khi ngư phủ Việt Nam bị hải quân Trung quốc bắn giết 
trong vùng lãnh hải Việt Nam, khi Hoàng Sa và Trường Sa bị 
cưỡng chiếm? Hay tổ quốc Việt Nam ngày nay đã trở thành tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa, một thành viên trung kiên của Cộng sản 
Trung quốc?

Những người cộng sản hy sinh cuộc đời chiến đấu giành độc 
lập, thống nhất cho Việt Nam để làm gì? Phục hưng dân tộc 
chăng? Biến Việt Nam thành một cường quốc kinh tế như Nhật 
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Bản, Hàn quốc, Singapore chăng? Tại sao bao thế hệ thanh 
niên  phải sinh Bắc tử Nam, thà đốt cả dãy Trường Sơn để đánh 
Mỹ mà bây giờ không dám lên tiếng để cứu dân tộc trước hiểm 
họa xâm lăng của Trung Quốc? Tại sao theo Nga, theo Tàu là 
chính nghĩa? Tại sao yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa? Tại 
sao phải tôn thờ Liên Xô là tổ quốc thứ hai của người cộng sản 
Việt Nam? Tại sao đấu tranh giai cấp, giết những người tư sản, 
trí thức yêu nước là chính nghĩa? Tại sao cấm tự do báo chí, 
cấm tự do ngôn luận là chính nghĩa? Trong khi đó đồng minh 
với Hoa Kỳ, đòi hỏi nhân quyền, tự do dân chủ là phản bội dân 
tộc? Có phải sự tiến bộ và phồn vinh mà thế giới tự do đem lại 
cho miền Nam Việt Nam cùng với những giá trị nhân bản của 
nền dân chủ bền vững của thế giới đi ngược lại với giá trị và 
quyền lợi của những người Cộng Sản?

Có một dân tộc nào trên thế giới phải hy sinh hàng bao thế 
hệ chiến đấu giải phóng nầy nọ để cho thế hệ con cháu “được” 
mất mọi quyền tự do của con người như dân tộc Việt Nam 
chăng?
 
TìM Lại chÍnh Thống Lịch SỬ
Như đã nói ở phần giới thiệu, không có một logic nào có thể 
giải thích được những nghịch lý lịch sử Việt Nam của thế kỷ 
thứ 20. Chỉ có sự nhận thức về những nghịch lý lịch sử mới có 
thể hiểu được dòng lịch sử kỳ lạ nhất trong chiều dài 5000 năm 
lịch sử của dân tộc.

Điều không thể chối cãi là thế kỷ thứ 20 được làm nên bởi 
những người yêu nước và không yêu nước. Yêu nước cũng 
làm nên lịch sử,  tay sai cũng làm nên lịch sử, và thành phần cơ 
hội cũng làm nên lịch sử. Làm thế nào để phân định yêu nước, 
tay sai hay cơ hội? Phải chăng không có một thước đo chuẩn 
mực nào có thể đo chính xác lòng yêu nước của thế hệ lớn lên 
ở thế kỷ 20?

Thế kỷ thứ 20 đánh dấu một giai đoạn độc lập sau gần 80 
năm bị thực dân Pháp đô hộ. Tuy nhiên đó là một giai đoạn 
độc lập bị vong thân trên chính nền độc lập của mình. Không 
một chính quyền nào được xây dựng trên tiếng gọi của hồn sử 
để chúng ta có thể cảm nhận được lịch sử 5000 năm đổ dồn về 
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trong ta, như …  máu ta từ thành Văn Lang dồn lại.
Thời kỳ độc lập hậu Pháp thuộc cũng có những nét tương 

tự như thời độc lập hậu Hán thuộc. Khi Ngô Quyền phá quân 
Nam Hán ở sông Bạch Đằng giành được độc lập cho dân tộc 
thì sau đó, chính con cháu của ông trở thành những kẻ trở lại 
đầu hàng quân Nam Hán để giữ vững ngai vàng. Loạn 12 sứ 
quân tiếp theo thời đại Ngô Quyền chỉ dấu một thời kỳ tự chủ 
vong thân. Phải có ngọn cờ lau Vạn Thắng của Đinh Bộ Lĩnh 
mới thống nhất được đất nước. Nhưng đó là giai đoạn chuyển 
tiếp của lịch sử. Phải đợi đến khi Lý Công Uẩn lên ngôi mới 
mở ra được thời kỳ phục hưng Lý Trần. Phải có con người như 
Sư Vạn Hạnh biết phóng tầm nhìn về tương lai mới có thể mở 
ra thời đại mới cho dân tộc.

Bi kịch của dân tộc ở thế kỷ thứ 20 là những người cách 
mạng chống Pháp, cầm nắm lấy ngọn cờ dân tộc giành độc 
lập và thống nhất được đất nước là những người đi theo chủ 
nghĩa phản dân tộc. “Trí thức địa hào đào tận gốc trốc tận rễ”  
là một bản tuyên chiến với dân tộc, với thành phần trí thức ưu 
tú là nguyên khí của quốc gia, và với thành phần tư sản là thành 
phần có khả năng làm giàu cho đất nước.

Ngày nay chúng ta không thể hiểu được tại sao cả một thế 
hệ trí thức tiến bộ yêu nước của thế kỷ 20 đồng thuận với chủ 
nghĩa cộng sản để có những người trí thức như Nguyễn Mạnh 
Tường tốt nghiệp tiến sĩ văn chương và luật khoa ở Paris lao 
đầu vào cuộc kháng chiến chống Pháp với tất cả tuổi xanh rồi 
đành đoạn ngồi vá xe đạp ở lề đường Hà Nội  kiếm sống dưới 
chế độ Cộng Sản. Hay những người như Luật sư Trịnh Đình 
Thảo tốt nghiệp luật ở Paris, làm Bộ trưởng tư pháp đầu tiên 
trong chính phủ Trần Trọng Kim, được ưu đãi ở Sài Gòn, lại 
vào bưng theo Việt Cộng sau Tết Mậu thân 1968.

Trong khi đó, những người  một thời đi theo thực dân Pháp, 
làm tay sai cho Pháp, đã trở về gần gũi với dân tộc. Họ chưa 
hẳn đứng trên lập trường dân tộc. Nhưng trong môi trường 
chính trị không bị thống trị bởi tư tưởng ngoại bang tình tự dân 
tộc dễ dàng phát tiết. Họ trở thành những nhà lãnh đạo quốc 
gia với một nền độc lập “bất chiến tự nhiên thành”. Trong cuộc 
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chiến tranh lạnh, họ trở thành đồng minh của Hoa Kỳ.  Họ đã 
biến miền Nam thành một đất nước trù phú, thịnh vượng với 
một nền dân chủ, dù rất mong manh, cũng đủ gieo hạt giống 
cho các thế hệ về sau. Dù họ chỉ là những người cơ hội, không 
có cái hào khí của những người tham gia cách mạng Tháng 
Tám, hay không thừa hưởng tinh thần cách mạng của những 
đảng phái quốc gia chống Pháp. Dù họ không có dư thừa tinh 
thần tự do dân chủ, ít ra, họ không dám làm cách mạng để giết 
oan hàng trăm ngàn người dân vô tội, và đưa dắt đất nước vào 
cuộc chiến tương tàn lầm than. Và nếu không có chiến tranh, 
miền Nam đã trở thành một Hàn quốc ngày nay. Nhưng rất tiếc 
chính họ là người đã giao miền Nam cho cộng sản!

Thế hệ 2000 phải thừa kế một di sản lịch sử đầy nghịch lý 
của thế kỷ 20. Nếu không giải quyết được cái nghịch lý đó, và 
không vượt lên những nghịch lý đó, thế hệ đương đại không 
thể tiếp tục hành trình dân tộc trong một giai đoạn chuyển tiếp 
của một công cuộc vận động lịch sử mới để đưa đất nước vào 
thế kỷ thứ 21.

Làm thế nào người Cộng Sản có thể thực hiện được cuộc 
cách mạng dân tộc mà vẫn phải vác trên vai nghĩa vụ quốc tế 
của chủ nghĩa Mác Lê với sự can thiệp sâu đậm của Trung 
quốc vào độc lập dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ?

Làm thế nào những người quốc gia có thể thực hiện được 
cuộc cách mạng dân tộc với di sản của Việt Nam Cộng Hòa 
với những lãnh đạo đã từng tham gia chính quyền thuộc địa để 
quay mặt lại với dân tộc, đã thí bỏ miền Trung và Cao nguyên 
cho Cộng sản khi còn binh hùng tướng mạnh, hay trở thành 
một thứ kiều vận cho cộng sản?

Làm thế nào thế hệ Việt Nam lớn lên ở thế kỷ 21 có thể cùng 
ngồi lại với nhau để xây dựng đất nước khi người nầy có cha 
ông làm tay sai cho Tây, cho Mỹ, người kia có cha ông làm 
tay sai cho Nga, Tàu? Người có thân nhân bị giết bởi bom đạn 
Mỹ, Nga Tàu, người có thân nhân bị đấu tố chôn sống vì là địa 
chủ, tư sản.

Không gian chính trị  dân tộc bị xóa nhòa bởi cuộc chiến 
Quốc Cộng và biến mất dưới chế độ toàn trị của đảng Cộng 
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Sản Việt Nam. Không gian dân tộc chỉ có thể được tái lập bằng 
lòng yêu nước tinh ròng với tầm nhìn vượt qua được những 
taboo lịch sử, như khi “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của 
Nguyễn Đức Quang vượt đại dương trở về với thế hệ thanh 
niên sinh viên lớn lên trong chế độ cộng sản để hát vang trong 
cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng Biển Đông. Đó là 
lòng yêu nước không bị vẩn đục bởi ý thức hệ ngoại bang và 
bởi những di sản của thời kỳ vong thân. Đó là lòng yêu nước 
vượt qua được lằn ranh phân tranh Nam-Bắc, quốc cộng.

Bài đáp lịch sử cho thế hệ 2000 là sự nhận thức rằng sau một 
thời kỳ vong thân, những người yêu nước chân chính  phải thấy 
được mục đích tối hậu của cách mạng Việt là sự phục hưng và 
phục hoạt dân tộc để phục vụ quốc dân và tổng thể cộng đồng 
dân tộc Việt trên giá trị của nhân loại toàn tính. Không có cái 
tổ quốc gì gọi là tổ quốc xã hội chủ nghĩa đóng đô ở Matcơva, 
hay Bắc Kinh, hay Hà Nội. Chỉ có một tổ quốc duy nhất là Việt 
Nam. “Tôi có một tổ quốc và anh có một tổ quốc là Việt Nam 
mến yêu” (ĐHY Nguyễn Văn Thuận). Do đó, những dòng 
vong thân phải được chảy trở về dòng chính của lịch sử.

Sự tái lập tính chính thống lịch sử ngày nay là sự vượt qua 
giai đoạn vong thân để tiếp nối công cuộc cách mạng trên lập 
trường dân tộc của Phan Bội Châu và tư tưởng dân chủ của 
Phan Châu Trinh. Cuộc cách mạng nầy đã được tiếp nối bởi  
Nguyễn Thái Học, Lý Đông A, Nguyễn Tường Tam, Huỳnh 
Phú Sổ, Trương Tử Anh.  Và tình trạng vong thân hiện nay chỉ 
có thể được chấm dứt khi lòng yêu nước của người Việt Nam 
được tái định hướng bằng con đường dân tộc. Những người 
yêu nước có thể bất đồng quan điểm nhưng không bao giờ tiêu 
diệt nhau để hủy hoại sức mạnh của dân tộc.

Sự tái hợp của những người yêu nước trên lập trường dân 
tộc trong sáng của Phan Sào Nam, và tư tưởng dân chủ của 
Phan Châu Trinh sẽ là cuộc vận động lịch sử mới. Nó không 
phải là chiêu bài hòa hợp hòa giải dân tộc làm máy trợ sinh để 
kéo dài mạng sống cho một chủ nghĩa đang chết não và đã bị 
loài người đào thải. Nhưng đó sự tái lập tất yếu không gian dân 
tộc đã bị bào mòn bởi thời kỳ vong thân, và là sự tiếp nối tất 
yếu của lịch sử để mở ra một thời đại tự do dân chủ cho Việt 
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Nam. Và tự do dân chủ trên lập trường dân tộc sẽ là bệ phóng 
để đưa đất nước vào đại vận phục hưng mới của thế kỷ 21 và 
để dân tộc Việt được hòa nhập vào cộng đồng nhân loại, để 
được sống bình thường như mọi dân tộc văn minh khác trên 
thế giới.  

Dallas, 30-4-2011
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[3] http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_%C4%90%C3%B4ng_D%
C6%B0%C6%A1ng
[4]    http://www.un.org/Depts/dpi/decolonization/trust.htm
[5]    http://www.un.org/Depts/dpi/decolonization/trust.htm
[6]    http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3o_%C4%90%E1%BA%A1i
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bài 7

Bàn về Khái niệM 
“Tổ quốc xã hỘi chỦ nghĨa” 

cỦa 
người cỘng SẢn việT naM

Để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

Tại Sao phẢi ĐặT Lại vấn Đề “Tổ quốc”
“Tổ quốc” là một khái niệm rất quen thuộc trong ngôn ngữ Việt 
Nam. Đại tự điển tiếng Việt[1] định nghĩa “Tổ quốc” là “Đất 
nước, gắn liền với bao thế hệ ông cha, tổ tiên của mình: xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ quốc Việt Nam của chúng ta.”

Vấn đề tưởng như rất đơn giản nhưng lại không đơn giản!
Từ khi chủ nghĩa cộng sản Mác-Lênin du nhập vào Việt 

Nam, khái niệm “Tổ quốc” được hiểu một cách hoàn toàn khác 
với lối hiểu thông thường.

Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định khái niệm “Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa” như sau: Từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương thành 
lập, nhân dân Việt Nam ta luôn hướng về Liên Xô, đất nước 
của Lênin vĩ đại và coi Liên Xô là Tổ quốc của cách mạng, Tổ 
quốc thứ hai của mình[2].

Quan điểm này được những người cộng sản Việt Nam coi là 
nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trong truyền thống đó, ông Nguyễn Phú Trọng, GS TS Ủy 
viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận định về khái 
niệm “Tổ quốc” như sau: Khái niệm bảo vệ Tổ quốc cũng được 
xác định đầy đủ hơn: bảo vệ Tổ quốc không chỉ là bảo vệ lãnh 
thổ, biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển mà còn là bảo vệ 
chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ 
Đảng, Nhà nước, nhân dân; bảo vệ kinh tế, văn hóa dân tộc, 
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bảo vệ sự nghiệp đổi mới…[3]
Vì Nguyễn Phú Trọng là nhân vật quan trọng trong giới lãnh 

đạo Đảng CSVN, chúng ta cần giải mã và làm sáng tỏ khái 
niệm “Tổ quốc” mà Hồ Chí Minh đã rao truyền; đồng thời xét 
đến những hệ lụy từ việc định nghĩa “Tổ quốc” mà không có 
“ông cha, tổ tiên của mình” qua khái niệm “bảo vệ Tổ quốc” đã 
được “xác định đầy đủ hơn” của Nguyễn Phú Trọng.

Khái niệM “Tổ quốc” cỦa người cỘng SẢn
Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Marx tuyên bố là “người 
vô sản không có tổ quốc”.[4] Nhưng sau Cách mạng tháng 
Mười năm 1917, dưới sự lãnh đạo của Lenin, Đảng Cộng sản 
thiết lập chính thể Sô-viết tại Nga, và Lenin đã bổ sung ý niệm 
“người vô sản không có tổ quốc” của Marx bằng khái niệm “tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa”. Có nghĩa là từ khi có Cách mạng tháng 
Mười, người vô sản mới có được “Tổ quốc”, đó là Liên Xô.

Lenin giải thích khái niệm Tổ quốc như sau: Tổ quốc là 
một sản phẩm cần thiết, và mô hình không tránh được, trong 
thời đại phát triển xã hội của giai cấp tư sản. Giai cấp công 
nhân không thể lớn mạnh, không thể trưởng thành, không thể 
tập trung sức mạnh, trừ khi “họ xây dựng họ thành một “Tổ 
quốc”, mà không trở thành dân tộc [national]” (dù không phải 
theo ý nghĩa của giai cấp tư sản).[5]

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa theo Lênin là tổ quốc của người 
vô sản ở khắp nơi trên thế giới, không gắn liền với đất đai của 
tổ tiên cha ông và không chấp nhận sự tồn tại của các giai cấp 
khác trong xã hội.

Theo trung tướng PGS, TS Nguyễn Tiến Bình thì: Thắng 
lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười đã dẫn đến sự ra đời 
của Tổ quốc XHCN – một Tổ quốc kiểu mới trong lịch sử nhân 
loại được đặc trưng bởi chế độ xã hội XHCN, trong đó giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động làm chủ xã hội đồng thời làm 
chủ Tổ quốc.[6]

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa này đã phủ định khái niệm Tổ 
quốc kiểu cũ, là loại Tổ quốc của giai cấp tư sản luôn luôn gắn 
đất nước, gắn liền với bao thế hệ ông cha, tổ tiên của mình.
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Mâu Thuẫn về “Tổ quốc xã hỘi chỦ nghĨa”
Trung thành với hai tổ quốc không phải là điều khó. Khó là khi 
quyền lợi của hai tổ quốc đó mâu thuẫn với nhau.

Trường hợp mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc là một 
bài học đáng để ý.

Sau khi cướp chính quyền ở lục địa Trung Hoa, Mao sớm 
hiểu rõ khái niệm “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” của Liên Xô chỉ 
là cái bánh vẽ. Mao thấy được âm mưu của Liên Xô dựa vào 
khối XHCN để trở thành một đế quốc mới. Do đó, Mao không 
ngần ngại vứt khái niệm “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” của Lenin 
vào sọt rác, quay ra chống lại Liên Xô và tố cáo Liên Xô theo 
chủ nghĩa Sô-vanh nước lớn để áp chế các nước nhỏ. Mâu 
thuẫn giữa hai nước đàn anh XHCN đã đưa đến những đụng 
độ biên giới đẫm máu từ 1959 và kéo dài cho đến ngày tàn của 
Liên Xô năm 1991.

Trường hợp của Đảng CSVN và Trung Quốc cũng là một 
bài học đáng để ý.

Trong thời gian tranh chấp giữa Trung Quốc và Liên Xô, do 
nhu cầu tiếp nhận viện trợ của cả Liên Xô và Trung Quốc để 
phục vụ chiến tranh nên Đảng CSVN phải cố gắng đi dây giữa 
hai lằn đạn, thân thiện với cả hai bên cho đến khi chiến tranh 
chấm dứt.

Sau năm 1975, Đảng CSVN quyết định đi hẳn vào quỹ đạo 
Liên Xô và quay mặt chống Trung Quốc. Hậu quả là Việt Nam 
bị sa lầy vào chiến trường Campuchia khi Trung Quốc gia tăng 
viện trợ cho Pol Pot để chống lại tập đoàn Hunsen do Việt Nam 
bảo hộ. Đồng thời Trung Quốc mở cuộc chiến biên giới Việt-
Trung năm 1979, để dạy cho Đảng CSVN một bài học về thái 
độ phản trắc của Việt Nam.

Tái xây DỰng “Tổ quốc xã hỘi chỦ nghĨa” 
Sau Khi Liên xô SỤp Đổ
Sự phá sản toàn diện của Liên Xô năm 1991 là một biến cố bất 
ngờ đối với Đảng CSVN.
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Trong những giây phút hấp hối của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
Liên Xô, Đảng CSVN đã tìm đến kẻ cựu thù là Trung Quốc để 
tìm cách bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong buổi họp của 
Bộ Chính trị ngày 10/4/1990 với sự hiện diện của Nguyễn Văn 
Linh, Lê Đức Anh, Đào Duy Tùng, Đồng Sĩ Nguyên, Đảng 
CSVN đã thấy rằng con đường duy nhất để cứu vãn tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa là phải liên kết với Trung Quốc.[7]

Nhưng làm thế nào Đảng CSVN có thể liên kết với Trung 
Quốc với một hiến pháp ghi đích danh Trung Quốc là kẻ thù 
của dân tộc? Xin thưa, phải tự tạo ảo tưởng.

Cái ảo tưởng đó được Trần Quang Cơ, cựu Thứ trưởng 
Ngoại giao, giải thích như sau: Ta đã tự tạo ra ảo tưởng là 
Trung Quốc sẽ giương cao ngọn cờ CNXH, thay thế cho Liên 
Xô làm chỗ dựa vững chắc cho cách mạng Việt Nam và chủ 
nghĩa xã hội thế giới.[8]

Nói theo ngôn ngữ của Hồ Chí Minh, chiến lược bảo vệ chủ 
nghĩa xã hội thế giới của Bộ Chính trị Đảng CSVN thời điểm 
1990 là Trung Quốc sẽ thay thế Liên Xô để làm “Tổ quốc thứ 
hai” của người cộng sản Việt Nam. Nhưng từ năm 1950 Trung 
Quốc đã không còn tin vào “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” của 
Liên Xô. Và sau khi thành công với bốn hiện đại hóa, Trung 
Quốc trở thành một ác quỷ ở Á châu.

Hậu quả của cái ảo tưởng ôm lấy một con ác quỷ để làm 
chỗ dựa vững chắc cho cách mạng Việt Nam và chủ nghĩa xã 
hội thế giới đã đem lại bao nhiêu thảm họa cho dân tộc Việt 
Nam.  Với thái độ hèn nhát thần phục Bắc Kinh, Đảng CSVN 
đã mở đường cho Trung Quốc ào ạt chiếm đất chiếm biển của 
Việt Nam qua những hiệp định phân chia biên giới, hiệp định 
Vịnh Bắc Bộ năm 2000, và cuộc xâm lăng quân sự trên biển 
Đông Nam Á để chiếm Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc 
trắng trợn bắn giết ngư phủ Việt Nam ngoài khơi Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, thiết lập tô giới Bauxite tại Tây Nguyên, khai thác 
hàng ngàn hécta rừng ở các tỉnh biên giới, và ngang nhiên thiết 
lập các làng mạc Trung Quốc tại Việt Nam.
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vài Suy nghĨ
1. Từ “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” đến “Đề cương văn 
hóa” 1943

“Đề cương văn hóa” năm 1943 là văn kiện quan trọng đầu 
tiên của Đảng CSVN do Trường Chinh soạn thảo và được coi 
là kim chỉ nam định hướng cho cuộc cách mạng xã hội tại 
Việt Nam dưới “ánh sáng” của tư tưởng Mác-Lênin. Luận về 
Tính chất của nền văn hóa mới Việt Nam, Trường Chinh viết 
như sau: Văn hóa mới V. N. do đảng C. S. Đ. D. lãnh đạo chủ 
trương chưa phải là văn hóa xã hội chủ nghĩa hay văn hóa Xô-
viết (như văn hóa Liên xô chẳng hạn)[9]

Cụm từ chưa phải là phải được hiểu là tình trạng chưa 
thành hình của một cái gì sẽ thành trong tương lai. Văn hóa 
mới là khởi điểm và văn hóa Sô-viết là đích đến. Ở đây Trường 
Chinh xác định rằng nền văn hóa mới của Việt Nam do Đảng 
Cộng sản Đông Dương lãnh đạo là sẽ trở thành văn hóa Sô-viết 
trong tương lai.

Để đảm bảo quá trình này, theo Trường Chinh, “Văn hóa 
mới V. N. là một thứ văn hóa có tính chất dân tộc về hình thức 
và tân dân chủ về nội dung.”[10]

Trong khi người Việt chưa biết hình dáng của văn hóa tân 
dân chủ như thế nào mà Đảng CSVN đã định hướng lấy văn 
hóa dân tộc làm bình phong cho một thứ văn hóa mới thì quả 
là một cuộc phiêu lưu để xóa sổ văn hóa dân tộc. Tâm thức nô 
lệ văn hóa ngoại bang bắt nguồn từ đây.

Hậu quả của tâm thức nô lệ này là văn hóa dân tộc vốn đã bị 
xâm thực bởi văn hóa Liên Xô trước đây, đang bị bào mòn bởi 
văn hóa Trung Quốc dưới nhãn hiệu văn hóa xã hội chủ nghĩa 
hay tân dân chủ. Điều này giải thích tại sao kỷ niệm 1000 năm 
Thăng Long của dân Việt năm 2010 mang đậm tính chất văn 
hóa Trung Quốc.
2. Việt điểu sào nam chi
Khi bàn về câu chuyện “Không quên cái cũ”, Ôn Như Nguyễn 
Văn Ngọc trong Cổ học tinh hoa viết như sau:
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Ôi! Cáo chết ba năm quay đầu về núi, con người ta, dù cho 
lông bông xiêu bạt đến thế nào, còn có chút tâm tình cũng không 
sao quên được gốc tích xứ sở mình. “Hồ mã tê bắc phong, Việt 
điểu sào nam chi”. Con ngựa rợ Hồ (phía bắc nước Tàu) thấy 
gió bắc còn cất tiếng kêu, con chim đất Việt (phía nam nước 
Tàu) chọn cành nam mới chịu làm tổ, huống chi là người mà 
lại quên được nguồn gốc ư.[11]

Tổ quốc là gốc tích xứ sở mình, gắn liền với đất nước của 
ông bà tổ tiên mình. Chim Việt thì đậu cành nam. Nhà cách 
mạng Phan Bội Châu lấy hiệu là Sào Nam để nói lên tấm lòng 
suốt đời hướng về tổ quốc Việt Nam của ông. Cáo, ngựa, chim 
còn biết nhớ đến nguồn gốc huống chi là con người.

Thế nhưng trong bản di chúc để lại cho hậu thế, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã viết như sau: Vì vậy tôi để sẵn mấy lời này, phòng 
khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn 
anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu 
bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.[12]

Ước muốn đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin khi chết là ước mơ 
chính đáng của người cộng sản. Nhưng lịch sử dân tộc sẽ phán 
xét Hồ Chí Minh để xem ông coi Tổ quốc nào là quan trọng.  
Đồng thời lịch sử sẽ xét xem mục đích cuộc đời cách mạng 
của ông là đem lại sự giàu có thịnh vượng và hạnh phúc cho 
Tổ quốc Việt Nam như Minh trị Thiên hoàng đã làm cho Nhật 
Bản, hay đem máu xương của thanh niên Việt Nam phục vụ 
cho Tổ quốc xã hội chủ nghĩa dưới ngọn cờ dân tộc.

KếT LuẬn
Sau khi thoát ra khỏi chế độ thực dân của Pháp, dân tộc Việt lại 
bắt đầu một giai đoạn vong thân với những khái niệm mơ hồ 
về Tổ quốc và văn hóa dân tộc.

Đã đến lúc người yêu nước phải vứt bỏ khái niệm “Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa” để trở về với Tổ quốc Việt Nam và phục hoạt 
văn hóa dân tộc. Phải dứt khoát xác định không có Tổ quốc 
nào đứng trên Tổ quốc Việt Nam, và Tổ quốc Việt Nam phải 
trên hết.
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Đã đến lúc người Việt Nam chân chính trong đảng hay 
ngoài đảng phải dứt khoát vứt “Đề cương văn hóa” của Trường 
Chinh vào sọt rác vì nó chính là nọc độc hủy hoại văn hóa Việt 
Nam, nô lệ hóa văn hóa Việt Nam suốt 65 năm nay bằng văn 
hóa ngoại bang. Không có thứ văn hóa tân dân chủ hay xã hội 
chủ nghĩa nào có thể thay thế được văn hóa ngàn đời của dân 
tộc Việt Nam.

Chỉ có một cuộc cách mạng chân chính duy nhất mà dân tộc 
Việt Nam ước mơ từ hơn một thế kỷ qua, đó là cuộc cách mạng 
phục hưng dân tộc và phục hoạt văn hóa để đưa dân tộc Việt 
Nam cất cánh ở thế kỷ 21.

Phải dứt khoát xác định, ngoài nhân dân Việt Nam, không 
có một ngoại bang nào là chỗ dựa vững chắc cho cách mạng 
Việt Nam. Chỉ có những cuộc cách mạng phản dân tộc mới 
phải dựa vào sức mạnh của ngoại bang và kẻ thù truyền kiếp 
của dân tộc.

Đối với người dân Việt Nam chỉ có một Tổ quốc duy nhất, 
đó là Tổ quốc Việt Nam. Không có cái gì gọi là “Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa”, “Tổ quốc Liên Xô”, “Tổ quốc phong kiến”, 
hay “Tổ quốc của giai cấp tư sản”. Tổ quốc Việt Nam là Tổ 
quốc của mọi giai cấp, kể cả giai cấp tư sản hay vô sản. Tất 
cả các khái niệm Tổ quốc khác đều là bịp bợm. Cái gọi là “Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa” hiện nay chỉ là vỏ bọc của “Đại Hán 
thiên triều chủ nghĩa” của Trung Quốc để cướp đất cướp biển 
và triệt tiêu văn hóa của Việt Nam.

Khi có mâu thuẫn với các nước khác, người Việt phải đứng 
trên lập trường của dân tộc Việt để giải quyết mọi vấn đề liên 
quan đến lợi ích và quyền lợi của dân tộc.

Chỉ có lúc đó, Việt Nam mới thực sự có độc lập chính trị và 
bảo toàn được đất nước và phục hưng được nền văn hóa của tổ 
tiên, cha ông để lại.

Chỉ có lúc đó, vấn đề Biển Đông, Hoàng Sa – Trường Sa 
mới được giải quyết thỏa đáng.

Dallas 1 tháng 10-2010
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bài 8

giá trị pháp Lý 
và tính chính Thống của 

hiến pháp việt nam hiện nay

bài viết nầy có mục đích tái khám phá những giá trị cơ bản 
của hiến pháp 1946 và tra xét lại giá trị của hiến pháp 
hiện nay của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam dựa vào cơ sở của hiến pháp 1946. Nếu hiến pháp 1946 
là một hiến pháp hợp pháp khai sinh ra nước Việt Nam Dân 
Chủ Cộng Hòa, thì nguyên tắc lập hiến đòi hỏi các hiến pháp 
kế thừa của hiến pháp 1946 phải tuân thủ các điều khoản căn 
bản của hiến pháp 1946. Khi tra xét lại thủ tục ban hành hiến 
pháp 1959 chúng ta thấy rằng thủ tục ban hành hiến pháp này 
và các hiến pháp sau đó đã không tuân thủ quy định của hiến 
pháp 1946 về việc thay đổi hiến pháp. Một khi hiến pháp kế 
thừa không tuân thủ các điều khoản lập hiến của hiến pháp mẹ 
thì hiến pháp kế thừa đó bất hợp hiến, bất hợp pháp và không 
có giá trị chính thống.

i. những ý niệM căn BẢn về hiến pháp
Hiến pháp là bộ luật tối cao của một quốc gia định nguyên tắc 
tổ chức guồng máy công quyền để thực hiện mục đích xây 
dựng một xã hội trong đó dân làm chủ đất nước nhằm bảo đảm 
dân quyền và nhân quyền của công dân, và đồng thời bảo đảm 
tính chất ổn định, chính thống và hợp pháp của nhà cầm quyền. 
Nhà cầm quyền nào không thực thi hiến pháp, phản bội các 
điều khoản của hiến pháp, nhà cầm quyền ấy tự mình chấm dứt 
giá trị pháp lý và tính chính thống về giá trị quyền lực lãnh đạo 
quốc dân. [1]
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Ðể xác định quyền làm chủ đất nước của nhân dân, hiến 
pháp luôn luôn phải được toàn thể nhân dân chấp thuận và 
mọi sự thay đổi hiến pháp phải luôn luôn được toàn thể nhân 
dân quyết định bằng lá phiếu. Hiến pháp gọi đó là quyền phúc 
quyết. Quyền phúc quyết cộng với các quyền tự do ứng cử và 
bầu cử, quyền bình đẳng cơ hội về quyền lợi và nghĩa vụ kinh 
tế chính trị văn hóa, và các quyền công dân khác xác định nhân 
dân là chủ nhân ông của đất nước. Khi nhân dân được phúc 
quyết hiến pháp hay được tự do ứng cử và bầu cử đó là lúc họ 
thực sự hành xử quyền làm chủ đất nước của mình.

ii. SỰ Ra Đời cỦa hiến pháp 1946

Năm 1946, Quốc Hội dân cử đầu tiên đã được bầu lên bằng 
một cuộc phổ thông đầu phiếu đầu tiên của đất nước ta. Sau đó 
quốc hội được bổ sung các dân biểu là những nhân sĩ và các 
nhà cách mạng chống Pháp không Cộng Sản. Quốc hội đầu tiên 
nầy tập hợp được nhiều thành phần xã hội và đảng phái chính 
trị có những xu hướng khác nhau. Ngoài các nhà cách mạng tả 
phái mà đại diện là các ông Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, 
Phạm Văn Ðồng, có sự tham dự của các nhà cách mạng tiên 
khởi thời Phan Bội Châu như cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng với 
các nhà cách mạng hữu phái như các ông Nguyễn Hải Thần, 
Vũ Hồng Khanh, Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, Trần Trung 
Dung vv… [2] [3] [4].

Sau đó, Quốc Hội đã bầu ra một Ủy Ban Dự Thảo Hiến 
Pháp đã gồm 11 người, thuộc mọi thành phần, là đại biểu của 
các tổ chức, đảng phái chính trị và các tầng lớp nhân dân khác 
nhau do ông Hồ Chí Minh chủ trì.

Ngày 9 tháng 11 năm 1946, Quốc Hội Việt Nam đã thông 
qua hiến pháp đầu tiên cho một nước Việt Nam độc lập.

Về phần nội dung, Hiến Pháp 1946 đã quy định những 
quyền căn bản của công dân trong đó có quyền bình đẳng về 
kinh tế, chính trị, văn hóa (điều 6), quyền bình đẳng trước pháp 
luật (điều 7), quyền tự do ứng cử và bầu cử (điều 18), nhân dân 
có quyền phúc quyết về hiến pháp (điều 21). Hiến pháp 1946 
còn đi xa hơn bằng cách cho phép những người ngoại quốc 
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tranh đấu cho tự do dân chủ mà phải trốn tránh được cư ngụ 
trên đất Việt Nam (điều 16).

Quan trọng nhất là không hề có một điều khoản nào quy 
định là một đảng phái nào hay một ý thức hệ nào là độc tôn và 
độc quyền lãnh đạo đất nước như các bản hiến pháp sau này 
của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam. [5]

Ðứng trên phương diện lịch sử, hiến pháp 1946 là cơ sở pháp 
lý khai sinh nước Việt Nam độc lập sau hơn 80 năm bị mất chủ 
quyền về tay thực dân Pháp. Vì cuộc kháng chiến chống Pháp 
bùng nổ sau khi quốc hội thông qua hiến pháp nên hiến pháp 
1946 không được chính thức công bố và cuộc tổng tuyển cử 
nghị viện nhân dân không được thi hành. Tuy nhiên, theo tài 
liệu của đảng Cộng Sản thì chính phủ và ban thường vụ quốc 
hội luôn luôn dựa vào tinh thần và nội dung hiến pháp 1946 để 
điều hành mọi hoạt động trong nước [5] . Và hiến pháp đó có 
giá trị cho đến năm 1960 khi hiến pháp 1959 được ban hành.

Tài liệu Ðảng Cộng Sản cũng đánh giá như sau: 
Hiến pháp 1946 là một bản hiến pháp cô đúc, khúc chiết, 

mạch lạc và dễ hiểu với tất cả mọi người. Nó là bản hiến pháp 
mẫu mực trên nhiều phương diện.[6]

Mặc dù chính phủ kháng chiến ra đời không theo thủ tục 
của hiến pháp vì hoàn cảnh chiến tranh, và mặc dù những điều 
khoản của hiến pháp đã bị nhà nước vi phạm, chúng ta có thể 
xác định được rằng chính phủ đã công nhận hiến pháp 1946 là 
khế ước hợp pháp giữa quốc dân Việt và nhà cầm quyền đương 
thời. Hiến pháp 1946 xác định những giá trị căn bản về văn 
hóa, chính trị và kinh tế và biến những giá trị đó thành những 
lý tưởng và hoài vọng dân tộc mà thế hệ 1945 đã hy sinh xương 
máu để chiến đấu và bảo vệ. Ðồng thời nó xác định nhân dân là 
chủ nhân ông tuyệt đối của đất nước.

Do đó, hiến pháp 1946 là một hiến pháp tốt, có giá trị pháp 
lý, và là nền tảng pháp lý ắt có và đủ để xây dựng nước Việt 
Nam mới, tự do dân chủ và độc lập. Hiến pháp đó là nền tảng 
pháp lý cho mọi thay đổi pháp lý của các hiến pháp kế thừa.
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iii. cái chếT oan Khiên cỦa hiến pháp 1946 
và TÍnh chấT BấT hợp pháp cỦa các hiến 
pháp Kế Thừa
Xác định tính cách hợp pháp và hợp lý của hiến pháp 1946 để 
nhấn mạnh một điểm là Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 
(cho đến năm 1980) và nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 
Việt Nam (từ năm 1980 cho đến nay) đều phải mang tính kế 
thừa và mang tính liên tục về mặt pháp lý, tinh thần và nội dung 
của hiến pháp 1946.

Sau năm 1946, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có thêm tất 
cả là ba hiến pháp. Các hiến pháp tuần tự ra đời trong các năm 
sau đây: 1959 ban hành năm 1960, 1980 và 1992.

Tài liệu đảng Cộng Sản viết về thủ tục ra đời của hiến pháp 
1959, là bản hiến pháp kế thừa trực tiếp bản hiến pháp 1946, 
như sau: “Hiến pháp 1946, hiến pháp dân chủ đầu tiên của 
nhà nước ta đã hoàn thành sứ mệnh của nó, nhưng so với tình 
hình và nhiệm vụ cách mạng mới nó cần được bổ sung và thay 
đổi. Vì vậy, trong kỳ họp lần thứ sáu, Quốc Hội nước Việt Nam 
Dân Chủ Cộng Hòa.3 khóa I đã quyết định sửa đổi hiến pháp 
1946 và thành lập ban dự thảo hiến pháp sửa đổi.”

Tài liệu này viết tiếp:“Sau khi làm xong bản dự thảo đầu 
tiên, tháng 7 năm 1958 bản dự thảo đã được thảo luận trong 
các cán bộ trung cấp và cao cấp thuộc các cơ quan quân dân, 
chính, Ðảng. Sau đợt thảo luận này, bản dự thảo đã được chỉnh 
lý lại vào ngày 1 tháng 4 năm 1959 đem công bố để toàn dân 
thảo luận và đóng góp ý kiến xây dựng. Cuộc thảo luận nầy 
làm trong bốn tháng liền tại khắp nơi trong các cơ quan, xí 
nghiệp, trường học và các tổ chức khác của nhân dân, ở thành 
thị và nông thôn, việc nghiên cứu và thảo luận dự thảo hiến 
pháp tiến hành sôi nổi và đã trở thành một phong trào quần 
chúng rộng rãi có đủ các tầng lớp nhân dân tham gia.”

Tài liệu trên kết luận về phần thủ tục thay đổi hiến pháp năm 
1959 như sau: “Ngày 18-12-1959, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội 
khóa I, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc báo cáo về dự thảo hiến 
pháp sửa đổi. Ngày 31-12-1959, quốc hội đã nhất trí thông 
qua Hiến pháp sửa đổi và ngày 1-1-1960 Chủ tịch ký sắc lệnh 
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công bố hiến pháp.” [7]
Khi bàn về hiến pháp 1959, tài liệu của ÐCSVN viết như 

sau: “Hiến pháp 1959 là sự kế thừa và phát triển của hiến 
pháp 1946 trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam.”[7]

Những trích dẫn kể trên cho thấy nhà nước tự ý tuyên bố là 
Hiến Pháp 1946 đã “hoàn thành sứ mệnh” của nó mà không 
nói rõ ràng thế nào là “sứ mệnh của hiến pháp” và thế nào là 
“hoàn thành.” Trong hiến pháp 1946 không hề có điều khoản 
nào xác định “sứ mệnh của hiến pháp” và ấn định rằng khi hiến 
pháp “hoàn thành” sứ mệnh của nó thì giá trị thi hành của hiến 
pháp phải bị chấm dứt.

Thế thì, lý do khai tử hiến pháp 1946 hoàn toàn vô căn cứ. 
Cái chết của hiến pháp 1946 là một cái chết oan khiên, cái chết 
ngụy tạo. Hiến pháp 1946 đã bị ÐCSVN xé bỏ một cách tức 
tưởi vì hiến pháp 1959 không có lý do chánh đáng và hợp pháp 
để thay thế hiến pháp 1946.

Hơn nữa, vì nhà nước xác nhận hiến pháp 1959 là hiến pháp 
kế thừa của hiến pháp 1946 và đã cam kết điều hành đất nước 
theo tinh thần và nội dung của hiến pháp 1946 nên sự thay đổi 
hiến pháp cũng phải tuân thủ yêu cầu của hiến pháp 1946.

Thủ tục thay đổi hiến pháp năm 1959 theo tài liệu của chính 
Ðảng Cộng Sản đã chứng minh sự ra đời của hiến pháp 1959 
đã không theo đúng nguyên tắc quy định trong điều 70 của 
hiến pháp 1946. Hiến pháp 1946 quy định rõ ràng, minh bạch, 
ngắn gọn và dễ hiểu là những thay đổi hiến pháp phải được 
nhân dân phúc quyết.

Ðiều 70 của Hiến Pháp 1946 liên quan đến vấn đề thay đổi 
hiến pháp viết rằng:

“Sửa đổi hiến pháp phải theo cách thức sau đây:
a) Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu.
b) Nghị viên bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi.
c) Những điều thay đổi khi đã được nghị viện ưng chuẩn thì 

phải đưa ra toàn dân phúc quyết.”
Trong khi đó, điều 112 quy định thủ tục SỬA ÐỔI HIẾN 

PHÁP của hiến pháp 1959 được viết như sau:
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Chỉ có Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa 
đổi phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội 
biểu quyết tán thành.

Như vậy, với hiến pháp 1959, nhà cầm quyền đã loại hẳn vai 
trò phúc quyết của nhân dân.

Việc đem dự thảo hiến pháp ra cho “toàn dân” thảo luận và 
đóng góp ý kiến “một cách sôi nổi” là một thủ tục tốt, nhưng 
hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Hiến pháp 1946 không đòi 
hỏi nhân dân phải thảo luận và đóng góp ý kiến một cách… 
sôi nổi. Hiến pháp 1946 đòi hỏi nhân dân phải có quyền phúc 
quyết mọi thay đổi hiến pháp. Thủ tục phúc quyết này cần 
được hiểu là phải được thực hiện qua một cuộc trưng cầu 
dân ý (referendum) tự do để thể hiện sự chấp thuận của 
toàn dân. [8]

Các Hiến pháp từ năm 1959 trở đi đã loại bỏ hẳn vai trò 
phúc quyết của nhân dân trong thủ tục thay đổi hiến pháp. Vì 
quyền phúc quyết những thay đổi hiến pháp xác định quyền 
làm chủ đất nước của nhân dân, do đó, khi nhân dân không còn 
quyền phúc quyết hiến pháp, thì quyền làm chủ đất nước đã bị 
tước đoạt. Chúng ta có thể kết luận rằng, cái chết của hiến pháp 
1946 đánh dấu một giai đoạn lịch sử mà người dân Việt Nam 
đã bị cướp đoạt quyền làm chủ đất nước.

Vì sự thể điều 70 hiến pháp 1946 quy định thủ tục pháp lý 
của sự thay đổi hiến pháp,

Vì sự thể lý do sửa đổi hiến pháp có tính chất ngụy tạo,
Vì sự thể thủ tục sửa đổi hiến pháp để cho ra đời hiến pháp 

1959 đã vi phạm nghiêm trọng điều 70 nầy,
Vì sự thể hiến pháp 1959 tước đoạt quyền sửa đổi hiến pháp 

của nhân dân Việt Nam
Chúng ta có thể khẳng định rằng, các hiến pháp từ 1959 trở 

đi đã phản bội lý tưởng và ước vọng của dân tộc ở đỉnh cao 
nhất của lòng yêu nước của thế hệ thanh niên và nhân dân ở 
thời đại 1945.

Ðồng thời, hiến pháp 1959 cùng các hiến pháp xuất hiện sau 
đó hoàn toàn bất hợp hiến và bất hợp pháp vì không có tính kế 
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thừa và tính liên tục về mặt pháp lý, tinh thần và nội dung của 
hiến pháp 1946. Do đó, các hiến pháp kế thừa không có năng 
lực pháp lý để xác định tính chất hợp pháp và chính thống của 
nhà cầm quyền.

iv. Lối Ra và Lối về
Vì quyền phúc quyết của nhân dân về mọi thay đổi hiến pháp 
xác định quyền làm chủ đất nước, sự thể đảng Cộng Sản Việt 
Nam ngang nhiên dùng hiến pháp 1959 để bãi bỏ quyền phúc 
quyết trong thủ tục lập hiến của người dân là hành vi tước đoạt 
quyền dân chủ của nhân dân Việt Nam.

Nhận định về tính chất dân chủ của thủ tục lập hiến của 
nước ta hiện nay, Luật sư Nguyễn Văn Thảo, cố vấn pháp luật 
của quốc hội và bộ chính trị ÐCSVN, trình bày trong bài viết 
“Soạn thảo, sửa đổi hiến pháp, và thực hiện bảo vệ hiến pháp” 
đăng trong Tạp Chí Cộng Sản số 12 tháng 6-2001, cho rằng thủ 
tục lập hiến của các hiến pháp xuất hiện sau hiến pháp 1946 
không có tính cách dân chủ. Trong bài nầy Luật sư Thảo đã có 
những nhận định về thủ tục soạn thảo hiến pháp 1946, 1959, 
1980, 1992 như sau:

“Thực tiễn nước ta có hai công thức soạn thảo (hiến 
pháp):
- “Ban soạn thảo hiến pháp + trưng cầu dân ý (hiến pháp 
1946)
- “Ban soạn thảo hiến pháp + hỏi ý kiến nhân dân (hiến 
pháp 1959, 1980, 1992)
Trong hai công thức trên, tổ chức trưng cầu dân ý là một 

thành tựu về phát huy dân chủ trực tiếp, thực chất là để từng 
công dân tham gia trực tiếp vào việc thông qua hiến pháp.

Công thức thành lập Ủy Ban soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến 
nhân dân rồi trình lên Quốc Hội thông qua thì việc lấy ý kiến 
nhân dân khác hẳn với trưng cầu ý dân. Tập hợp ý kiến của 
nhân dân để chỉnh lý bản dự thảo Hiến Pháp, công dân không 
được tỏ thái độ trực tiếp với dự thảo Hiến Pháp, không tham 
gia việc thông qua Hiến Pháp.” [10]

Một thủ tục soạn thảo hiến pháp mà “công dân không được 
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tỏ thái độ trực tiếp với dự thảo Hiến Pháp, không tham gia việc 
thông qua Hiến Pháp” xác định tính chất mất dân chủ của hiến 
pháp nầy. Ðó là trường hợp ra đời của các hiến pháp 1959, 
1980 và 1992. Ðồng thời đó là lời xác minh sự vi phạm trầm 
trọng điều 70 của hiến pháp 1946 về nguyên tắc trưng cầu dân 
ý những thay đổi hiến pháp.

Với lý luận hiến pháp, Luật sư Thảo muốn thay mặt ÐSCVN 
khéo léo nhắn nhủ với nhân dân rằng hiến pháp hiện nay hoàn 
toàn không có tính chất dân chủ, vì trên cơ sở điều 70 của hiến 
pháp 1946, những hiến pháp sau này không hợp hiến và hoàn 
toàn không có giá trị pháp lý.

Một chế độ hợp pháp không thể được xây dựng trên một 
hiến pháp bất hợp pháp. Ðây là khủng hoảng hiến pháp lớn 
nhất trong mọi khủng hoảng hiến pháp liên quan đến giá trị 
chính thống (legitimacy) của chế độ.

Mặt khác, sư hiện diện của các đảng phái không Cộng Sản 
trong việc hình thành hiến pháp 1946 cho thấy rằng có một 
mối tương quan chặt chẽ giữa tinh thần dân chủ đa nguyên và 
hiến pháp 1946. Nếu hiến pháp 1946 thể hiện những lý tưởng 
và ước vọng của thế hệ 1945 về một tổ quốc độc lập, về một 
thể chế dân chủ đa nguyên, là biểu tượng sự đoàn kết của toàn 
dân trong công cuộc đấu tranh chống Pháp, là đỉnh cao của 
các phong trào cách mạng từ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, 
Nguyễn Thái Học, Trương Tử Anh, và phong trào Cộng Sản 
yêu nước thì cái chết của nó là sự phản bội toàn bộ lý tưởng của 
thế hệ 1945 và của nhân dân Việt Nam.

Do đó, muốn tái lập tính chính thống lịch sử và pháp lý của 
chế độ hiện nay, muốn giải trừ chuyên chính, muốn xây dựng 
một chế độ dân chủ đa nguyên, điều thiết yếu là quốc hội và 
nhà nước Việt Nam phải trở về với những giá trị của hiến pháp 
1946 và mọi thay đổi hiến pháp phải tuân thủ những quy định 
điều 70 của hiến pháp nầy.

v. KếT LuẬn
Vì hiến pháp là luật pháp tối cao xác định giá trị pháp lý của 
nhà nước, do đó, với một hiến pháp không có cơ sở pháp lý 
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như hiến pháp hiện nay, nhà nước không có năng lực pháp lý 
để tồn tại. Và nhà nước không thể tiếp tục tồn tại và lãnh đạo 
đất nước trong tình trạng không hợp pháp, không hợp hiến và 
không có tính chất chính thống.

Ðối với nhân dân Việt Nam, vấn đề không phải là vấn đề 
thay đổi, chắp vá vài ba chương, hay hai ba điều khoản của 
hiến pháp hiện nay như ÐCSVN đề nghị, hoặc chỉ bỏ điều 4 
hiến pháp như một số nhà đấu tranh dân chủ đề nghị. Những 
thay đổi hiến pháp chỉ có giá trị khi quyền phúc quyết hiến 
pháp của nhân dân được tái lập cùng với sự hình thành một ủy 
ban bầu cử quốc gia độc lập và đa nguyên để bảo đảm cho tính 
chất trong sáng của các cuộc bầu cử hoặc trưng cầu dân ý theo 
như tinh thần của hiến pháp 1946.

Khổng Tử viết: “thượng bất chính, hạ tắc loạn.” Trong thời 
đại dân chủ, một nhà nước không có cơ sở hiến pháp dân chủ 
hợp pháp và chính thống để chứng minh sự tồn tại của nó là 
một trường hợp “thượng bất chính” nghiêm trọng nhất của mọi 
trường hợp “thượng bất chính” và nó sẽ dẫn tới một kịch bản 
“hạ tắc loạn.”

Chúng ta có thể nhận định được ngay là nỗ lực giải quyết 
khủng hoảng hiến pháp là đầu mối để tháo gỡ chế độ thượng 
bất chính hiện nay. Nó sẽ là căn cứ địa hồi sinh dân tộc. Bất kỳ 
nhân dân muốn chọn lựa phương cách giải quyết khủng hoảng 
hiến pháp như thế nào, hoặc quay trở về với hiến pháp 1946 
hoặc thực hiện một hiến pháp mới, tất cả đều phải tuân thủ 
nguyên tắc lập hiến của hiến pháp 1946. Nó sẽ là cơ sở pháp 
lý ắt có cho sự ra đời của một nước Ðại Việt thời đại 2000. Chỉ 
có giá trị của hiến pháp 1946 mới có thể tiếp nối giá trị chính 
thống về lịch sử, phục hồi chỗ đứng lịch sử của các đảng phái 
cách mạng yêu nước, và bảo toàn giá trị chính thống của cuộc 
chiến tranh giành độc lập.

Với một hiến pháp xác định quyền làm chủ đất nước của 
người dân, nhân dân Việt mới có thể hành xử quyền làm chủ 
đất nước của mình. Từ đó, người dân có thể thực hiện quyền 
chọn lựa người lãnh đạo đất nước mà không phải qua những 
cơ quan đề cử của đảng, để đồng tiền của người dân bỏ ra thực 
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hiện những cuộc bầu cử không bị lãng phí, để mọi người cùng 
nhau xây dựng một xã hội dân sự trên nền tảng chế độ dân chủ 
pháp trị.

Chỉ có một chính quyền có giá trị chính thống về lịch sử 
và pháp lý mới có đầy đủ cơ sở vật chất và tinh thần để thực 
hiện công cuộc phục hưng dân tộc, phục hoạt văn hóa, và bảo 
toàn lãnh thổ, để tiếp nối sứ mạng cứu quốc tồn chủng của tiền 
nhân. Cơ sở vật chất và tinh thần đó của dân tộc là sức mạnh để 
đưa đất nước ra khỏi cơ chế độc đoán trì trệ và ao tù của chuyên 
chính, để đưa dân tộc Việt vào giai đoạn cất cánh kinh tế toàn 
dân. Có như thế, nước Ðại Việt của thời đại 2000 mới có thể 
hòa nhập được với cộng đồng các dân tộc văn minh tiến bộ của 
nhân loại ở thế kỷ 21, và để rửa mối nhục nghèo đói và lạc hậu 
của xã hội chủ nghĩa hiện nay
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bài 9

Một số vấn đề pháp Lý quanh 
hiệp Định Biên giới việt Trung

LÀ MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC tài, không thực sự đại diện cho 
dân tộc VN, lại mang bản chất tham nhũng, hèn nhát, 
lại sống cạnh một "đàn anh" cộng sản khổng lồ là Trung 

Cộng, nên cộng sản Hà Nội đã cam tâm đem tài nguyên, đất 
đai của tổ quốc dâng cho cộng sản Nga, Tàu để phần đánh 
đổi vũ khí theo đuổi cuộc chiến xâm lăng Miền Nam, phần 
tìm chỗ nương tựa, đối phó với nguy cơ mệnh danh "diễn tiến 
hòa bình", nhằm bảo vệ quyền lực, tiếp tục cai trị, chà đạp dân 
tộc VN. Nửa thế kỷ trước, Thủ tướng CS Phạm Văn Đồng và 
bộ chính trị CS Hà Nội đã lén lút bán nước cho Tàu. Và mới 
đây, hai bản hiệp ước biên giới liên quan đến lãnh thổ và lãnh 
hải giữa Việt Nam và Trung Quốc được CSVN ký kết với CS 
Trung Quốc là bằng chứng mới nhất và cụ thể nhất chứng tỏ 
cộng sản Hà Nội vẫn sẵn sàng vì quyền lợi cá nhân và phe 
nhóm, tiếp tục bán rẻ tài nguyên, đất đai của tổ quốc. Điều này 
chứng tỏ, về bản chất, CSVN hôm nay và CSVN cách đây 
nửa thế kỷ, hoàn toàn là một. Mọi việc làm, mọi chính sách, 
đường lối được mệnh danh là đổi mới, cải cách, hoàn toàn chỉ 
là những bước đi đầy mánh khóe, thủ đoạn nhằm đánh lừa dư 
luận trong và ngoài nước, để phụng sự cho quyền lực và quyền 
lợi của cộng sản.

Điều này cũng chứng tỏ, mọi ảo tưởng về những thay đổi, 
đổi mới của cộng sản, hoặc ảo tưởng về một người "cộng sản 
chân chính" được một số người Việt, một số hội đoàn, đoàn 
thể đấu tranh chính trị của người Việt hải ngoại nuôi dưỡng và 
cổ võ, hoàn toàn không có đất đứng. Trước hành động cắt đất 
bán nước mới nhất của CS, một số câu hỏi then chốt được đặt 
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ra ở đây. Thứ nhất, đâu là những nguyên nhân đích thực đằng 
sau những duyên cớ quanh co được CS Hà Nội đưa ra nhằm 
biện minh cho hành động bán nước của chúng" Thứ hai, trên 
phương diện pháp lý và công pháp quốc tế, những hiệp ước do 
CS Hà Nội, một nhóm người không thực sự đại diện cho dân 
tộc VN, một nhóm người không do đa số dân Việt Nam bầu, 
ký kết với cộng sản Tàu, liệu có hiệu lực hay không" Thứ ba, 
trước hành động bán nước một cách công khai của cộng sản 
VN, đâu là hình thức đấu tranh thích hợp, hiệu quả và đúng 
đắn để chúng ta theo đuổi" Để có thể phần nào trả lời được 
những câu hỏi trên, mời quý độc giả theo dõi bài viết của Luật 
sư Nguyễn Xuân Phước, tiến sĩ Luật khoa Hoa Kỳ, và những 
luận điệu quanh co giấu đầu hở đuôi của Thứ trưởng ngoại giao 
CS Lê Công Phụng.

o O o
Hai hiệp ước biên giới liên quan đến lãnh thổ và lãnh hải giữa 
Việt Nam và Trung Quốc đã được hai đảng Cộng Sản âm thầm 
ký kết vào ngày 30 tháng 12 năm 1999 và ngày 25 tháng 12 
năm 2000. Hai hiệp ước nầy đã được quốc hội Cộng Sản Việt 
Nam thông qua cũng một cách âm thầm. Các tin tức về việc ký 
kết hiệp định biên giới, cho đến khi ký kết xong và được quốc 
hội thông qua cũng được giữ bí mật. Nội dung các hiệp ước 
nầy không được công bố cho nhân dân trong nước biết. Nhân 
dân không biết được bản đồ mới của Việt Nam ngày nay ra sao. 
Thông tin chỉ được nhà nước tiết lộ sau khi làm lễ cắm mốc 
biên giới. Báo chí trong nước như tờ Nhân Dân (27 tháng 12 
năm 2001) hoặc VNExpress.com chỉ làm một bản tin rất ngắn 
có nội dung giống nhau.

Mặc dù bị bưng bít nhưng tin tức về hiệp ước biên giới cũng 
lọt ra ngoài. Hơn một năm qua, các nhà đấu tranh cho tự do 
dân chủ trong nước, và các nhà nghiên cứu ở hải ngoại và giới 
truyền thông không ngừng lên tiếng cảnh báo về sự việc đảng 
Cộng Sản sẽ dùng hiệp ước biên giới mở đường máu tìm sinh 
lộ cho bế tắc chính trị hiện nay. Mọi người đều e rằng đảng sẽ 
không ngần ngại bán đứng đất đai của đất nước để đổi lấy chế 
độ bảo hộ chính trị do Trung quốc đỡ đầu.
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Qua tin tức về buổi lễ hiến đất được cơ quan tuyên truyền 
của đảng Cộng Sản dè dặt loan tải, những quan ngại của những 
người đấu tranh cho dân chủ đã trở thành sự thật.

Bài viết nầy có mục đích duyệt xét lại một số vấn đề pháp lý 
chung quanh việc ký kết các bản hiệp ước nầy và các hậu quả 
pháp lý. Dĩ nhiên, bài viết không trả lời hết mọi câu hỏi. Tuy 
nhiên, người viết mong sẽ giải đáp một vài ưu tư có tính cách 
khẩn cấp như hiệp ước nầy có giá trị quốc tế hay không "Liệu 
chúng ta có thể phủ nhận hiệp ước nầy hay không"...

nỘi Dung hiệp ước Biên giới việT TRung
Về hiệp ước lãnh hải, chúng ta được biết hiệp ước nầy được ký 
kết vào ngày 25 tháng 12 năm 2000. Qua một số bài vở hiếm 
hoi chúng ta biết được sơ sơ về nội dung của hiệp ước nầy, 
được gọi là hiệp định “Phân Định Vịnh Bắc Bộ.” Theo ông Lê 
Công Phụng, thứ trưởng ngoại giao, người đặc trách lo việc 
đàm phán hiệp định cho biết là, chiếu theo hiệp định Vịnh Bắc 
Bộ, Việt Nam được 53.23% và Trung Quốc được 46.77% diện 
tích Vịnh. (Tạp chí Cộng Sản Số 2 tháng 1-2001).

Theo tài liệu của kỹ sư Nguyễn Đình Sài thì hiệp ước phân 
định Vịnh Bắc bộ chấm dứt hiệp ước giữa Pháp và Thanh triều. 
Diện tích khác biệt giữa hai hiệp ước là hơn 5,000km2 lãnh hải 
nay thuộc về Trung quốc.

Theo ông Ngô Nhân Dụng, báo Người Việt thì: “Trên pháp 
lý, văn kiện lịch sử ký năm 1895 giữa nhà Thanh bên Trung 
Quốc và chính quyền Pháp ở Việt Nam công nhận trong Vịnh 
Bắc Việt phần thuộc Việt Nam chiếm 64%, Trung Quốc được 
36%. Nay, Cộng Sản Hà Nội công nhận nước Việt Nam chỉ 
được 53%, còn Trung Quốc hưởng 47%.”

Còn hiệp ước về lãnh thổ, thì đảng Cộng Sản hoàn toàn 
không tiết lộ mọi chi tiết. Tuy nhiên, theo ông Trần Dũng Tiến, 
nhà đấu tranh dân chủ và là cựu chiến binh quân đội Bắc Việt, 
thì hiệp định biên giới đã ký kết ngày 30 tháng 12, 1999, ngày 
cuối cùng của thiên niên kỷ. Hiệp ước nầy cắt cho Trung quốc 
rất nhiều địa danh lừng lẫy trong lịch sử: thác Bản Giốc, suối 
Phi Khanh, ải Nam Quan, ải Chi Lăng. Tất cả nay đã thuộc 
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Trung Quốc.
Theo Bác sĩ Trần Đại Sỹ thì “Việt Nam nhường cho Trung 

quốc dọc theo biên giới, 789 cây số vuông (chứ không phải 
720 như tin lộ ra trong nước), thuộc hai tỉnh Cao Bằng, Lạng 
Sơn. Có mấy hiệp định thư (Photocol) đính kèm về việc thi 
hành. Quan trọng nhất là: Nhượng vùng Cao Bằng, sát tới hang 
Pakbó, nơi Hồ Chí Minh ẩn thân lãnh đạo cuộc kháng chiến. 
Hang này trở thành thánh địa của đảng Cộng sản Việt Nam. 
Trước kia nằm rất xa biên giới (khoảng 50 km), nay nằm sát 
biên giới. Nhượng vùng đất bằng phẳng thuộc tỉnh Lạng Sơn 
nơi có cửa ải Nam Quan.

Theo bạn DieuVan đăng tải trên trên Soc.Culture.Vietnamese 
thì chúng ta phải tìm hiểu nội dung hiệp ước qua các websites 
của Trung quốc. Bạn Dieuvan viết: “Theo tài liệu của CSVN 
trước năm 1979 biên giới Việt Nam Trung cộng dài 1,300 cây 
số nhưng theo tài liệu của CIA World Book ghi nhận sau năm 
1979 còn lại là 1,281. Bây giờ sau khi ký kết bản thương ước 
mà được gọi là hiến đất của CSVN, biên giới chính thức mà 
Trung cộng đưa ra con số là 1,200 chẵn như vậy đường biên 
giới thu nhỏ lại từ 1,300 Kilometers xuống 1,281 Kilometers 
bây giờ còn 1,200 Kilometers”. Theo tính toán của bạn Dieu 
Van thì “đại khái là chúng ta mất 81Km X 26Km = 2106 sq 
Km.” Bạn Dieu Van kết luận: “Tổng cộng toàn cõi VN = 
329,560 sq Km - 2,106 bây giờ còn 327,454 sq Km.”

Do tính chất bí mật của hiệp định biên giới, toàn thể nhân 
dân trong và ngoài nước phải dọ dẫm giải mã những tín hiệu 
mất nước mà họ tìm được trên internet. Nói cho ngay, nếu 
những hiệp ước này đem về mối lợi lớn cho Việt Nam thì hệ 
thống thông tin tuyên truyền của Cộng sản chắc đã không bỏ 
qua cơ hội ngàn vàng để ca tụng thắng lợi của đảng. Ngược 
lại, qua thái độ lén lút và hành vi giấu giếm của đảng Cộng sản 
trong việc ký hiệp định,chúng ta có thể quả quyết được rằng 
đây không phải là một “thắng lợi to lớn” để cho đảng hãnh 
diện.
những vấn Đề pháp Lý
1. Giá Trị Pháp Lý Đối Với Nhân Dân và Hiến Pháp: 
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Hiệp định quốc tế là hợp đồng giữa hai quốc gia. Điều tiên khởi 
để cho một hiệp ước có giá trị là chính phủ và người đại diện 
chính phủ đi ký kết đều phải có đủ tư cách pháp nhân, tính cách 
hợp pháp và chính thống để đại diện cho quốc gia hay nhân 
dân. Những yếu tố pháp lý nầy giúp cho hiệp ước có giá trị 
chắc chắn (certainty), vĩnh cửu và tính chất khả thi.

Vấn đề giá trị đại diện của đảng Cộng sản đã được bàn rất 
nhiều, và đặc biệt trong những năm gần đây đã được phong 
trào dân chủ trong nước “bàn” đến cách triệt để. Ở đây người 
viết xin bàn lướt qua vấn đề này.
a. Tính chất hợp pháp của hiến pháp: Trong bài viết “Tính Chất 
Bất Hợp Pháp Của Hiến Pháp Việt Nam Hiện Nay”, người viết 
chứng minh rằng các hiến pháp Việt Nam từ 1959 trở đi không 
có giá trị vì thủ tục thực hiện các hiến pháp nầy không tuân 
theo quy định của điều 70 của hiến pháp 1946. Điều 70 của 
hiến pháp 1946 đòi hỏi mọi thay đổi hiến pháp phải được toàn 
dân phúc quyết, tức là phải được trưng cầu dân ý. Vì tất cả các 
hiến pháp từ 1959 đến nay không được trưng cầu dân ý nên các 
hiến pháp đó không có hợp hiến, không có giá trị. Do đó, một 
chính quyền dựa trên một hiến pháp không có giá trị thì chính 
quyền đó không có tư cách pháp nhân, không có tính cách hợp 
pháp và không có năng lực pháp lý để đại diện cho nhân dân.
b. Tính chất chất bất hợp pháp của chế độ: Trong một chế độ 
được gọi là dân chủ hay cộng hòa (republic), nhà cầm quyền 
phải được công dân bầu lên bằng một cuộc phổ thông đầu 
phiếu tự do trong sạch. Chế độ gọi là “cộng hòa” khác với chế 
độ “quân chủ” ở vai trò của người dân trong việc quyết định 
người cầm quyền. Trong chế độ quân chủ, người cai trị nắm 
quyền không do lá phiếu của người dân. Nhà vua lên ngôi bằng 
sức mạnh, bằng sự thần phục của mọi người và bằng huyết 
thống. Do đó, đã là chế độ cộng hòa, dù là cộng hòa xã hội 
hay cộng hòa không xã hội, quyền lực của nhà nước phải được 
người dân ủy nhiệm bằng lá phiếu của họ qua một cuộc phổ 
thông đầu phiếu tự do dân chủ.

Quan niệm về chính thể Cộng Hòa (như trong cụm từ Cộng 
Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam) như nói trên, thì một chính 
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phủ đại diện cho dân phải được nhân dân lựa chọn bằng những 
cuộc tổng tuyển cử tự do dân chủ có định kỳ. Trong suốt hơn 
55 năm lãnh đạo đất nước, Đảng CS chỉ tổ chức một cuộc phổ 
thông đầu phiếu duy nhất là cuộc tổng tuyển cử năm 1946. 
Sau đó, họ quên làm tổng tuyển cử tự do. Ngay cả khi xua 
quân vào miền Nam năm 1960 họ đã nhân danh mục đích thực 
hiện cuộc tổng tuyển cử cho hai miền Nam Bắc. Sau khi chiến 
thắng, họ cũng không thực hiện cuộc tổng tuyển cử có quốc tế 
quan sát theo quy định của hiệp định đình chiến ký tại Geneve 
năm 1954. Đối với CS, bầu cử chỉ là hình thức, khả năng cướp 
chính quyền bằng bạo lực mới quan trọng.

Khả năng “cướp chính quyền” là lý do duy nhất để chế độ 
nầy biện minh sự độc quyền lãnh đạo đất nước. Năm 1945 họ 
đã “cướp” chính quyền từ các đảng phái quốc gia và từ triều 
đình Huế. Năm 1959 đảng Cộng Sản đã chính thức “cướp” 
quyền từ nhân dân bằng cách loại bỏ vai trò của công dân trong 
việc thay đổi hiến pháp. Với các hiến pháp tự ban hành, từ 
hiến pháp 1980 trở đi, họ đã chính thức thêm điều 4 hiến pháp 
quy định vai trò lãnh đạo độc quyền của đảng Cộng sản. Đó là 
quyền lãnh đạo đất nước muôn đời. Trên bản chất đây là chế 
độ quân chủ. Do đó, điều 4 hiến pháp đã phủ định chế độ Cộng 
hòa và hai chữ Cộng Hòa Xã Hội đã hoàn toàn không có ý 
nghĩa pháp lý trong hiến pháp.

Trong thời đại dân chủ, quan điểm chính trị dựa vào khả 
năng “cướp chính quyền” bằng bạo lực, tự nó đã mất đi tính 
dân chủ, chính thống và hợp pháp. Do đó, một chính quyền 
không do dân bầu ra bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do và dân 
chủ, không có tư cách pháp nhân để đại diện nhân dân quyết 
định những vấn đề trọng đại của đất nước.

Do tính chất bất hợp pháp của nhà cầm quyền, tất cả hiệp 
ước do họ ký kết đều không có giá trị. Và giá trị thực thi của 
các hiệp ước này cũng chấm dứt khi chế độ sụp đổ. Việc duy trì 
tích chất khả thi của các hiệp ước hay hợp đồng quốc tế đều do 
chế độ mới duyệt xét và quyết định dựa vào khả năng của chế 
độ mới đối phó với những hậu quả kinh tế quân sự hay ngoại 
giao do quyết định phủ nhận các hiệp ước đó gây ra.
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c. Thẩm quyền ký hiệp ước quốc tế: Vấn đề thứ hai là người 
đại diện đặt bút ký tên trong hiệp ước có phải là người phải 
có thẩm quyền để ký kết theo quy định của hiến pháp. Ở đây 
chúng ta giả thiết là hiến pháp của CS hiện nay hợp pháp, và 
chúng ta phải xét người đại diện ký kết có đủ thẩm quyền do 
hiến pháp đó quy định hay không.

Theo chương VII điều 103 khoản 10 của hiến pháp 1992, 
Chủ tịch nhà nước có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: “Cử, 
triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam; tiếp nhận 
đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; tiến hành đàm 
pháp, ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà Nước Cộng Hòa 
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, với người đứng đầu Nhà nước 
khác; quyết định phê chuẩn hoặc tham gia điều ước quốc tế, trừ 
trường hợp cần trình Quốc Hội quyết định.”

Trong khi đó, chương VIII, điều 112 khoản 8 quy định 
quyền hạn và nhiệm vụ của chính phủ như sau: “Thống nhất 
quản lý công tác đối ngoại của nhà nước: ký kết tham gia, phê 
duyệt điều ước nhân danh chính phủ; chỉ đạo việc thực hiện các 
điều ước quốc tế mà Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
ký kết hoặc tham gia; bảo vệ lợi ích của nhà nước, lợi ích chính 
đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài.”

Chiếu theo những điều khoản trên của hiến pháp 1992, chỉ 
có chủ tịch nhà nước là người có thẩm quyền ký kết các hiệp 
ước liên quan đến các vấn đề thuộc tầm mức quốc gia, tức là 
nhà nước CHXHCN Việt Nam, như vấn đề biên giới hiện nay; 
và chính phủ (thủ tướng và các bộ trưởng) có thẩm quyền ký 
kết các vấn đề liên quan đến quan hệ ngoại giao với chính phủ 
các nước. Vấn đề “nhân danh chính phủ” là những vấn đề có 
tính cách thủ tục và nghi lễ giữa hai nước.

Do đó,những hiệp ước liên quan đến quốc gia, như hiệp 
định về lãnh thổ và lãnh hải, do bộ trưởng ngoại giao ký kết 
đều không có giá trị pháp lý vì chúng không hợp hiến, cho dù 
những hiệp định đó được quốc hội thông qua.

Ở đây chúng ta có thể xem lại ai là người đại diện cho Việt 
Nam ký kết các hiệp ước biên giới nói trên. Theo kiến nghị 
thư của 20 cử tri yêu cầu quốc hội không thông qua Hiệp Định 



130 | tuyển tập

Biên Giới Việt Trung thì hiệp định biên giới đường bộ được 
ký kết tại Hà Nội khi Đường Gia Truyền, Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao Trung Quốc bay qua Việt Nam năm 1999. Tài liệu và hệ 
thống tuyên truyền của Đảng Cộng Sản VN hoàn toàn không 
tiết lộ ai đã đại diện bên Việt Nam để ký kết. Tuy nhiên theo 
thông lệ ngoại giao thì phía bên Việt Nam phải là Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm. Và điều này được xác nhận 
bởi bản tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. 

Về phần hiệp ước Phân Định Vịnh Bắc Bộ,theo Thứ trưởng 
Lê Công Phụng cho biết hiệp ước này được ký vào ngày 25 
tháng 12 năm 2000 với sự chứng kiến của chủ tịch nhà nước 
Trần Đức Lương và Giang Trạch Dân. Bài viết này không nói 
rõ ai là người hạ bút ký đại diện cho Việt Nam. Nếu nói là ông 
Trần Đức Lương với tư cách là nhà nước chỉ để chứng kiến, 
thì người hạ bút chắc không phải ông Lương. Hơn nữa nếu 
ông Lương ký thì tại sao ông Lê Công Phụng không nói rõ là 
ông Trần Đức Lương ký, mà phải nói là ông Lương “chứng 
kiến”"

Nếu sự kiện xảy ra như lý giải thì chủ tịch Cộng sản VN 
Trần Đức Lương đã không ký vào bất cứ một hiệp ước nào. 
Và như thế, chiếu theo chương VII điều 103 khoản 10 của hiến 
pháp 1992, thì các hiệp ước nầy không có giá trị đối với hiến 
pháp VN.

giá TRị pháp Lý cỦa 
MỘT hiệp ước BấT hợp pháp Đối với quốc Tế
Thông thường, để tránh trường hợp cãi vã về giá trị thực thi 
của hiệp ước, khi một nước ký kết một hiệp định với một nước 
khác, nước đó phải có bổn phận nghiên cứu tư cách pháp nhân 
của người đại diện quốc gia, cũng như những thủ tục phê chuẩn 
hiệp ước cần thiết để biết chắc giá trị pháp lý và giá trị thực thi 
của những điều khoản mà hai bên đồng ý. Trong trường hợp 
này, Trung quốc có trách nhiệm làm công tác sưu tra đó. Nói 
một cách khác, nếu những hiệp ước lãnh thổ Việt Trung đều 
do Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm ký kết, thì Trung 
Quốc đã ký kết những hiệp ước hoàn toàn không có giá trị. Và 
với bộ phận nghiên cứu pháp luật của Trung quốc họ phải biết 
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là họ đã ký kết những hiệp ước hoàn toàn không có giá trị theo 
luật pháp Việt Nam. 

Trên thực tế, dù chúng ta chứng minh rằng những hiệp ước 
nầy không có giá trị, giá trị cưỡng hành hiệp ước luôn luôn tùy 
thuộc vào thái độ quyết liệt của nước mạnh ký tên trong hiệp 
định. Lịch sử cho thấy những hiệp ước bất bình đẳng giữa Việt 
Nam với thực dân Pháp ký kết từ cuối thế kỷ thứ 19 có hiệu 
lực cho đến khi Pháp không còn đủ khả năng quân sự, kinh tế 
và ngoại giao để thực hiện các hiệp ước đó tại Đông Dương. 
Điều này cũng đang xảy ra cho việc giải quyết biên giới giữa 
Palestine, các nước Ả Rập và Do Thái, và hầu hết các quốc gia 
có tranh chấp về biên giới.

Do nguyên tắc “mạnh được yếu thua” vẫn là nguyên tắc cốt 
lõi trong bang giao quốc tế, một hiệp ước quốc tế, hợp pháp 
hay không hợp pháp, có hiệu lực cưỡng hành hay không đều 
tùy thuộc khả năng quân sự, kinh tế và ngoại giao của các nước 
ký tên. Do đó, những lý luận liên quan đến giá trị hợp pháp của 
hiệp ước đều có giá trị nghiên cứu pháp lý, ngoại giao và biện 
giải giá trị chính nghĩa. Còn giá trị thực tiễn của nó, hay giá trị 
quân sự, rất giới hạn.

Vấn đề được đặt ra là với một hiệp ước dâng đất cho Trung 
Quốc như thế, khi có chính quyền dân chủ, Việt Nam có quyền 
hủy bỏ các hiệp ước biên giới bất công đó hay không"

Câu trả lời tất nhiên là có. Tuy nhiên, như đã trình bày ở 
trên, quyền phủ nhận những hiệp ước bất hợp pháp và bất lợi 
cho chúng ta luôn luôn bị giới hạn bởi sức mạnh quân sự, kinh 
tế và ngoại giao của chúng ta trong tương quan quyền lực đối 
với Trung quốc.
KếT LuẬn
Mặc dù nhà nước Cộng Sản Việt Nam không có tư cách pháp 
nhân, tính chất hợp pháp để đại diện Việt Nam ký các hiệp ước 
biên giới dâng đất cho Trung Hoa, và thủ tục ký kết hoàn toàn 
bất hợp hiến, sự kiện họ nắm chính quyền tạo cho họ một thẩm 
quyền tạm thời để thực hiện các hiệp ước đó.

Đối với Trung Quốc đây là điều lợi lớn. Họ không tốn một 
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giọt máu mà chiếm được hàng ngàn kilomet vuông lãnh thổ và 
hơn 5000 kilomet vuông lãnh hải.

Trên mặt trận bang giao quốc tế, đối với vấn đề tranh chấp 
biên giới, chiếm giữ đất luôn luôn là thế thượng phong. Và để 
bảo vệ tổ quốc thì máu là chính, và giấy mực là phụ.

Do đó, cho dù Trung quốc biết là phía Việt Nam không có tư 
cách pháp nhân, hiến pháp Việt Nam không hợp pháp, một khi 
họ đã đưọc dâng đất họ sẽ không bao giờ trả lại. Như thế, qua 
hiệp ước biên giới, Cộng sản Việt Nam đã ngu xuẩn, đưa sinh 
mệnh dân tộc vào một con đường cùng, cực kỳ hiểm nghèo mà 
thế hệ mai sau phải đem máu đào để trả.

Nói như nhà văn tranh đấu Dương Thu Hương: “Lòng yêu 
nước của nhân dân là mỏ vàng ròng mà đảng Cộng sản giành 
độc quyền khai thác”. Đảng Cộng Sản đã khai thác mỏ vàng 
ròng nầy bằng cách sử dụng xương máu của các thế hệ thanh 
niên 45, 54, 75 để xây dựng và bảo vệ một chế độ độc tài dốt 
nát và liên tục tụt hậu. Nhưng sử dụng xương máu của thế hệ 
thanh niên ngày qua và ngày nay vẫn chưa đủ, với các hiệp 
định biên giới vừa ký kết, họ lại tiếp tục lén lút bán xương máu 
của thế hệ 2000 và con cháu mai sau để đánh đổi lấy việc duy 
trì ngai vàng ngày hôm nay. Đây là hành vi mà mọi người Việt 
yêu nước, không phân biệt chính kiến, đều tuyệt đối không 
thể chấp nhận. Thái độ quyết liệt đối với vấn đề chế độ CSVN 
dâng đất cho Trung Hoa là thước chuẩn đo lòng yêu nước của 
mọi người dân Việt. Và đây cũng là giới tuyến rõ ràng nhất của 
người Việt chân chính yêu nước và chế độ độc tài CS bán nước 
hại dân.
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bài 10

Bàn về hai chữ “văn minh”
Văn minh nghĩ kỹ còn nhiều việc

Lý Đông a

1.

Sau năm 1975, đảng Cộng Sản Việt Nam thống nhất đất 
nước, ngọn cờ “giải phóng” và “dân tộc” được sử dụng 
trong thời kỳ chiến tranh lại được vận dụng để thực hiện 

sứ mệnh cách mạng vô sản. Đồng thời, một chế độ độc tài toàn 
trị được thiết lập trên toàn đất nước. Yêu nước trở thành yêu 
xã hội chủ nghĩa. Và trong logic đó, yêu nước tức là yêu chế 
độ độc tài.

Với nhiệt tình thôi thúc từ ngọn lửa cách mạng Tháng Mười 
của Nga, với kinh nghiệm cải cách ruộng đất miền Bắc năm 
1956 học tập từ Trung Cộng, đảng cộng sản Việt Nam đã thực 
hiện chính sách đánh tư sản mại bản, đốt sách để tiêu diệt 
vănhóa phẩm được gọi là “đồi trụy” của miền Nam, tịch thu 
ruộng đất để tập thể/hợp tác hóa nông nghiệp, đổi tiền, quốc 
hữu hóa tài sản nhân dân trên toàn quốc…

Giấc mơ giải phóng Việt Nam khỏi bàn tay của đế quốc để 
xây dựng chế độ “chuyên chính vô sản” tại Việt Nam của các 
tiền bối cách mạng cộng sản Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đã trở 
thành sự thật.

Sau thời kỳ phát động khẩu hiệu “tiến nhanh, tiến mạnh, 
tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa“, đảng cộng sản VN khám 
phá ra rằng tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa là một 
hành trình khó khăn. Sư thực hiện chủ nghĩa Cộng Sản chẳng 
những không làm cho đất nước tiến được vững chắc, mà còn 
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làm cho đất nước tụt hậu nhanh chóng. Trong bối cảnh của các 
quốc gia Á Châu cất cánh kinh tế bay cao, quá trình xây dựng 
xã hội chủ nghĩa đã làm cho đất nước điêu tàn, nhân dân nghèo 
đói và đưa đất nước đến bến bờ phá sản.

Để giải quyết tình trạng bế tắc của mâu thuẫn nội tại xã hội 
chực chờ bùng nổ tại Liên Sô, Tổng bí thư Gorbachev phải đưa 
ra chính sách Glasnost & Perestroika để cứu vãn đất nước và 
hệ thống XHCN ở Đông Âu. Trong giai đoạn thập tử nhất sinh 
đó, dưới ảnh hưởng và áp lực của Liên Sô, đảng Cộng Sản Việt 
Nam đã phải đưa ra chính sách “đổi mới” qua Đại hội VI năm 
1996 để tìm đường thoát hiểm.

Từ đại hội VI năm 1996, cương lĩnh của ĐCSVN bổ sung 
thêm những đặc trưng XHCN mà Mác-Angghen chưa từng đề 
cập tới. Đặc trưng số một trong tám đặc trưng quan trọng nhất 
của cương lĩnh của đại hội VI là “Dân giàu, nước mạnh, công 
bằng, dân chủ, văn minh”. Cho đến đại hội XI năm 2011 vừa 
qua, cương lĩnh chính trị của ĐCSVN cũng tái xác nhận đặc 
trưng “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” 
là mục tiêu hàng đầu của đảng, và là khẩu hiệu để tuyên truyền 
xây dựng đất nước.

Hãy tạm để qua mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh”, khẩu 
hiệu kêu gọi toàn dân xây dựng đất nước “công bằng dân chủ 
văn minh” phản ảnh mơ ước của hằng bao thế hệ Việt Nam 
hơn 100 năm nay. Từ mối nhục mất nước vào tay thực dân 
Pháp, đến sự tàn phá của chiến tranh giành độc lập và chiến 
tranh Quốc Cộng, đến thời kỳ tăm tối để tiến lên xã hội chủ 
nghĩa làm đất nước thụt lùi cả hàng nhiều thập kỷ so với các 
nước lân bang, không một người Việt nào không có giấc mơ 
được sống công bằng dân chủ văn minh như các quốc gia tân 
tiến khác trên thế giới.

Một mặt đảng cộng sản kiên trì bảo vệ nền độc tài độc đảng 
để khống chế xã hội và con người; mặt khác đảng mời gọi mọi 
người xây dựng một xã hội công bằng dân chủ văn minh. Sự 
thể nầy đặt lại vấn đề rất căn bản là liệu chế độ cộng sản có thể 
xây dựng một đất nước có công bằng dân chủ văn minh hay 
không?
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2.
Chúng ta quen sử dụng hai chữ văn minh để chỉ dấu cho sự tiến 
bộ của con người và xã hội. Nhưng một con người văn minh là 
gì? Một xã hội văn minh là gì?

“Văn” là “đẹp” và “minh” là “sáng”. Nguyên nghĩa của 
“văn minh” có nghĩa là “sáng đẹp”. Nhưng thế nào là một con 
người hay xã hội sáng đẹp?

Tự điển bách khoa mở định nghĩa và diễn giải hai chữ “văn 
minh” như sau:

“Văn minh là sự kết hợp đầy đủ các yếu tố tiên tiến tại thời 
điểm xét đến để tạo nên, duy trì, vận hành và tiến hóa xã hội 
loài người. Các yếu tố của văn minh có thể hiểu gọn lại là di 
sản tích lũy tri thức, tinh thần và vật chất của con người kể từ 
khi loài người được hình thành cho đến thời điểm xét đến. Đối 
nghịch với văn minh là hoang dã, man rợ, lạc hậu. Khái niệm 
văn minh chỉ mang tính tương đối, có tính so sánh tại thời điểm 
xét đến mà không có giá trị tuyệt đối.”

Ý niệm “văn minh” do đó, là sự “sáng đẹp” đi liền với sự 
duy trì vận động và tiến hóa của xã hội loài người. Đó là một 
vận động hướng thượng để đưa loài người lên một trình độ cao 
hơn, đẹp hơn, gần với những giá trị nhân bản hơn, và xa cách 
đời sống dã man của động vật trong thiên nhiên hơn.

3.
Sự hình thành đời sống người từ thời hồng hoang đến nay là 
một cuộc vật lộn liên tục giữa con người với xã hội và thiên 
nhiên. Từ thời kỳ sống trong hang, hái lượm trái cây, sống lẫn ở 
lẫn với thiên nhiên và các loại cầm thú khác, loài người ý thức 
được nhân tính và dần dà tách ra khỏi đời sống thiên nhiên để 
thực hiện đời sống người.

Nhà cách mạng Lý Đông A trong tài liệu Duy Nhân Cương 
Thường cho rằng sự xuất hiện của nhân thể (human form) chưa 
phải là sự thành hình đời sống người trong ý nghĩa đời sống 
người là đối nghịch với đời sống cầm thú. Do đó, sự xuất hiện 
của tập đoàn sinh vật có nhân thể chỉ là sự xuất hiện của người 
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dự bị, hay ngợm sắp thành người.
Lý Đông A cho rằng nhân thể trở thành người khi tập đoàn 

nhân thể đó biết tái sản xuất của tự nhiên như biết trồng trọt, 
chăn nuôi, nướng thịt; và biết tu chỉnh lối sinh sản đực-cái của 
thú vật để chuyển thành lối sinh sản chồng-vợ và thành lập gia 
đình – mà ông gọi là tái sinh sản cái sinh sản của tự nhiên. Ông 
cũng cho rằng loài người tiếp tục tu chỉnh cách sống chung kiểu 
bầy đoàn thú vật “mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết” 
để chuyển thành cách “sống còn, nối, tiến hóa đến vô cùng”, để 
thành lập xã hội loài người, và luôn luôn tăng tiến hiệu suất của 
xã hội theo chiều hướng thượng, “ngày một mới” – mà ông gọi 
là tái hiệu suất cái hiệu suất của xã hội và lịch sử.

Lý Đông A cho rằng chính sự kiện tập đoàn nhân thể thời 
hồng hoang biết cải biến thiên nhiên để phục vụ cho mình 
chính là cuộc cách mạng đầu tiên đưa bầy đoàn ngợm thành 
xã hội người, và lập thành nhân đạo. Nhân đạo là cách sống và 
đường sống đặc thù của loài người khác loài vật.

Quá trình chung sống thông qua giai đoạn cách mạng nông 
nghiệp và xã hội đầu tiên đó của loài người nẩy sinh ra những 
quy luật để tạo ra đời sống người. Qua quá trình tiến hóa đó 
sinh vật gọi là người trên nhân thể trở thành người có nhân tính 
và nhân đạo.

Lý Đông A gọi xã hội đầu tiên có nhân tính đó là ‘xã hội tự 
tính”. “Xã hội tự tính” đó phải trải qua thời gian và điều kiện 
không gian để phát huy và phát triển. Lịch sử, theo Lý Đông A, 
là lịch sử nhân đạo, là quá trình hiện thực hóa “xã hội tự tính” 
qua thời gian và không gian.

Qua cuộc sống thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm sống còn, 
nối, tiến hóa của hàng triệu năm, con người đã dần dần chuyển 
được tính sống còn tự nhiên của mọi loài sinh vật thành nhân 
tính đặc thù của loài người. Quá trình đó tạo thành đường sống 
đặc thù của loài người mà ngày nay chúng ta gọi là nhân đạo. 
Chính sự xuất hiện của nhân đạo và nhân tính mới làm cho loài 
người khác với loài vật. Xây dựng một xã hội văn minh là xây 
dựng một xã hội Người, theo nhân đạo, có nhân tính.

Phân tích cụ thể hơn, Lý Đông A thấy rằng, qua thời gian, 
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nhân tính được thể hiện trên ba mặt: Trinh, Bình, và Hòa:
- Trung thành hay trung trinh là chất keo sơn để kết hợp xã 

hội. Do đó từ quan hệ đực cái của loài vật, nhân tính đòi hỏi vợ 
chồng phải lấy sự trung thành làm gốc khi thành lập đời sống 
người. Và cũng dựa trên nguyên lý trung trinh, xã hội thiết lập 
định chế hôn nhân để thực hiện và bảo vệ sự trung thành đó và 
để bảo lưu huyết thống được sinh tồn tục, lâu dài và bền vững. 
Do đó, nhân tính đầu tiên là sự trung trinh, và đó là ý nghĩa của 
nhân tính Trinh.

- Để giải quyết nhu cầu ăn, mặc, ở, nhân tính chối bỏ quy luật 
của thiên tính tự nhiên là mạnh được yếu thua, giành miếng ăn 
hay áo mặc. Nhân tính hướng dẫn con người giải quyết nhu cầu 
sinh thực bằng sự mãn thích nhu yếu cách đồng đều. Do đó, 
con người có nhân tính biết chia cơm xẻ áo cho người nghèo 
đói. Đó là ý nghĩa chữ Bình.

- Mâu thuẫn giữa người và người xảy ra khi người không 
tôn trọng sự trung thành với nhau, khi loài người không biết 
tôn trọng sự bình đẳng trong sự mãn thích nhu yếu, khi thú tính 
áp chế nhân tính. Để giải quyết mâu thuẫn loài người có thể 
gây chiến tranh, nhưng đồng thời loài người có thể giải quyết 
mâu thuẫn bằng sự hòa giải. Chiến tranh là dùng bạo lực để 
giải quyết mâu thuẫn là bản năng của thú tính. Khả năng hòa 
giải là một đặc tính của loài người. Đó là ý nghĩa chữ Hòa.

Nhân tính chính là khoảng cách giữa loài người và loài vật. 
Cho nên một xã hội văn minh đúng nghĩa là phải thực hiện 
được nhân tính trong đời sống người. Một xã hội văn minh đưa 
dẫn con người đến chỗ hoàn thiện “trinh bình hòa” trong quan 
hệ giữa người và người. Và xã hội văn minh chính là xã hội đã 
xa rời xã hội dã man của loài cầm thú, luôn hướng đến và cải 
tiến cách thực hiện những nhân tính gốc của xã hội tự tính.

4.
Chủ nghĩa Mác-Ăngghen cho rằng người vượn biến thành 
người là do quá trình lao động hàng triệu năm. Chưa nói tới 
giá trị của thuyết tiến hóa trong sự hình thành loài người, chủ 
nghĩa Mác-Ăngghen lấy một số nguyên tắc xã hội cộng sản 
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nguyên thủy làm mô hình lý tưởng để hướng đến xây dựng xã 
hội Cộng sản tương lai thông qua sự thiết lập nền độc tài của 
giai cấp vô sản.

Mác, vì dựa trên quy luật của tự nhiên, nên chỉ thấy lao động 
là xuất phát điểm của đời sống người. Mác không hề nhận thức 
được loài người thành lập là do sự xuất hiện của nhân tính. 
Trong kinh điển Mác (Marx)-Engels không có sự mặc nhận 
nhân tính như là xuất phát điểm của đời sống người. Vì thế 
Mác lấy xã hội cộng sản nguyên thủy làm xuất phát điểm của 
xã hội loài người, và xem hành vi hái lượm của giống người 
nguyên thủy là nền kinh tế tự nhiên. Mác không nhận thức 
được rằng khi nhân tính chưa xuất hiện thì xã hội nguyên thủy 
đó chỉ là tập hợp của một bầy đoàn ngợm, hay người dự bị, để 
chuẩn bị làm người.

Lý Đông A cho rằng sống theo tự nhiên thì chưa có kinh tế 
vì kinh tế là một hành động nhân vi, do con người tác động, 
khai thác và cải biến tự nhiên. Chỉ từ khi con người bắt đầu tu 
chỉnh lại lối sản xuất theo tự nhiên thì lúc đó mới có kinh tế. 
Xã hội mà Mác muốn xây dựng do đó là một xã hội chưa có 
con người với nhân tính, và do đó không phải là xã hội của con 
người. Triết gia mác-xít Trần Đức Thảo đã thấy điều này trong 
bài viết “Vấn đề con người và chủ nghĩa lý luận không có con 
người”.

Đối với chủ nghĩa Mác trong quan hệ giữa người và người, 
sự trung thành với lý tưởng CS và giai cấp vô sản là tuyệt đối. 
Người ta không cần đến sự trung thành giữa người và người. 
Do đó, trong quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa, vợ chồng , 
cha mẹ, con cái, anh em, bạn bè, hàng xóm láng giềng, chủ thợ 
phải thực hiện đấu tranh quan điểm và đấu tranh giai cấp đấu tố 
lẫn nhau. Trinh hay sự trung thành giữa người và người không 
bao giờ là nền tảng của chủ nghĩa Mác.

Một mặt, Mác chủ trương xây dựng một xã hội “bình đẳng” 
không có bóc lột để giải quyết nhu yếu cho con người. Một mặt 
khác Mác, dựa vào duy vật biện chứng, chủ trương dùng bạo 
lực cách mạng để giai cấp vô sản chiếm lấy phương tiện sản 
xuất của giai cấp tư sản.
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Nhưng đấu tranh giai cấp là sự áp dụng quy luật sinh tồn 
trong tự nhiên của động vật vào xã hội. Đó là quy luật mạnh 
được yếu thua. Vì vậy trong quá trình xây dựng xã hội chủ 
nghĩa, những người cộng sản dùng bạo lực để xoá bỏ chế độ 
tư hữu để thành lập “chế độ công hữu” nhằm thâu tóm tài sản 
của đất nước và của nhân dân để làm của riêng. Đồng thời Mác 
biến giai cấp tư sản cũ thành giai cấp vô sản mới để xã hội triền 
miên đấu tranh giai cấp.

Vì Mác chỉ giải quyết nhu yếu loài người bằng quy luật của 
tự nhiên cho nên lý tưởng bình đẳng của Mác khi ứng dụng vào 
thực tế chỉ đem lại lợi ích cho một giai cấp nầy bằng sự hy sinh 
của giai cấp khác. Do đó, chủ nghĩa Mác không thể đem bình 
đẳng cho loài người.

Đấu tranh giai cấp cũng là phương pháp giải quyết mâu 
thuẫn giữa người và người, giữa giai cấp và giai cấp. Trong 
cuộc chiến “một sống một chết” với chủ nghĩa tư bản, người 
cộng sản phải đánh nhau tả tơi với đối phương như con thú dữ 
giành miếng ăn cho đến khi một bên ngã gục. Trong chủ nghĩa 
Mác hoàn toàn không có ý niệm “hòa” để hóa giải mâu thuẫn 
giữa người và người.

Khi mới lên làm Tổng bí thư đảng CS Liên Xô Khrushchev 
được thế giới cộng sản hoan hô vì chủ trương “sẽ chôn sống 
chủ nghĩa tư bản”. Nhưng khi ông chủ trương “chung sống hòa 
bình” với Hoa Kỳ và Tây Phương, ông đã bị những ngưòi “CS 
chân chính” chỉ trích kịch liệt là “xét lại”, và cuối cùng ông đã 
bị lật đổ. Cho đến ngày hôm nay, nhiều người cộng sản chân 
chính vẫn sợ hãi hiện tượng “diễn biến hòa bình” đang xuất 
hiện trong đảng.

Khi phê phán chủ nghĩa Mác, Lý Đông A cho rằng chủ nghĩa 
Mác Lê đã lấy quy luật của tự nhiên áp dụng thẳng tuột vào đời 
sống người mà không qua nút điều chỉnh của nhân tính, và do 
đó, tội ác của chủ nghĩa Mác là biến loài người thành lò thí 
nghiệm xã hội và coi con người như “muối, sắt”.

5.
Nhìn từ góc cạnh Tây phương, và đứng về phương diện 
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ngữ nghĩa, “văn minh” trong tiếng Pháp và tiếng Anh là 
“civilization”. Đó là sự kết hợp của chữ “civil” (dân sự) và 
tiếp vĩ ngữ “ization” (trở thành). Trong gốc Latin, “văn minh” 
có nghĩa là “trở thành dân sự” hay “dân sự hóa”. Như vậy, “văn 
minh” nguyên nghĩa của nó có nghĩa là quá trình trở thành dân 
sự của một xã hội.

Thoạt đầu “civilization” chưa có ý nghĩa “văn minh”. 
Chữ “civil” có nghĩa là “dân sự” được dùng sớm nhất trong 
tiếng Latin. Ở thế kỷ thứ 6, Hoàng đế Justinian của đế quốc 
Byzantyne soạn bộ luật dân sự đầu tiên được gọi là “Corpus 
Juris Civilis”. Cho đến thế kỷ thứ 14, chữ “civil” cũng chỉ có 
nghĩa là “liên hệ đến người dân”. “Civilis” biến dạng thành 
“civility” có nghĩa là “lịch lãm.”

Do bối cảnh lịch sử của tây phương, cho đến giữa thế kỷ thứ 
18, chữ civilization (dân sự hóa) mới có ý nghĩa đối nghịch với 
“dã man”. Các sử gia cho rằng Adam Ferguson trong tác phẩm 
An Essay on the History of Civil Society (Luận đề về lịch sử 
xã hội dân sự ) (Edinburgh, 1767 – p. 2) là tác giả người Anh 
đầu tiên đã sử dụng “civilization” để chỉ dấu cho sự tiến bộ của 
loài người bằng sự hình thành “xã hội công dân”, hay “xã hội 
dân sự”.

Như vậy quá trình hình thành, ý nghĩa chữ văn minh đi từ 
gốc Latin có nghĩa là liên hệ tới người dân. Do chữ “văn minh” 
trong tiếng Việt không có chứa đựng chữ “người dân” cho nên 
trong ngôn ngữ Việt Nam không thấy được giá trị con người 
hay người dân trong hai chữ “văn minh”.

Tại sao dân sự hóa trở thành văn minh?
Từ thế kỷ thứ 15 lịch sử Tây phương bước dần ra khỏi thời 

kỳ Trung cổ với sự suy tàn quyền lực tuyệt đối của đế quốc La 
Mã Thánh – The Holy Roman empire. Xuất hiện đồng thời 
với phong trào cải cách giáo hội của Martin Luther là phong 
trào độc lập của các vương quốc Âu Châu đối với giáo quyền 
Vatican. Xã hội Tây phương bắt đầu bước ra khỏi sự kiềm chế 
của uy quyền của Giáo Hoàng và giáo hội để đi vào thời đại 
phục hưng.

Từ đó, các tư tưởng tự do dân chủ bắt đầu xuất hiện. John 
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Locke với ý niệm quyền tự nhiên về đời sống, tự do và tài sản; 
Montesquieu với tư tưởng tam quyền phân lập; Voltaire với 
quyền tự do tư tưởng; Hobbes và Rousseau với ý niệm khế ước 
xã hội và quyền lực chính thống đến từ người dân. Các quốc 
gia Tây phương chuyển mình từ chế độ phong kiến độc tài 
sang chế độ dân chủ. Cuộc cách mạng dân chủ Hoa Kỳ 1776 
và cách mạng Pháp 1789 đã lan rộng khắp Âu Châu đưa tới sự 
cáo chung của chế độ phong kiến Tây phương và xã hội dân sự 
ra đời với sự thành hình của chế độ dân chủ.

Dân sự hóa chính quyền là giải thể chế độ chuyên chính của 
chế độ phong kiến, của các vương quyền, và giáo quyền để 
người dân được tham gia vào sinh hoạt chính trị. Giải trừ độc 
tài là quá trình dân sự hóa xã hội. Đó là chỉ dấu của sự tiến bộ, 
của sáng và đẹp. Và đó chính là ý nghĩa nguyên thủy của hai 
chữ “văn minh”.

6.
Độc tài là thể chế chính trị mà quyền lực tập trung vào một 
người hay một nhóm người. Quyền lực nầy được duy trì bằng 
bạo lực, không bị giới hạn hay chi phối bởi luật pháp, hiến 
pháp hay định chế xã hội.

Những người khai sinh chủ nghĩa cộng sản chủ trương phải 
thiết lập nền độc tài vô sản (proletarian dictatorship) để xây 
dựng xã hội mới. Khi dịch ra tiếng Việt, các nhà Mác-xít Việt 
Nam gọi chế độ độc tài một cách văn hoa là “chuyên chính vô 
sản” .

Trong tác phẩm Phê Phán Chương Trình Gotha, Mác khẳng 
định rằng “Giữa xã hội tư bản và xã hội cộng sản có một giai 
đoạn cách mạng chuyển tiếp từ xã hội nầy qua xã hội kia. 
Trong giai đoạn chuyển tiếp chính trị nầy nhà nước coi như 
không có, chỉ còn chế độ cách mạng độc tài của giai cấp vô 
sản.” - Critique of the Gotha Program (1875).

“Tiến lên xã hội chủ nghĩa” chính là thiết lập chế độ độc tài 
toàn trị để xây dựng một xã hội dựa trên bạo lực, tức là đưa xã 
hội loài người trở về với đời sống động vật thời kỳ hoang dã 
man rợ. Đó là xã hội không có nhân nghĩa, không có nhân tính, 
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càng ngày càng cách xa với đời sống người. Do đó chế độ độc 
tài, hay nền chuyên chính vô sản, tự thân đã phủ định xã hội 
dân sự văn minh.

Nói tóm lại, văn minh thể hiện cái đẹp của đời sống người 
càng ngày càng thăng hoa. Nội dung của văn minh chính là đời 
sống người với đầy đủ nhân tính, nhân bản và nhân chủ. Một 
xã hội càng văn minh là xã hội càng tiến gần đến những giá trị 
của con người và càng xa rời đời sống dã man của động vật. Đó 
là xã hội đã tháo gỡ được chế độ độc tài, đã được dân sự hóa, và 
đã hình thành được xã hội dân sự và chế độ dân chủ.

7.
Nhiều người cho rằng chủ nghĩa Mác không còn giá trị trên 
thực tế tại Việt Nam vì những người cộng sản Việt Nam đã trở 
thành những nhà tư bản đỏ và xã hội Việt Nam đã bị tư bản 
hóa. Đặt lại giá trị của chủ nghĩa Mác Lê là việc làm không 
cần thiết.

Nhưng trên thực tế những người cộng sản Việt Nam vẫn còn 
bám víu lấy chủ nghĩa Mác Lê để làm “ánh sáng” nhằm xây 
dựng xã hội. Vấn đề tham nhũng, cướp đất của dân, cướp tài 
sản của các cơ sở tôn giáo, hay mafia hóa chính quyền không 
phải là hiện tượng mà là bản chất của chế độ độc tài chưa được 
dân sự hóa, của một xã hội được xây dựng trên ý thức hệ thể 
hiện bản năng loài cầm thú chưa được thấy ánh sáng của văn 
minh của loài người.

Hơn thế nữa, quan điểm “độc tài” của chủ nghĩa Mác Lê đã 
được đưa vào đời sống xã hội Việt Nam bằng điều 4 hiến pháp. 
Cho nên đặt lại những giá trị căn bản của chủ nghĩa Mác trong 
mối tương quan với ý niệm công bằng dân chủ và văn minh là 
một trong những “điều kiện cần” để phá vỡ những bế tắc của 
Việt Nam hiện nay.

Vì dân chủ và công bằng là hiệu suất của xã hội dân sự, tức 
là xã hội văn minh, và vì chủ nghĩa Mác-Lê với chủ trương độc 
tài vô sản đã phủ định văn minh, cho nên hiệu quả tất yếu là 
đảng cộng sản không có khả năng đem lại công bằng dân chủ 
và văn minh cho loài người nói chung và cho người dân Việt 
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Nam nói riêng.
Do đó, khẩu hiệu “xây dựng đất nước công bằng dân chủ 

văn minh” trong bối cảnh một chế độ độc tài toàn trị không 
những là một khẩu hiệu hoàn toàn vô nghĩa, mà còn đi ngược 
lại với những logic “duy vật” của chính chủ nghĩa Mác

Mùa Xuân Nhâm Thìn 2012
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gia Đình
và

Bằng hữu
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Mộng Đại việt
(Tưởng nhớ ba Nguyễn Xuân Phước)

 Giờ còn đâu tháng ngày mơ mộng
 Ước vọng một ngày Đại Việt đoàn viên 
 Thân đau bệnh, nỗi buồn lo dân Việt
 Sầu vạn sầu lữ khách rã rời thân
 Giờ tiễn biệt mắt khép lệ nghẹn trào 
 Chia tay mà thấy đường dài còn xa 
 Thôi buông xuôi lữ khách dặm trường 
 Còn đâu cơ hội chuyện trò nước non
 Mong sao cho ánh bình minh
 Sáng soi nước Việt một ngày bình yên

 châu nhi
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cánh hạc Bay xa

Anh đến đây hiện thân Ngàn Cánh Hạc
Vội ra đi khi tóc Hạc còn xanh
Về đâu anh khi ước nguyện chưa thành?
Hay đơn độc dấn thân cho Tổ Quốc

Đời ly hương luôn hướng về cố quốc
Luận anh hùng sử lược của tiền nhân
Giục đứng lên khi vận nước đang cần
Họa Bắc thuộc luận đề anh suy diễn

Anh nằm xuống cho hận thù tan biến
Cho yêu thương hàn gắn vết thương lòng
“Giọt nước nào có biết mình là Sông”
Thay nước mắt cho một lần vĩnh biệt

Lê Thành có
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hạc Không Lẻ Bạn

Thu đến chưa mà sao lá rụng ?
Để tàn cây trơ trọi gió sương
Kết Nghĩa giờ mất một người thương
Khi Cánh Hạc về nơi miên viễn

Giọt nước nào chảy thành sông biển
Để Thuyền Nhân về lại cố hương
Vì quê hương chỉ một con đường
Đem nhân bản, tự do dân tộc

Anh nằm xuống không là đơn độc
Hãy ngủ yên một giấc mộng thường
Người anh em kết nghĩa thân thương
Ai lẻ bạn! Hạc không lẻ bạn!

Lê Thành có
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mục sư nGuyễn Xuân đức

nguyễn xuân phước 
(1954-2015)

nguyễn Xuân Phước sinh ngày 23 tháng 12 năm 1953 
tại làng Khánh Bình, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 
Đây là một ngôi làng hẻo lánh gần dãy núi Trường Sơn, 

trên sông Thu Bồn. Cảnh sông núi vùng này rất đẹp. Mỗi buổi 
sáng suơng mù thường phủ đầy trên các dãy núi và đặc biệt là 
đỉnh Cà-tan. Trong thời gian Phước ra đời phương tiện đi lại 
còn rất  khó khăn, muốn đến được Khánh Bình phải đi bằng 
thuyền trên sông Thu Bồn. Sau này, dân chúng làm một con 
đường đất đi bộ tạm. Ngày nay, con đường nối từ Khánh Bình 
đến Quốc lộ 1 đã được nhà nước hoàn tất, vì thế bất cứ ai muốn 
đến Khánh Bình đều có thể đi bằng xe hơi qua Đèo Le, Quế 
Sơn,  rồi xuyên qua các cánh đồng vùng Phúc Bình đến Trung 
Phước và đến Khánh Bình.

Không rõ vì lý do gì mà khi vào tiểu học, ngày sinh của 
Phước đã bị đổi thành ngày 26 tháng 1 năm 1954. Từ đó Phước 
dùng ngày này làm ngày khai sinh chính thức của mình. Có 
nhiều lần gia đình cũng muốn đổi lại cho đúng nhưng không 
làm vì nghĩ không phải là gia đình khai gian để tránh quân dịch 
hay có điều lợi gì khác. Gia đình cũng nghĩ chỉ khác nhau có 
gần 40 ngày thì có gì đáng kể lắm mà  phải  thay  đổi phiền hà, 
cho nên Phước vẫn giữ ngày 26 tháng 1 làm ngày sinh nhật của 
mình. Có lẽ cũng vì lý do đó mà suốt 60 năm qua, tôi chưa bao 
giờ thấy Phước làm tiệc sinh nhật, hoặc ai tổ chức sinh nhật 
cho Phước để hát “Happy Birthday to you!”. Và cả gia đình có 
lẽ cũng quên đi ngày nào là ngày sinh nhật của Phước.

Sau khi Phước hơn một tuổi thì gia đình dọn về Quế Sơn. 
Ba của Phước được mời về làm Mục sư cho một nhà thờ lớn 
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hơn tại Quế Sơn. Chẳng bao lâu, gia đình lại dọn đi Hội An, rồi 
đến Đà Nẵng, Kontum, Cam Ranh và vào Sài Gòn. Tuổi thơ 
của Phước biết nhiều về đất nước Việt Nam. Phước hay đi du 
lịch, đặc biệt khi còn là học sinh Trung học, Phước có cơ hội đi 
đây đó khắp miền Nam Việt Nam. Phước phát triển khả năng 
tìm tòi về quê hương Việt Nam. Phước yêu quê hương Việt 
Nam từ lúc còn bé. Lên lớp 12, Phước được nhận vào trường 
Trung học Petrus Ký, một trong hai trường Trung học nổi tiếng 
ở Sài Gòn thời bấy giờ (trường kia là Chu Văn An). Dù học 
giỏi Toán và Khoa học, nhưng Phước đã chọn Ban C để đi vào 
Văn chương cũng như các môn xã hội và lịch sử. Phước đậu 
tú tài I hạng bình nhưng đậu tú tài II hạng ưu. Tương lai của 
Phước được xem là rất sáng sủa. Ở Việt Nam lúc bấy giờ việc 
thi đậu tú tài là một niềm hạnh phúc lớn vì nếu rớt thì phải đi 
quân dịch. Còn nếu thi đậu cao thì có thể thi vào các ngành 
chuyên môn như Sư phạm, Y khoa, Dược khoa, Kỹ sư, Luật  
sư hoặc Quốc Gia Hành Chánh. Lúc đó người ta thường nói:

Rớt tú tài anh đi Trung sĩ
Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con
Ra đi trả nợ nước non
Anh về anh có Mỹ con anh bồng

Sau khi đậu tú tài và quyết định thi và đậu vào Quốc gia Hành 
chánh. Đây là ước mơ của Phước. Phước có thể có địa vị 
trong xã hội và chính quyền. Phước cũng có thể có quyền cao, 
chức trọng trong tương lai. Trong khi chờ kết quả thi, Phước 
nhận được tin là nhận được học bổng tại Fairleigh Dickinson 
University, tại Madison, New Jersey. 

Tháng 9 năm 1973, Phước đến Hoa Kỳ song vì quá trẻ 
để đăng ký đi học nên Phước phải ở lại với người chị tại San 
Diego, chờ cho đến khóa mùa Đông vào đầu năm 1974. Những 
năm tại New Jersey là những năm Phước được rèn luyện rất 
nhiều. Dù Phước có học bổng nhưng học bổng chỉ đủ trả tiền 
học phí, còn bao nhiêu chi phí khác như ăn uống, sách vở, 
đi lại, Phước đều phải tự lo. Phước phải làm nhiều việc cực 
nhọc để kiếm tiền nuôi sống chính mình từ việc rửa chén trong 
Cafeteria của trường cho đến việc xúc tuyết cho trường khi 
mùa đông đến. Nhưng chính những sự lao lực này đã rèn luyện 
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Phước trở thành một người chịu khó, siêng năng và được nhiều 
người cảm mến. Một trong những công việc Phước thích nhất 
là làm người trông nom (sexton) cho một nhà thờ Episcopal 
ở   Mountain Lakes, New Jersey. Tại nơi này, Phước có cơ hội 
tiếp xúc với những người Mỹ có lòng với đất nước Việt Nam. 
Phước học hỏi được rất nhiều từ họ.

Tháng 5, 1975  khi miền Nam Việt Nam bị mất, Phước tìm 
được một công việc giúp cho người tị nạn tại Fort Indiantown 
Gap, tiểu bang Pennsylvania. Nơi đây, Phước làm nhiều việc 
giúp cho đồng bào tị nạn vừa từ Việt Nam qua có được đời 
sống mới tại Hoa Kỳ. Mỗi ngày Phước thông dịch cho người tị 
nạn, giúp dịch giấy tờ cần thiết để họ có thể ra khỏi trại mà sớm 
định cư. Ban đêm, với cây đàn guitar trên tay, Phước vui đùa ca 
hát với các em bé và thanh niên. Tại đây, Phước gặp Dung, một 
sinh viên du học tại Ý vừa mới qua Mỹ tị nạn. Sau này Dung 
trở thành vợ của Phước.

Sau khi giúp người tị nạn định cư tại Pennsylvania, Phước 
tiếp tục hoàn tất chương trình đại học tại Đại học UC Berkeley 
và nhận bằng BA-Economics vào năm 1980.

Năm 1980-1981 Phước về Orange County và mở văn phòng 
bán bảo hiểm cho hãng State Farm Insurance. Do người tị nạn 
đổ về Orange County càng ngày càng đông nên công việc làm 
ăn của Phước cũng  phát đạt theo. Phước cùng nhiều người 
khác thiết lập Little Saigon. Khi đó nhiều người muốn dùng 
chữ “Vietnam Town” như “China Town”. Nhưng nhiều người 
chủ trương là mình không nên bắt chước Trung Quốc mà nên 
bắt chước Nhật Bản. Người Nhật có “Little Tokyo,” người Ý 
có “Little Italy,” Cuba có “Little Havana.”. Chữ “little” ở đây 
không chỉ có nghĩa là “nhỏ” mà còn có nghĩa là “bé nhỏ, đáng 
yêu”. Dù tương đối thành công trong ngành bảo hiểm nhưng 
Phước không thỏa lòng. Phước muốn làm cái gì đó cho quê 
hương nên quyết định về Việt Nam làm  việc.  Phước mở công 
ty MISHA ENGINEERING JVC  để ráp máy tính bán cho 
người Việt Nam. Việt Nam lúc đó vừa mới mở cửa cho thế giới 
bên ngoài vào làm ăn. Phước hy vọng Việt Nam sẽ giống Đài 
Loan, nơi sản xuất máy tính cho trong nước và xuất khẩu ra thế 
giới. Thế nhưng, khi đối diện với thực tế, Phước mới nhận thấy 
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rằng làm việc ở Việt Nam không  đơn  giản và dễ dàng. Vì thế  
Phước đành từ bỏ mộng giúp người Việt ở Việt Nam phát triển 
công nghệ máy tính (computer literate) và trở về Hoa Kỳ để 
tiếp tục đời sống bình thường. Phước về lại Cali và định cư tại 
Irvine, song vẫn muốn tìm một cái gì đó tốt hơn cho đời sống 
của mình. Năm 1993, khi đã 40 tuổi, Phước quyết định đi học 
Luật cũng để có thể làm một điều gì đó cho Việt Nam. 

Phước vào trường Rutgers-State University ở New Jersey, 
Law School và tốt nghiệp tháng 6 năm 1996 với bằng Juris 
Doctor. Sau New Jersey, gia đình Phước dọn về Dallas với hy 
vọng là Phước có thể kiếm sống bằng nghề luật sư và dùng 
kiến thức Luật để giúp cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Kèm với kiến thức Luật, Phước còn nghiên cứu tư tuởng 
các nhà ái quốc Việt Nam như Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu, 
Phan Châu Trinh, Nguyễn Trường Tộ, và đặc biệt là Lý Đông 
A. Phước say mê đọc sách về lịch sử và danh nhân Việt Nam. 
Phước luôn luôn tìm cách làm cái gì đó để giúp cho Việt Nam 
có dân chủ, độc lập, tự do và  thịnh  vượng. Có lẽ vì  quá bận 
rộn cho lý tưởng mà Phước bỏ  bê nghề nghiệp. Nhiều người 
nghĩ rằng với cái bằng Luật sư cùng với cộng đồng Việt Nam 
lớn ở Dallas- Fort Worth, Phước có thể làm giàu dễ dàng. Song 
việc làm giàu và kiếm tiền không phải là ước vọng của Phước. 
Chính vì không ham giàu có và của cải cho nên Phước không 
thể trở thành  một doanh nghiệp thành đạt (good businessman). 
Phước luôn luôn thiếu tiền, song không bao giờ thiếu bạn. Sau 
khi hôn nhân tan vỡ vào năm 2000, Phước tìm được một căn 
nhà trên hồ Vilbig tại  thành phố Irving, một căn nhà rất đẹp 
trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Phước thường tiếp đón 
anh em, bà con và bạn bè tại căn nhà số 2129 Bay View Dr, trên 
hồ Vilbig  này. Phước có mộng biến hồ Vilbig thành Hồ Hoàn 
Kiếm hải ngoại. Phước khuyến khích anh em trong gia đình 
và  bạn  bè mua nhà quanh hồ và hy vọng nhiều  người về mua 
nhà quanh hồ để biến vùng Vilbig thành vùng Việt Nam và Hồ 
Vilbig thành Hồ Hoàn Kiếm để đến Tết thì tất cả những người 
Việt quanh hồ có thể cùng ăn Tết chung với nhau, đua thuyền 
trên hồ và vui hưởng các trò chơi xuân trên hồ. Ước mơ này 
của Phước cũng không thành sự thật.
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Những năm sống bên hồ này là những năm Phước nghiên 
cứu và viết lách nhiều nhất. Nhiều đêm Phước thức khuya viết 
sách đến quên cả ngủ, đến hôm sau dậy không nổi, không đi 
làm được, không đến toà án được để lo cho khách hàng của 
mình. Phước rất đam mê cảnh thiên nhiên trên hồ Vilbig. Cùng 
với chiếc thuyền, Phước có thể chèo khắp hồ khi hoàng hôn 
xuống. Nhiều lần Phước cùng bạn bè và anh em chèo thuyền 
khi trời vừa mới tối, khi cá bắt đầu hiện ra trên mặt hồ. Cũng 
chính tại căn nhà bên hồ này mà Phước đã trở thành một nghệ 
sĩ ẩm thực, một  đầu bếp giỏi và sáng tạo.  Phước luôn luôn tìm 
cách nấu nồi phở, nồi bún bò ngon nhất bằng bất cứ giá nào 
dầu có mất bao nhiêu thời gian.  Đây là  những món  ăn thuần 
túy Việt Nam mà Phước muốn tất cả người Việt đều có thể 
nấu được nữa. Phước còn học làm bánh xèo, heo quay và đặc 
biệt là món bánh tét. Đó những món  ăn  mà Phước mong  mọi  
người Việt Nam  có  thể  làm bất  cứ  nơi  nào  để  bảo  tồn  Văn  
Hóa Ẩm  Thực của  dân  Việt.

Phước là con người như thế nào?
1. Ai ở gần Phước cũng nhận thấy Phước là một người thông 
minh. Phước không chỉ thông minh trong học vấn mà ngay 
cả trong giao tiếp với bạn bè và với những đối tác trong kinh 
doanh. Phước luôn có nhiều sáng kiến mới mẻ đầy sáng tạo. 
Tôi còn nhớ vào các năm đầu thập niên 80 khi chưa có tiệm 
phở Việt Nam nào ở Orange County, Phước đã có ý kiến nếu ai 
mở tiệm phở chắc sẽ thành công. Ông gia của Phước là người 
mở tiệm phở đầu tiên tại Little Saigon trong khi đã có một 
số tiệm ăn khác cũng có bán kèm phở rồi. Ngoài ra, Phước 
cũng là một trong những người thấy việc cung cấp dụng cụ và 
thiết bị cho ngành làm móng sẽ thành công. Rồi Phước cũng là 
người nhận ra ngành Luật rất quan trọng và cần thiết cho cộng 
đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ trong khi nhiều người khác thì 
lại chú tâm vào ngành Y khoa, Nha khoa, Dược khoa, Kỹ sư,  
Điện tử v.v...
2. Phước là người rất bình dị. Với tài năng, học vấn và mối liên 
hệ với cộng đồng, Phước có thể kiêu hãnh và tự cao. Nhưng 
Phước là một người rất bình dị  và  đơn  giản. Phước có thể làm 
bạn với bất cứ ai nếu người đó không vụ lợi cho  mình. Phước 
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là người sống đơn giản, ăn mặc đơn giản và cũng luôn mong 
muốn bản thân có một cuộc sống đơn giản, bình  dị. 
3. Phước là người yêu quý người khác. Phước yêu gia đình, 
thương mến anh chị em trong gia đình. Phước thích bạn bè, 
thích giao tiếp với nhiều người. Phước thích tâm sự với bạn, có 
thể nói chuyện say sưa đến nỗi quên hết những chuyện khác. 
Phước là người thiếu quân bình nên có lúc cũng có người 
không vui vì Phước.
4. Phước là người có đầu óc tò mò và sáng tạo. Phước luôn 
muốn tìm biết, học hỏi thêm nhiều điều cho nên Phước có rất 
nhiều kiến thức. Lúc nào Phước cũng có cái điện thoại trên tay 
để truy cập internet theo dõi nhiều sự kiện, biến cố trên thế giới 
và tìm biết nhiều vấn đề.
5. Phước là người có lý tưởng và muốn sống cho lý tưởng. 
Phước luôn muốn tranh đấu cho những người bị áp chế vì lý do 
chính trị, văn hóa, tôn giáo và xã hội. Câu châm ngôn Do Thái 
sau đây là ánh sáng soi đường cho cuộc đời Phước:

Hãy lên tiếng bênh vực cho kẻ không nói được
Bênh vực cho kẻ nghèo nàn khó khăn. (Châm Ngôn 31:8)

Phước luôn mơ ước một xã hội dân chủ, công bằng, thịnh 
vượng và đầy tình thương.
6. Phước là người em được gia đình yêu thương. Dù có lúc 
một số anh em không đồng ý với Phước nhưng luôn  luôn yêu  
mến Phước vì Phước  luôn là một người rất dễ mến. Mỗi lần 
Phước về thăm gia đình là mỗi lần Phước đem lại niềm vui cho 
anh chị em, con cháu. Có nhiều lúc gia đình không đồng ý hay 
thậm chí bất bình với Phước nhưng lúc nào mọi người cũng 
yêu thương Phước và Phước cũng rất yêu gia đình mình.

Ngày 22 tháng 6 năm 2015 lúc 11.45  trưa,  Phước trút hơi 
thở cuối cùng tại nhà người chị ở thành phố Richardson, Texas, 
sau hơn một năm bị bệnh ung thư dằn vặt.

Phước ra đi để lại nhiều thương nhớ cho gia đình, bạn bè và 
cộng đồng.

Mong sao ước mơ cao đẹp của Phước được sớm thành 
tựu để mọi người tại Việt Nam có thể được  hưởng một   đời  
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sống trong một xã  hội  tự  do, dân chủ, công  bằng  và  thịnh  
vượng.
Cầu  xin  cho linh  hồn Phước được hưởng phước đời  đời  
trong Vương Quốc  của  Thượng Đế nơi  không còn  chết  chóc,  
bệnh tật  hay  khổ  đau

     ms nXđ
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Tiến sĩ nGuyễn hữu hoạT

giòng sông vẫn chảy 
nhưng phước đã ra đi

Tôi không nhớ Luật sư Nguyễn Xuân Phước và tôi quen 
nhau khoảng thời gian nào. Chỉ nhớ, có một hôm Phước 
gọi tôi về bài viết trên báo Dân Quyền. Phước trao đổi và 

nhận định chung tình hình hải ngoại cũng như quốc nội. Nghe 
giọng Quảng Nam của tôi, Phước hỏi: Quảng Nam anh ở đâu? 
Tôi đáp gọn Điện Bàn. Và Phước nói tiếp: Quế Sơn đây. Nhờ ở 
cái duyên của những người con “xứ Quảng” nên chúng tôi rất 
dễ dàng hiểu nhau và trao đổi rất tự nhiên và thẳng thắn..

Cho dù nói chuyện với nhau nhiều lần trên điện thoại nhưng 
vẫn chưa biết mặt nhau. Nhân dịp hội Quảng Đà tổ chức, tôi 
và Quách Y Lành về Dallas tham dự. Một số đồng hương xứ 
Quảng rủ nhau đến nhà anh Trần Lộc ăn cơm chiều, có cả anh 
Vũ Hối, Võ Đại Tôn, Trần Trung Đạo, Phan Xuân Sinh… Và 
tôi đã gặp Phước từ buổi chiều năm ấy... Sau đó vào ngày hôm 
sau Phước mời vợ chồng chúng tôi về nhà ăn Phở. Lúc ấy Phước 
ở trong ngôi nhà nhỏ tại Garland gần đường Greenville.  

Cũng từ cuộc hội ngộ Quảng Đà chúng tôi quen thân nhau 
hơn, Phước rất thích trao đổi về các đề tài chính trị, lịch sử và 
văn hóa. Phước am hiểu tường tận lịch sử kể từ thời kỳ Lý 
Bôn, Lý Bí, rồi Đặng Dung, Nguyễn Trãi v.v.. Tôi đồng cảm 
với Phước về những thăng trầm của dân tộc ta trải qua chiều 
dài lịch sử. Tôi nhớ như in, một lần vợ chồng tôi ở lại nhà 
Phước trên bờ hồ Irving, có cả Luật sư Nguyễn Tâm từ San 
Jose sang chơi, và người bạn gái của Phước cũng hiện diện. 
Chiều ấy Phước đổ bánh xèo, Tâm trổ tài nấu Phở có thịt tái 
bằm chung với gừng rồi dùng thịt gói lại. Riêng bánh xèo là 
món ruột của Phước thường hay khoe với bạn bè. Tối ấy chúng 
tôi ngủ lại (Tâm về nhà riêng) nhà Phước. Nói là ngủ nhưng 
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quả thật anh em chúng tôi đem tâm tình “nói lại lịch sử”. Câu 
chuyện dài dòng kéo đến thời kỳ chống Pháp, từ tư tưởng Lý 
Đông A, người mà Phước ảnh hưởng sâu nặng về mặt tư tưởng 
và triết thuyết. Sau đó chúng tôi bàn về tinh thần Nguyễn Thái 
Học, Phong Trào Cần Vương ở quê hương chúng tôi, Phong 
trào Đông Kinh Nghĩa Thục, các danh nhân xứ Quảng, và có 
lẽ sôi nổi nhất là tinh thần của Hiến pháp 1946 ra đời. Như tất 
cả chúng ta đều biết, Hiến Pháp 1946 là bản Hiến pháp đầu tiên 
của Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, được Quốc Hội 
khoá I thông qua vào ngày 9/11/1946. 

Khởi đầu Ủy ban dự thảo bản Hiến pháp được thành lập 
qua tinh thần của Sắc lệnh 34-SL, ngày 20/9/1945 gồm có 7 
ủy viên: Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Đặng Thái Mai, 
Vĩnh Thuỵ (tức Bảo Đại thoái vị), Vũ Trọng Khánh, Lê Văn 
Hiến và Hồ Chí Minh.

Sau đó, một tiểu ban dự thảo Hiến pháp được Quốc Hội 
bầu ra vào ngày 2 tháng 3 năm 1946 gồm có 11 thành viên: 
Tôn Quang Phiệt,Trần Duy Hưng, Nguyễn Thị Thục Viên, 
Đỗ Đức Dục (Dân chủ Đảng), Cù Huy Cận (Dân chủ Đảng), 
Nguyễn Đình Thi (Việt Minh), Huỳnh Bá Nhung, Trần Tấn 
Thọ, Nguyễn Cao Hách, Đào Hữu Dương, Phạm Gia Đỗ (4 
vị thuộc Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội và Việt Nam 
Quốc Dân Đảng). Nhưng vào phút chót để thể hiện tinh thần 
dân chủ, Tiểu ban dự thảo đã bổ túc thêm 10 thành viên nữa 
gồm có cả thành phần của các dân tộc thiểu số. Cho đến ngày 
9/11/1946, kỳ họp thứ II đã được sự đồng ý của 240/240 phiếu 
tán thành. Mọi việc được thông qua, Quốc Hội đã chỉ thị cho 
Ban Thường Vụ Quốc Hội cùng Chính phủ ban hành. Tuy 
nhiên, chiến tranh Đông Dương bùng nổ vào ngày 19/12/1946 
nên Bản Hiến pháp 1946 chưa được công bố và thi hành. 

Về nội dung của Hiến pháp 46 gồm có 7 chương, trong 7 
chương nầy thể hiện tinh thần dân chủ. Đặc biệt vai trò Chủ 
tịch nước trong chương VII rất lớn, như: Chủ tịch nước không 
bị khởi tố trừ tội phản quốc, có thể phủ quyết công bố các đạo 
luật do Quốc Hội ban hành và yêu cầu Quốc Hội thảo luận 
lại. Đặc điểm này gần giống với điều lệ ấn định về quyền lực 
trong Hiến pháp Hoa Kỳ được ban hành vào ngày 4 tháng 3 
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năm 1789.
Ngoài ra, Hiến pháp 1946 của Việt Nam Dân Chủ Cộng 

Hòa còn được công nhận các quyền cơ bản của con người, như 
quyền làm chủ tài sản, quyền tự do khiếu nại và tố tụng, tự do 
kinh doanh. Trong điều 10 của Hiếp Pháp 1946 còn quy định 
rõ ràng quyền tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do tổ chức hội 
họp, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại trong và ngoài nước, tự do 
cư trú, tự do xuất bản v.v… và v.v…

Thế nhưng đối với Luật sư Nguyễn Xuân Phước cho rằng 
các điều khoản trong những bản Hiến Pháp sau nầy đều bị hạn 
chế hoặc đi ngược lại tinh thần của Hiến Pháp 1946. Vì thế, 
Phước muốn tranh đấu để phục hồi tinh thần 46. Nghĩa là lấy 
Hiến Pháp 1946 làm căn bản cho hệ thống pháp trị Việt Nam 
để tiến đến xã hội dân sự. 

Đó chính là nguyên nhân để Phước viết bài: “ Xét lại giá 
trị pháp lý và tính chính thống của Hiến Pháp Việt Nam hiện 
nay”. Ngoài ra, với kiến thức và tinh thần dấn thân đã là động 
lực thúc đẩy để Phước viết lên các bài:

- Bách Việt trong lòng Đại Việt.
- Từ Phan Liêu, Đặng Dung đến Nguyễn Trãi, tâm sự của 

một thế hệ.
- Bài học phục hưng.
- Máu ta từ thành văn Lang dồn lại.
- Những nghịch lý lịch sử của thế kỷ 20 và hành trình đi tìm 

tính chính thống lịch sử ở thế kỷ 21.
Ngoài các vấn đề chính trị, mỗi tuần ít nhất 5 lần 7 lượt anh 
em chúng tôi đều trao đổi về tình hình chính trị hoặc sinh hoạt 
hải ngoại. Mặc dầu tôi là người viết xã luận và quan điểm gần 
40 năm qua. Nhưng tôi không phải là người làm chính trị, chỉ 
thuần túy làm báo. Tuy nhiên, là người Việt Nam tôi luôn quan 
tâm về đất nước cũng giống như bao nhiêu người khác. Vì thế, 
nên chúng tôi thích trao đổi về các đề tài thời sự và những biến 
chuyển thời đại.

Về vấn đề văn học, sử, nhạc, Phước cũng hay đề cập đến “tứ 
ca xứ Quảng” như các anh: Nguyên Ngọc, Trầm Tử Thiêng, 
Vũ Đức Sao Biển, Bùi Giáng.  Đôi khi nhắc đến Nguyễn Tâm, 
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với bản nhạc “ Vá lại tình tôi” (luật sư/nghị viên Nguyễn Tâm). 
Phước hay nói đùa: nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ đất 
Quảng Nam mọc lên nhiều quá làm lúa không thể trổ bông nên 
dân Quảng Nam hay bị đói nghèo”. Thỉnh thoảng Phước đọc 
truyện ngắn của nhà tôi, Quách Y Lành, Phước gọi với những 
lời khen tặng, và hay kết luận” Bà chị nhà mình viết văn hay 
quá, cuối cùng câu chuyện luôn là happy ending, nhưng làm 
người đọc phải lâng lâng suy nghĩ”.

Bản tính của Phước hiền lành, sống giản dị, không màu mè 
hay câu nệ, nhưng lại thích phản biện. Có lẽ đây là chất tố của 
người Quảng Nam chúng tôi, người ta thường hay nói “Quảng 
Nam hay cãi”. Điều ấy theo tôi cũng không sai. Thực tế hơn, 
nếu người Quảng Nam không cãi thì mới là chuyện lạ, còn 
cãi là chuyện bình thường. Nhưng cái cãi của người Quảng 
Nam không phải vì tranh giành hơn thua mà chỉ muốn làm 
sáng tỏ chân lý, hoặc cãi không có mục đích tranh giành miếng 
đỉnh chung, mà cãi để đi tìm con đường tốt nhất cho mục đích 
chung. Điều ấy lịch sử Việt Nam đã chứng minh qua một Trần 
Quý Cáp, Ông Ích Khiêm, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thành 
Tài, Trần Cao Vân và sau nữa người từng làm rung chuyển 
diễn đàn Hà Nội trong gần 4 thập niên là nhà báo Phan Khôi.

Hôm nay, tôi viết những dòng nầy về Luật sư Nguyễn Xuân 
Phước, một người bạn chân tình, một người em ít tuổi hơn 
mình, nhớ lại những ngày Phước nằm trong bệnh viện, vợ 
chồng tôi đến thăm. Một hôm tôi đi một mình ghé mua Phở 
đem vào nhà thương cho Phước. Phước nhìn tôi nước mắt ràn 
rụa. Phước nói qua hơi thở yếu ớt: “Chắc Phước sẽ không còn 
gặp anh lâu nữa… cùng đau với chị một lần mà bây giờ bà chị 
đã khỏe rồi còn thằng em thì nằm ở đây”. Nghe Phước nói lòng 
tôi tan nát quá, và cứ thế cho dù cố ngăn nhưng nước mắt chảy 
dài. Tôi bước vội ra ngoài không muốn Phước tiếp tục nhìn 
thấy. Chuyện ngày mai ra sao? tôi và tất cả bạn bè đều biết, 
nhưng tất cả chúng tôi chỉ biết nhìn nhau. Chiều lại tôi ghé vào 
nhà thương lần nữa, lần nầy gặp ngay Đoàn Trung Việt từ tiểu 
bang Pennsylvania về Dallas thăm Phước đang ngồi khóc một 
mình. 

Những ngày cuối cùng khi bác sĩ “đầu hàng” Phước đã về 
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nhà. Chúng tôi gồm có 4 người: Nghệ sĩ Phan Đình Minh, Luật 
sư Đoàn Thanh Liêm, anh Phan Ngọc Thuần và tôi đến thăm. 
Khi ấy Phước lúc tỉnh lúc mê, ra về Phước đưa tay yếu ớt bắt 
tay tôi. Linh tính cho biết đây cái cái bắt tay cuối cùng với 
Phước. Thật thế, Phước đã trút hơi thở sau đó 2 ngày, khi tôi 
nhận được điện thoại của Mục sư/Tiến sĩ Nguyễn Xuân Đức, 
anh ruột của Phước gọi trong nước mắt “anh Hoạt ơi! Phước 
đã bỏ anh em mình rồi cách đây 3 phút”. Lúc ấy tôi đang ở 
Houston…

Dẫu biết rằng Phước sẽ bỏ cuộc chơi như lời nghệ sĩ Phan 
Đình Minh nói. Nhưng sao tôi và Y Lành bàng hoàng quá. 
Trong nước mắt nhà tôi nói nhỏ: “thôi về đi anh” điều mà từ 
truớc đến nay mỗi khi đi shopping rất ít khi tôi nghe lời đề nghị 
về đi anh “dễ thương” như thế. 

Trên đường về lại Dallas dự đám tang, tôi cảm thấy hụt 
hẫng, nhớ lại biết bao kỷ niệm cùng Phước hơn thập niên qua, 
những lần trao đổi và bàn luận thâu đêm về những bài viết của 
Phước và của tôi, về Đặng Dung, Nguyễn Trãi, về con đường 
đi tới của dân tộc. Bỗng dưng cảm thấy lòng mình trống trơn 
và thiếu vắng, từ thẳm sâu lòng tôi vỡ òa nhớ lại bài hát của 
Khúc Lan mà Phước thường hát:” Giọt nước mắt có biết mình 
là sông, nhưng sông vẫn chảy. Ngọn cỏ có biết mình về nguồn, 
đâu lời khóc than…” Vâng cuộc đời là thế, con người rồi sẽ 
hóa kiếp giống như ngọn cỏ không lời khóc than.

Và hôm nay trên những dòng chữ nầy, tôi viết lại như lời 
vĩnh biệt tiễn đưa người bạn về bên kia thế giới với lòng tiếc 
thương vô vàn, như lời ca trong Khúc Thuỵ Du:

Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới…

nhh
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đinh yên Thảo

Đến nhà tang chế 
với nguyễn xuân phước

buổi sáng tiễn biệt Nguyễn Xuân Phước, tôi nghe Mục Sư 
Nguyễn Tấn Dương trích Thánh Kinh trong bài giảng 
rằng: "Đi đến nhà tang chế hơn là nhà yến tiệc, vì ở đó 

thấy sự cuối cùng của mọi người, và người sống để vào lòng". 
Lời dạy quả là ý nghĩa, dù tôi cũng từng đọc được điều tương 
tự như rằng, "Cái chết có thể chỉ dạy chúng ta cách sống và về 
đời sống". Quả thật, những cuộc ly biệt luôn khiến tôi suy gẫm 
cuộc tử sinh của mỗi người. Và tất cả mọi người. Dạy thêm cho 
mình cách sống. Qua những gì tôi đã được nghe tại tang lễ với 
anh. Một trong những tang lễ tôi đã từng tham dự mà làm mình 
xúc động và học được nhiều đến vậy.

Cùng với tang quyến, Phan Ngọc Thuần sắp đặt đêm tiễn 
niệm Luật Sư Nguyễn Xuân Phước trước ngày tiễn biệt và 
nhắn tôi có vài lời về anh cùng với nhiều người khác trong 
chương trình. Dạo sau này, tôi thật sự ngần ngại khi phải đứng 
nói gì đó trước đám đông, ngoại trừ những trường hợp chẳng 
đặng đừng. Nhưng tôi nhận lời. Vì đó là anh. Vì nghĩ mình 
cũng cần nói với anh lời cuối, nên góp mặt với những người 
khác vẽ lại chân dung một người bạn, người anh thân thiết. Để 
rồi khi kể về anh, tôi vẫn cố dằn nỗi xúc động của mình. Tôi 
vẫn cứ mường tượng đến nụ cười hiền hòa của anh, của ngày 
đầu tiên tôi được gặp anh, cho đến những lần cuối cùng thăm 
anh trong khu rehab hay tại nhà riêng. Và nhớ đến tiếng cười 
hồn nhiên thật to của anh mỗi khi anh, tôi hay bạn bè kể chuyện 
khôi hài trong những lần gặp mặt.

Khoảng đâu năm 97 hay 98, tôi gặp anh lần đầu tiên tại báo 
quán Việt Nam Weekly News của Trần Lộc. Đó là thời gian 
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anh vừa dọn về Dallas. Đêm đó, nghe và nhìn anh hát bản nhạc 
"Giọt nước có biết mình là sông", rồi trò chuyện với anh, trực 
giác cho tôi biết mình sẽ có thêm một người bạn, một người 
anh mới. Và quả thật, đó là cái duyên chúng tôi biết và thân 
nhau cho đến khi anh ra đi. Đêm tiễn niệm, Vũ Đức Duy ôm 
đàn cất lên "Giọt nước có biết mình là sông...", rồi nhìn vào 
quan tài như đang ca cho riêng anh, tôi thấy bên dưới bao nhiêu 
người đã khóc. Vì với Nguyễn Xuân Phước, những người bạn 
thân thiết của anh phải hơn một lần được nghe anh hát "Giọt 
nước có biết mình là sông" này. Hay với tôi ắt hàng chục lần có 
thừa. Rồi ăn một tô phở do tay anh nấu. Hai điều đã trở thành 
một thứ "icon" của Nguyễn Xuân Phước với nhiều người. Con 
trai anh kể về cha mình trong tang lễ, bảo anh có một cái "taste" 
ẩm thực khác biệt, ngon dở thường nói ra ngay. Món bánh xèo 
của cha là tuyệt cú mèo nhất mà chàng ta từng được ăn. Tôi 
đồng ý với cậu ta. Và ắt  "bánh xèo" cũng để lại trong cậu thanh 
niên bao nhiêu là kỷ niệm, nên đó là chữ Việt duy nhất cậu phát 
âm trong lời kể về cha mình.

Ắt có người thắc mắc tại sao tôi không kể về những tranh 
đấu, những hoạt động, dân chủ, nhân quyền của anh mà đã có 
quá nhiều người đã kể, đã nói. Cần lắm. Có những điều tôi và 
nhiều người khác đã biết hoặc chưa biết. Nhưng tôi biết có 
nhiều người hiểu rõ hơn tôi. Còn mình thì cảm động khi nghe 
con trai anh kể về những kỷ niệm với cha mình. Cảm động nghe 
con gái anh kể lại ký ức đầu tiên về cha khi mới lên ba, lên bốn, 
mà cha cột tóc cho mình. Cảm động khi nghe những người 
anh trai mục sư kể về em mình bằng những trìu mến, thương 
yêu dành cho người em út. Với chúng tôi, từ rất lâu, anh không 
còn là một Luật Sư Nguyễn Xuân Phước, mà là một người bạn 
chân tình, bình dị và là một tâm hồn nghệ sĩ phóng khoáng, hết 
mực hiếu khách. Tôi đã từng ghé đến những căn nhà anh ở, 
từ Plano sang Richardson, cho đến Garland rồi cuối cùng căn 
nhà bên bờ hồ Irving, là căn nhà kỷ niệm mà biết bao những 
bằng hữu, những văn nghệ sĩ cho đến những anh em đồng chí 
hướng, những nhà dân chủ trong và ngoài nước đã từng ghé 
qua, mà cũng vài lần tôi tham dự. Họ ghé đến vì những tương 
đồng trong các hoạt động, những cổ súy cho phong trào dân 
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chủ quốc nội. Họ ghé đến để chia sẻ những thao thức với quê 
hương. Nhưng anh không cao giọng và cũng chẳng cần chứng 
tỏ. Tôi hiểu với anh, yêu nước là điều tự nhiên, không phải là 
đồ trang sức.  

Lẽ ra tôi cũng góp thêm cùng người khác đã kể rằng, 
Nguyễn Xuân Phước rất thích và có một kiến thức sâu rộng về 
sử. Bởi vì đã có vài lần anh thường trò chuyện với tôi về những 
tư tưởng và triết thuyết nhà cách mạng Lý Đông A, về tinh 
thần Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh... Và vì có thời, chúng 
tôi  từng cùng thực hiện một chương trình phát thanh về lịch 
sử với nhau. Đó là khoảng bảy, tám năm  trước. Nhận lời mời 
của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 870 AM, ba người chúng tôi 
là Nguyễn Xuân Phước, Trần Anh-Hội Trưởng Phân Hội Văn 
Hóa Khoa Học tại Dallas, và tôi cùng thực hiện một chương 
trình Diễn Đàn Việt Nam Ngày Nay, hội thoại về các vấn đề 
lịch sử trên sóng điện hàng tuần. Chúng tôi sưu khảo, chuyển 
cho nhau những bài viết, những sử liệu để đọc và chuẩn bị cho 
mỗi chương trình. Mất rất nhiều thời gian, nhưng nhờ vậy tôi 
ôn lại nhiều điều, học thêm vô số thứ. Từ sách, từ anh. Tôi vẫn 
còn nhớ anh nói trên Đài Phát Thanh trong buổi phát đầu tiên 
rằng, chúng tôi chỉ là những người đọc sử và mong muốn được 
chia sẻ, gợi mở và trao đổi cùng thính giả. Rất khiêm cung. Tôi 
nể trọng và học hỏi thái độ đó nơi anh rất nhiều. Anh là vậy. Tài 
ba lại khiêm cung. Bình dị mà thâm trầm. Phóng khoáng, nghệ 
sĩ nhưng tâm huyết, lý tưởng. Tôi khâm phục những người 
có cách sống như anh, làm những việc như anh đã làm, nghĩ 
những điều anh nghĩ. Phóng khoáng, bao dung, thỏa chí tang 
bồng. Dù đời sống riêng tư của anh cũng không phải không 
trắc trở.

Có những điều chúng ta chẳng mong muốn xảy ra, có 
những việc chẳng ai muốn nghĩ đến và có những người chúng 
ta không bao giờ muốn chia lìa, nhưng như một sự sắp đặt, mọi 
chuyện đều đã hay sẽ xảy ra như vốn dĩ mà chúng ta phải chấp 
nhận. Vì mấy ai sống mà không chết. Và cũng có thể, chết là 
để sống lại lần nữa như các tôn giáo đã dạy. Cái chết chỉ là một 
cuộc hoán chuyển tự nhiên của lẽ tử sinh trong không gian hữu 
hạn này, hay chỉ là một sự thay đổi địa chỉ như lời một vị Mục 
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Sư.  Tôi không nghĩ anh mất đi, mà anh vừa bắt đầu một hành 
trình miên viễn khác. Chúng tôi đã quý mến anh lúc còn sống. 
Và chúng tôi sẽ còn luôn nhớ đến anh khi không còn gặp nữa. 
Xin bùi ngùi tiễn biệt Nguyễn Xuân Phước, người bạn, người 
anh vô cùng quý mến của chúng tôi

DyT
Dallas 28/06/2015
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vũ Thị Thanh mai

Bên hồ xuân phước

buổi chiều tôi đến viếng anh lần cuối, anh cười vô tư nghe 
người ta lần lượt kể chuyện đời mình. Tấm ảnh cậu bé 
đứng chỉnh tề giữa đại gia đình, có lần anh bảo đoán anh 

đứng đâu và tôi đã chỉ ra đúng anh. Tôi cho rằng muôn sắc màu 
của đời sống đã không biến đổi anh vì anh luôn giữ bản sắc của 
chính mình.

Khoảng cách giữa anh và tôi là một nửa của căn phòng rất 
rộng, rất đông người. Tôi không vội vã đến cạnh anh, tôi còn 
hai giờ đồng hồ để nhìn anh từ xa, để nghe những đoạn đời của 
anh. Họ kể về tuổi thơ của anh, tôi lập tức mường tượng đến 
xứ Quảng nơi anh đã sanh ra. Quê hương bao gồm đa số những 
địa danh tôi chưa hề biết đến. Người bạn vừa tìm lại nhắn vẫn 
nhớ hoài cậu bé sáu tuổi biết mang tấm lòng trắc ẩn, tôi hy 
vọng sự bất ngờ này mang cho anh niềm vui. Anh lớn lên, tôi 
phục anh đậu tú tài hạng ưu, được đại học UC Berkeley thu 
nhận. Anh đi du học ba năm trước khi Sàigòn sụp đổ, may mắn 
cho anh đã không phải như tôi trải nghiệm sự phân hủy chậm 
chạp của tất cả những gì đã tạo ra mình. Tôi phục anh hơn 
nữa, vì UC Berkeley thời ấy là môi trường của tả khuynh phản 
chiến thân Cộng, nhưng lý tưởng quốc gia trong anh không 
phai. Học hành thành đạt xong anh trở về lo việc đấu tranh 
cho dân chủ của quê hương. Tổ chức tri ân anh, hội đoàn ghi 
công anh và nhà thờ cảm tạ anh. Họ nói tấm bằng luật sư có 
thể đem đến cho anh phú quý, nhưng anh tìm ý nghĩa của đời 
sống qua sự hy sinh lợi ích của bản thân. Tôi đến, không định 
tìm hiểu thêm về anh, nhưng đã hoàn toàn bị cuốn hút vào thế 
giới của anh. Tôi bám theo từng lời kể, ráp nối những hình ảnh, 
cố gắng hình dung trọn vẹn người bạn quen chưa đầy mười 
tám tháng. Tôi còn nhớ lần đầu gặp anh trong buổi tối băng 
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tuyết. Mặt đường như một dải băng hà. Bạn bè bảo nhau năm 
nay lạnh thất thường. Mọi người trông ngóng vì anh đến trễ, lo 
lắng đường trơn đá dễ gây tai nạn, hoặc anh thắng gấp sẽ trợt 
tay lái. Mà từ nhà anh lên tôi xa thẳm. Báo động nguy hiểm vì 
băng của ty khí tượng gửi text vào phone liên tiếp. Vậy mà anh 
vẫn muốn đến, thăm vợ chồng tôi, hai người bạn mới. Lúc ấy, 
anh hoàn toàn chưa có triệu chứng trầm kha, vẫn còn là người 
đàn ông độc thân đầy đủ điều kiện nhiều phụ nữ yêu mến. Anh 
bước vào, mạnh mẽ, tươi vui với mâm cá hồi do tự tay anh nấu 
lấy, không kịp ngồi xuống anh đã vào bếp hâm nóng cá cho các 
bạn. Rồi chúng tôi tranh luận sôi nổi về văn chương đến hai giờ 
sáng. Tuy sự hăng say vẫn còn cao nhưng cổ họng đã khan và 
thân thể không còn chống cự được nên mọi người ra về. Còn 
lại vợ chồng tôi vui với sự ấm áp giữa mùa đông.       

Bất chợt, tôi thấy cần thiết nói vài lời với anh, tuy vẫn chưa 
biết sẽ nói gì. Đâu đó vang lên tiếng hát của Duy. Bài Giọt 
Nước Có Biết Mình Là Sông mà anh thường hát, hôm nay Duy 
hát cho anh nghe. Giọng hát Duy lần này buồn lạ lùng. Có lẽ 
tôi sẽ nói, anh có biết giòng sông vẫn chảy vì anh là giọt nước, 
dù giọt nước đã hóa kiếp thành mây bay nổi trôi.

Khoảng cách giữa anh và tôi vẫn là một nửa của căn phòng 
rất rộng, nhưng tôi cảm thấy gần anh hơn một chút. Kỷ niệm 
tiếp tục về trong tôi, còn bao nhiêu hình ảnh trong đầu tôi 
không thể in ra, không thể cho anh thấy tôi vẫn nhớ rất rõ ràng. 
Lần đầu được mời đến nhà anh, Phở Xuân Phước bên hồ Xuân 
Phước, chúng tôi lái xe theo con đường vắng vẻ thênh thang 
những bãi cỏ úa sau mùa Ðông, ngoằn ngoèo dẫn vào xa tít 
tắp cuối hồ. Nhà không khóa, như anh luôn để cửa mở đợi 
bạn, gọi cũng không ai trả lời. Chúng tôi bước vào, hương phở 
thơm lừng xông ra thay lời chào đón. Tất cả bài trí giản dị, pha 
một chút bề bộn cẩu thả của người đàn ông sống một mình. Đi 
ngang nhà bếp, những thiết bị bếp núc chuyên nghiệp cho biết 
nấu ăn là sở thích của anh. Sau nhà mở ra tức khắc một mặt hồ 
hoang vu, trải mênh mông và bát ngát khoảng chân trời. Nhìn 
thấy anh đứng giữa sân, tôi vụt khám phá nội tâm của người 
đàn ông sống trong ngôi nhà này, vừa cô độc, vừa lãng mạn. 
Giờ, tôi hiểu hơn nữa, anh lãng mạn trong cả tình yêu dân tộc. 
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Và suy tưởng lại những đêm anh cùng bạn bè sôi nổi bên bờ hồ, 
tất cả chúng tôi sống hết lòng bằng tuổi trẻ còn sót lại trong tâm 
hồn. Nỗi quạnh hiu bị đẩy lùi vào bóng tối. Những âm thanh 
ồn ào phát ra, dù do tranh luận, đọc thơ, đàn hát, khích bác, đều 
khiến được vui. Tuổi trẻ chỉ có thể còn hiện hữu trong bạn bè, 
vì không mấy gì vui khi điên khùng một mình, nên chúng tôi 
trân trọng thân tình kết nối. Dù sao, ngay cả khi không thấy 
được từ giữa lòng nước âm u lên đến bầu trời đen trên cao, và 
có lẽ trong thâm tâm anh nữa, nỗi quạnh hiu vẫn ngự trị. 

Mấy lần cuối gặp nhau, anh chơi một lúc lại phải nằm nghỉ 
dưỡng sức hoặc ra về sớm. Tuổi trẻ anh mất dần theo sức khỏe. 
Lần cuối cùng chúng tôi đến thăm anh, gia đình cho biết anh 
quá mệt không thể tiếp khách. Trên đường về, tôi đã không 
nghi ngờ sẽ không còn dịp trò chuyện với anh.

Lúc này anh vẫn đang lắng nghe, những người bạn cùng hát 
tặng anh Quê Hương Ngạo Nghễ mà anh yêu thích nhất. Vẫn 
ngạo nghễ nhưng u buồn lạ lùng. Ngoài trời chắc hẳn đang bão 
táp, tiếng sấm gào thét giận dữ làm rung chuyển tòa nhà. Cơn 
giông sẽ làm bật ngã nhiều gốc cây. Mọi người chung quanh 
bắt đầu đứng dậy. Thâm tâm tôi vội vã trở về lần đầu tiên gặp 
anh, như một sự đối kháng với đi về phía kết thúc. Tôi nghe 
tiếng mình cười ngất khi anh tranh luận cùng Trần Vũ rằng bà 
Tùng Long mới là nhà văn thực sự vì số lượng sách in của bà 
cả trăm ngàn, còn Mai Thảo chỉ là do đám Bắc kỳ xưng tụng. 
Tôi cũng nhào vào trêu anh, có nhiều loại sách bán rất chạy 
nhưng không phải là sách văn chương. Lần khác, tôi nhớ mình 
khoái trí yêu cầu anh ngâm đi ngâm lại bài thơ "Ba Đình trắng 
sương Bác đợi.." mà anh ngâm với tất cả tâm tư giễu cợt. Tôi 
lại nhớ anh cùng đến tắm hồ với chúng tôi với chiếc quần tắm 
màu vàng, đúng một năm trước đây khi anh vừa mất hết tóc. 
Hôm tôi vào thăm anh, chúng tôi đã bàng hoàng vì y tá bắt mặc 
áo ny-lông kín mít, bịt mặt mũi che chắn vi trùng không để lây 
sang anh. Giọt nước mắt ngấn trên má anh khi nhìn thấy chúng 
tôi vào thăm, tôi không quên. Giọt nước không biết mình là 
sông đang chảy trong mắt anh khi trông thấy Duy vào trước, là 
giọt nước của lòng sông yêu thương.

Số lần tôi gặp anh có thể đếm trên đầu ngón tay, tôi tự nhủ 
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vẫn còn thời gian ôn lại từng lần. Tôi còn đang mê mị với ký 
ức thì một bàn tay lay vai tôi thức tỉnh. Căn phòng đã lùi về 
phía sau, tôi đang đứng trong hàng người tiến về phía anh. Tôi 
mong người chen vào đông hơn, mong họ đi chậm, nói lâu. Vì 
tôi chưa biết sẽ nói lời cuối cùng gì. Bàn tay níu lấy vai tôi như 
một bám víu. Tôi quay lại, thấy chị Nguyệt đứng khóc sụt sùi, 
tôi ôm chị. Nước mắt của chị, nỗi buồn mất mát người bạn tốt 
mười mấy năm của chị khiến tôi hoang mang. Đầu óc bỗng trở 
nên trống rỗng, không một hình ảnh, không còn tiếng động, 
không một suy nghĩ gì. Chỉ còn sự hoang mang lớn dần theo 
mỗi bước chân. Bước chân chậm lại khi khoảng cách thu hẹp, 
rồi tần ngần trước thùng gỗ hiện to. Khi tôi trông thấy anh, là 
sự thương cảm tràn ngập. Tất cả vỡ òa. Đã không còn là anh 
với nụ cười vô tư.  Đã không còn là anh với hy vọng triền miên. 
Mà là gương mặt của thần chết thản nhiên.

Khóc cho một người bạn là bình thường, ngay cả khi sự bình 
thường ấy là vết cắt không bình thường của một lưỡi lam. 

Thương tiếc Nguyễn Xuân Phước

vTTm
Plano, 28 tháng 6-2015 
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đinh Tiến đạo

Đi Tìm cái anh Không Mất
(Để tưởng nhớ Luật sư Nguyễn Xuân Phước)

mọi người thường nói tôi là một người có tính hay khôi 
hài từ lời văn đến cách nói (có lẽ mang cùng cái gene 
của nghệ sĩ Thanh Hoài), nên bảo tôi viết bút ký về một 

người bạn mới qua đời thì quả thật là khó đối với tôi. Đang đọc 
những hàng chữ buồn man mác khi tưởng nhớ về một người 
bạn mới ra đi nhưng vô tình chêm vào một câu khôi hài thì quả 
thật là... "dzô duyên".

Tuy thế, khi nhìn lại avatar của Luật sư Nguyễn Xuân Phước 
trên facebook, với cái đầu không còn tóc mà miệng vẫn mỉm 
cười vui vẻ - như thể "khoe" với các bạn trên facebook của anh 
là: "Ta đây mới đi radiotherapy về không còn sợi tóc nhưng... 
Ôi! Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó" - khiến tôi lại thêm cảm hứng 
khi viết về Phước, một người bạn mới quen biết không lâu.

Thói thường, khi một người mang chứng bệnh nan y, họ 
hay thu mình lại, trốn tránh tất cả mọi người, bạn bè, người 
thân và che giấu những phần mất mát trên cơ thể do chứng 
bệnh mang lại. Đằng này, Phước thì không. Chính cái avatar 
mà Phước đã chọn cho mình trên facebook, sau khi vướng phải 
căn bệnh hiểm nghèo, đã nói lên tất cả bản tính của mình: coi 
bản thân mình không là gì cả, nhưng quê hương, đất nước, dân 
tộc, người đồng chí hướng mới là cái quan trọng.

Quả thật, tôi đã không ngoa. Phước đã yêu quê hương, đất 
nước, dân tộc bằng tất cả trái tim mình. 

Không như đa số các du học sinh lúc bấy giờ. Dù ra nước 
ngoài sinh sống khi tuổi đời chưa đến 20 nhưng Phước vẫn 
mang canh cánh bên lòng một câu hỏi: "Tại sao nước Việt Nam 
không phát triển nhanh như Nhật, thời Minh trị Thiên hoàng, 
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hay như Nam Hàn, thời nay?" 
Thử hỏi, với số tuổi của Phước, không dính dáng vào chiến 

tranh Việt Nam, đi du học nước ngoài khi xong bằng Tú tài 
toàn phần năm 1972 với hạng ưu, và không ở đất Việt từ đó 
đến nay thì vì lý do gì đã thúc đẩy anh lại phải bỏ hết tâm trí để 
đào sâu về lịch sử của cha ông, nếu không phải là lòng yêu quê 
hương, đất nước?

Một bài báo mang đề tựa "Thân Thanh Triều Gây Mất 
Nước" của Luật sư Nguyễn Xuân Phước đăng trên BBC Tiếng 
Việt ngày 12 tháng 6, 2015, đã chứng tỏ anh bỏ công sưu tập, 
nghiên cứu lịch sử sâu xa đến dường nào. 

Phước đã phân tích: "Cái nhục mất nước, tụt hậu của dân 
tộc Đại Việt ở thế kỷ 19 phát xuất từ nhiều yếu tố lịch sử khác 
nhau.

Thế nhưng sự chọn lựa mô hình phát triển đất nước, sự ỷ 
dốc vào Thanh triều trên mặt trận ngoại giao và văn hoá thời kỳ 
hậu Gia Long, chính sách giao thương phụ thuộc kinh tế Trung 
Hoa và sự tin tưởng mù quáng vào giáo điều Thanh Nho bất 
chấp các bản điều trần yêu cầu canh tân của các sĩ phu tiến bộ, 
là những yếu tố quyết định đưa đất nước vào giai đoạn nô lệ.

Ngày nay, nếu thay giáo điều Thanh Nho bằng giáo điều 
Cộng sản, thì tình trạng Việt Nam gần như tương tự."

Đúng thế. Thời đó, Nhật có Minh trị Thiên hoàng đã biết 
canh tân đất nước khi tiếp xúc với kỹ thuật tiên tiến của Tây 
Phương. Chính vì thế, Nhật, một nước châu Á, cũng chịu nhiều 
ảnh hưởng mạnh của Nho giáo như Việt Nam, vì thức tỉnh 
được sự tụt hậu của đất nước mình và biết tự cải tiến nên nay đã 
trở thành một quốc gia hùng mạnh trên thế giới. Trong khi Việt 
Nam, kém may mắn thay, nhóm nho gia, thủ cựu, thân Trung 
Hoa như Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Tịnh Nhơn... 
theo Thanh triều đã khynh đảo triều đình Minh Mạng, Tự Đức, 
bỏ qua những kiến nghị canh tân của Nguyễn Trường Tộ, của 
những trí thức thời đó, khiến Việt Nam đã tụt hậu trước sự tiến 
triển vượt bực của các nước phương Tây, để kết cục Việt Nam 
mất vào tay giặc Pháp.
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Rồi từ phân tích lịch sử đó, Phước liên tưởng đến đất nước 
thời nay. Quả thật, lịch sử đã lặp lại. Anh cho rằng chính vì 
trong đảng CSVN có những thành phần thân Trung Quốc, bám 
theo chủ nghĩa Cộng sản đã lỗi thời, trì hoãn canh tân đất nước 
và đàn áp những trí thức Việt Nam muốn phát triển đất nước 
theo gương Nam Hàn hiện nay, thì như lịch sử đã minh chứng, 
chẳng chóng thì chầy, đất nước Việt Nam sẽ bị mất vào tay 
Trung Cộng. 

Cái nhìn đó của Phước không sai. Biển Đông của Việt Nam 
càng ngày càng thu hẹp. Ải Nam Quan thời cha ông nay đã mất 
một phần. Tây nguyên thì người Tàu tác oai, tác quái. Kinh tế 
Việt Nam phần lớn dựa vào Trung Quốc. 

Biết thế nhưng thành phần lãnh đạo của đảng CSVN không 
dám buông chủ nghĩa Cộng sản, thứ chủ nghĩa đã bị những 
nước Đông Âu vứt bỏ từ lâu, không dám đi ngược với Trung 
Quốc để canh tân đất nước như Nhật, như Nam Hàn. Chẳng 
qua vì họ sợ mất đảng, mất quyền lực, sợ mất những tài sản 
kếch xù đã thu vén được khi ở trên đỉnh cao của quyền lực, sợ 
mất những ngôi biệt thự giá nghìn tỷ, những chiếc xe hơi lộng 
lẫy, những con cái đang phè phỡn ở những nước "tư bản giẫy 
chết" bằng số tiền tham nhũng của cha mẹ.

Đó là nói về lòng yêu nước dạt dào của Phước. Còn đối với 
những người bạn, những người đồng chí hướng với anh thì 
sao?

Tôi còn nhớ, trong một buổi chiều viếng Phước lần cuối 
tại nhà quàn Parkman/HillCrest Funeral Home, Mục sư NXS, 
người anh của Phước đã tâm tình "Tuy là luật sư, đã đi làm lâu 
năm, nhưng Phước không giàu, vì Phước không phải là một 
business man".

Đúng thế, đối với Phước, tiền tài, danh vọng không phải là 
cái đích mà anh muốn đạt tới. Cái anh muốn đạt tới cao cả hơn 
nhiều. Có đồng nào Phước làm ra, anh dốc vào quỹ giúp đỡ 
những người yêu nước, đồng chí hướng, và gia đình họ đang 
thất cơ, lỡ vận, chịu cảnh tù đày. Dù ở hải ngoại nhưng anh 
vẫn dõi trông về những bạn trẻ đồng chí hướng với anh ở trong 
nước đang tranh đấu cho một Việt Nam được Tự do, Dân chủ, 
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Nhân quyền và Phú cường.
Đối với bạn, dù thân hay sơ, Phước cũng đều hành xử một 

cách thật hào phóng. Tôi nhớ một lần, sau khi Phước lâm bệnh 
trầm kha, sức khoẻ không như xưa, nhưng anh vẫn lạc quan và 
không muốn thu mình trong bóng tối, nên anh đã email mời 
bạn bè đến dự một buổi ăn tối crawfish do anh tự nấu.

Tôi là kẻ đến nhà anh sớm nhất. Nhà vắng vẻ chỉ có một 
mình anh đang hì hục với ba bao bố crawfish ngổn ngang trên 
sàn bếp. Tóc Phước thì không còn sợi nào, sau những lần ky-
mô, nên mồ hôi anh ứa ra ướt đẫm từ đỉnh đầu, giỏ từng giọt 
xuống mắt, xuống môi, bên cạnh cái lò ga đang hừng hực bốc 
lửa. 

Tôi đứng lặng nhìn anh mà ứa nước mắt, bèn xăn tay áo lao 
vào: "Phước, để tui phụ anh một tay. Đừng chê à. Tuy tui lớn 
tuổi hơn anh nhưng đi 24 Hour Fitness mỗi ngày nên đừng chê 
là hổng có bắp thịt à nghe!" Rồi khiêng hai bao bố còn lại đi 
rửa, bỏ vào chiếc nồi to đùng và khiêng lên bếp cho anh nêm 
nếm.

Phước ngước nhìn tôi, cười hả hê: "Ba bao bố crawfish này 
để ngày hôm nay các anh chị ăn cho... ớn luôn tới già... Hì... 
Hì..."

Phước đối với bạn bè là như thế đó!
Phước đã ra đi, đã từ giã cõi đời này. Anh đã mất. Nói đến 

tiếng "Mất" khiến tôi liên tưởng về bài viết của một tác giả là 
cựu đại tá Cộng sản tên Nguyễn Khải. Bài viết mang tựa đề "Đi 
Tìm Cái Tôi Đã Mất". Trong đó, ông đã tỏ ra hối tiếc khi góp 
phần vào chiến thắng của "bên thắng cuộc" để Việt Nam ngày 
nay chịu tụt hậu, xã hội băng hoại. 

Nếu thật Nguyễn Khải, thời trai trẻ, có mang một lý tưởng 
muốn xây dựng một nước Việt Nam phát triển, một xã hội Việt 
Nam tươi đẹp và đã trót dại theo đảng Cộng sản để đến cuối 
đời ông mới nhận thức được cái lý tưởng đó đã bị đánh mất 
như nhà thơ Bùi Minh Quốc từng than thở:

Thú nhận mình là đao phủ giết mình
Giết thơ - đâu phải dễ
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Nhưng trước mặt tử thần
Không thể tự dối mình.
Không thể!
Cuộc tự sát thảm sát âm thầm
Dai dẳng
Mấy mươi năm
Nhân danh những gì cao quý nhất
Đeo đuổi những gì vô nghĩa nhất
Mà tất cả bên ngoài hơn hớn như không
Tôi bàng hoàng
Cuộc tuẫn đạo nhân dân
Bị biến thành vụ trấn lột khổng lồ thế kỷ
Người tiếp người vênh vang nhận tròng nô lệ
Người tiếp người chết cái chết thánh nhân
Đâu biết họ hiến mình cho quỷ

(Bùi Minh Quốc - tháng 7, 1993)

Thì đúng là họ đã đi tìm cái họ đã mất.
Nhưng Luật sư Nguyễn Xuân Phước thì không. Dù anh mất 

đi nhưng cái anh muốn đi tìm không mất. Vì trên con đường 
anh đi tìm sẽ có hàng vạn, hàng triệu bước chân của tuổi trẻ 
sau này sẽ tiếp bước chân anh để thực hiện cho bằng được ước 
nguyện của anh cho một nước Việt Nam Tự do, Dân chủ, Nhân 
quyền và Phú cường

DTD
Plano, Jun 29, 2015



|  175nguyễn xuân phước

nGuyễn Xuân ThiệP

nguyễn xuân phước đã ra đi
nguyễn xuân phước đã ra đi
buổi chiều. tôi ngồi một mình. thầm nhắc 
phước đã ra đi
khi mặt trời. chìm trên hồ nước. của thành phố irving
những con hải âu. kêu đầy trí nhớ
nguyễn xuân phước đã ra đi
vaya con dios

giờ này ngôi nhà đã đầy hoàng hôn
thành phố sắp đi vào tối
giờ chia tay
hãy khóc 
người thân yêu ơi. về nơi xứ bình yên* 
vaya con dios

vâng Nguyễn Xuân Phước đã ra đi. Nhưng trên dặm 
trường nhân sinh anh vừa mới bước qua còn lại mãi 
những vệt sáng của vì sao băng.

Xin người hãy nhớ: Phước sinh ngày 26 tháng 1, 1954 tại 
Khánh Bình, một làng nhỏ bên bờ sông Thu Bồn thơ mộng. 
Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình kính Chúa và có niềm tin 
sâu xa vào ân điển cứu độ của Chúa Cứu Thế. Thân phụ của 
anh, Cố Mục sư Nguyễn Xuân Ba,  là một trong những Mục 
sư đầu tiên của đạo Tin Lành tại Việt Nam. Các anh của Phước 
cũng là mục sư.

Là cựu học sinh Pétrus Ký, sau khi tốt nghiệp Trung Học 
năm 1972, Phước đi du học Mỹ, được UC Berkeley nhận và 
tốt nghiệp Cử nhân Kinh Tế tại đại học danh tiếng này năm 
1978.  Sau một thời gian làm việc ở Đông Nam Á, anh trở 
lại Mỹ để học Luật tại Rutgers University và tốt nghiệp Tiến 
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Sĩ Luật Khoa (Doctor of Jurisprudence) năm 1996. Đầu năm 
1997, anh mở văn phòng luật tại Dallas.

Nguyễn Xuân Phước còn là người đóng góp tài năng và trí 
tuệ vào các đề án nhân quyền dân chủ cho Việt Nam. Anh là 
bạn của những người đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước. 
Ngôi nhà anh bên hồ Irving từng là nơi họp mặt của những 
trí thức dấn thân từ khắp bốn phương. Ngoài ra, Phước còn là 
cây bút thường xuyên về các vấn đề luật pháp cho các báo tại 
Dallas, anh cũng hoạt động trên các diễn đàn văn hóa lịch sử và 
để lại những tiểu luận xuất sắc.” **

Phước đã ra đi. Nước mắt ơi, đừng rơi. Không phải một 
mình tôi mà nhiều bạn bè nữa giờ này đang ngồi nhớ Phước. 
Những cây hải đào của Texas cũng đang nở hoa. Lê Uyên 
Phương, Đặng Văn Đệ, Nguyễn Mộng Giác cũng ra đi vào 
mùa này, kẻ trước người sau. Bây giờ tới Phước.

Nguyễn Xuân Phước ra đi, điều này thì anh em đã thấy 
trước, nhất là gần đây. Nhưng cái chết của Phước cũng gây 
bàng hoàng và khiến nhiều người thương tiếc. Bởi lẽ đã có lúc 
anh em vui mừng khi thấy Phước nói năng vui vẻ, ăn uống đi 
lại được, hy vọng mùa crawfish này sẽ lại tụ hội trong ngôi nhà 
bên hồ như thuở nào. Vậy mà ai ngờ một gã khỏe mạnh, yêu 
đời và hồn nhiên như thế lại vội ra đi. 

Chiều nay ngồi một mình tôi thấy lại hình bóng Phước những 
đêm họp mặt bạn bè. Và sau đây là một đoạn viết ngày nào ghi 
lại quang cảnh ấy: Ôi, những đêm vui trong nhà Phước bên bờ 
hồ Irving làm sao quên được. Đây từng là nơi hội ngộ khi có 
những hào sĩ và anh em từ phương xa đến: Trần Thanh Hiệp, 
anh chị Đoàn Viết Hoạt, Bích Xuân, Bùi Minh Quốc, Phan 
Xuân Sinh, Hoàng Đình Bình, Hoàng Ngọc-Tuấn, Nguyễn 
Hưng Quốc, Trương Vũ, Hoàng Xuân Sơn, Thu Thuyền, 
Nguyễn Trọng Khôi, Trần Doãn Nho, Trần Trung Đạo, Trịnh 
Cung, Trịnh Thanh Thủy, Ngu Yên, Ngọc Phụng, Thận Nhiên, 
Huỳnh Công Ánh, ca sĩ Vũ Khanh… Nhiều lắm, không biết 
hết và không nhớ hết. Riêng phe ta ở thành Đà La này xin 
tạm kể ra một vài nhân vật: Nhật Hoàng, Đinh Yên Thảo, anh 
chị Hoàng Định Nam và Ánh Nguyệt, Andy và Mỹ Hạnh, Ian 
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Bùi & Diễm Tú, Bảo & Kiêm Anh, Bích Vân, Lê Lam Ngọc, 
chị Mai Anh, Trần Vũ & Thanh Mai, Đức Duy, Thuần, anh 
chị Phan Đình Minh, anh chị Trần Anh, ông bà bác sĩ Nguyễn 
Ý Đức, anh Hồng và Hoàng Chu, Đạo và Thanh Huyền, anh 
Phạm Cây Trâm... Ngày xưa, cách đây ngoài ba năm, lúc chưa 
bước liêu xiêu lẻ loi trên đời này, Nguyễn cùng hiền nội thường 
theo anh em tới dự những cuộc vui ở nhà Phước. Làm sao quên 
được những buổi chiều khi hải âu từng đàn bay về quay đảo 
và kêu rum trời. Vợ chồng con trai và hai cháu nội cũng đã có 
dịp tới dự cuộc vui nơi này. Phước là người vui tính, rất tếu và 
hiếu khách. Chàng đa tình và nấu ăn ngon lại là người thích 
nấu nướng đãi bạn. Có thể nói món phở và crawfish của chàng 
không đâu bằng. Ngoài ra còn những món khác như giả cầy, cà 
ri… cũng rất tuyệt vời. Những đêm ở nhà Phước, anh em rất 
thoải mái, chuyện trò, cười nói và ca hát tự nhiên. Phước cũng 
là người thích hát và hát những bài ít người biết mà cũng tới 
lắm như khi hát “Giọt Nước Có Biết Mình Là Sông”. Đôi khi 
cao hứng chàng còn lấy ca-nô chở mọi người dạo quanh hồ.

Bây giờ Nguyễn Xuân Phước đã ra đi. Mãi mãi sẽ không 
còn thấy lại vóc dáng, khuôn mặt, nụ cười và tiếng nói của 
Phước. Tuy nhiên những câu chuyện Phước kể, những câu thơ 
tếu kiểu “Nhất niên khu động…” “Cô kia cô kỉa cô kìa / cái 
trên thế ấy…” sẽ còn được anh em nhắc lại mãi. Ôi, Phước đã 
ra đi. Còn đây những nhớ và quên. Và ngôi nhà bên hồ Irving, 
có bao giờ ta còn trở lại. Phước đã ra đi. Vaya con Dios

nXT
Chiều ngày 22 tháng 6. 2015

*Ý của ca từ bài Vaya con Dios -viết bởi  Freddy Fender
** theo email của Trần Trung Đạo gởi Đinh Yên Thảo
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đặnG mỹ hạnh 

giọt nước 
có biết mình là sông... 

một người bạn về căn trạm cuối đời, tôi lỡ làng một lời 
chào tạm biệt. Cảm giác trở thành nỗi ám ảnh… Nên 
với Anh, dù là một cú phone giữa khuya, tôi vẫn tìm 

đến thăm. Đã có lúc, với tôi, sự cô độc trong căn phòng bệnh 
viện kéo tôi lùi về với thở than; và khi những cơn mê vồ chập, 
tôi hốt hoảng thấy mình lơ lửng giữa sự sống và cái chết…

Tôi ngồi mé giường bịnh, hỏi đùa, “Anh sợ không?”
“Ủa, sợ chi?!” bộ tịch ra vẻ ngớ ngẩn của Anh làm tôi bật 

cười.
“Biết trước chết, anh còn dám ra trước Tòa đại sứ Trung 

Quốc tự thiêu.” Anh tiếp câu bằng tràng cười hắc hắc.
“Tụi này sẽ ủng hộ tiền xăng.” Sau cái nháy mắt với Anh, 

tôi chợt nghe u uẩn. Mỗi ngày sống tới, tôi cảm nhận cuộc đời 
chẳng tiềm ẩn điều gì mới lạ. Đời người - giữa tồn tại và hư 
vô, mấy mươi năm sống, hoá ra chỉ là cái chớp mắt nối ta với 
trời!

Mấy anh em lại chụm nhau chụp hình trên cái giường bịnh. 
“Đầu tóc anh nhìn có okie không?” Anh vô tư đưa tay vuốt lại 
mấy cọng tóc xơ xác.

“Trời! bịnh mà vẫn muốn bảo tồn sắc đẹp.” Tôi ráng nhịn 
cười, làm mặt nghiêm nhìn vô cái cell đang chớp chớp. Xong 
mấy pose hình. Anh tự phấn chấn bằng câu phát biểu đến 
thừa… tự tin, “Tôi cần phải bị ‘shock’ để bớt đi lạc quan. Phải 
tập nghiêm và buồn.” 

Luôn là vậy, tôi quen với cái thói cà rỡn từ Anh, mà cũng 
chẳng làm ai phật lòng. Tôi hiếm khi thấy Anh nặng nề với 
cuộc đời. Cái gì cũng “Kệ”, cả với sự tắt thở! Nói như triết gia 
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Hy Lạp Epicure là nhìn cái chết theo một chiều hướng rất… 
lạnh lùng. Triết gia Socrates thì vừa bình thản uống chén thuốc 
độc trong lúc tranh luận về tính bất tử của linh hồn. Tôi đồng 
cảm với Albert Camus vì, “Sự sống là giá trị của mọi giá trị”, 
nên có bằng mọi giá con người vẫn níu kéo sự sống. Tôi chẳng 
hề nhầm lẫn giữa khổ đau và hạnh phúc, hiếm ai trưởng thành 
bằng một trái tim lành lặn. Và nếu nhìn vào những bất tất của 
đời sống thì chẳng có gì đáng sống, nhưng nếu chết để mà chết 
thì chẳng bao giờ là sự giải thoát.

Anh xoa cái bụng, phàn nàn rằng nó tự ái cứ ứ phình suốt 
vài tuần. Một người bạn ngồi gần, liền diễn thuyết liên tu về 
công dụng của thuốc Fucoidan có thể, “Diệt tế bào ung thư, và 
phụ trợ sinh lực…”, vân và vân… Tôi chỉ cho anh một phương 
thuốc nam:

“Anh về, chỉ cần bắt con gà trống tơ, cho đứng trên cái chảo 
nóng đang trên bếp lò. Bị nóng, máu sẽ dồn xuống cặp chân 
gà, tất cả tinh túy máu huyết của con gà lúc đó đều dồn xuống 
cặp giò, rồi chỉ chặt lấy cẳng gà đem hầm ăn là hết bịnh. Rất 
hiệu nghiệm.”

“Rồi cái mình con gà thì làm gì?” Anh ngớ mắt.
“Thì... đưa cho tui!” Tôi đáp tỉnh queo.
Tôi rảo mắt quanh phòng, lỉnh khỉnh mấy cái giỏ quà, biết 
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Anh chẳng đơn độc tình cảm gia đình. Một người đầy thiện chí 
với cuộc sống như Anh, luôn được đáp trả bằng sự yêu thương 
ưu ái. Cặp mắt tôi vô tình rớt xuống cặp vớ vàng đến choé con 
ngươi. Anh luôn làm tôi nực cười dù chỉ là những lý do rất 
ngớ ngẩn. Tôi nhắc khéo, “Một chiếc vớ đang thất lạc khổ chủ 
kìa”.  Anh phản ứng bằng một cái giựt phắt, rồi quăng đại trên 
giường, “Kệ, cởi luôn cha cho rồi, khỏi mất công kiếm chiếc 
kia chi cho mệt.” Tôi bật cười, chợt thèm được cái bản tính lè 
phè như Anh.

Tôi đến thăm một người bạn đang gối tay nằm bịnh. Tôi 
không đếm những gì đã mất, chỉ đang quý trọng những gì đang 
có. Dù chỉ là những trấn an và ao ước lạc quan cho sự thách 
đố của một định mệnh. Trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm, 
biopsy..., trên điện thoại anh vẫn lạc quan, “Chừng nào thiên hạ 
ung thư hết mới tới tui! ” 

Chiều xám cả khoảng hồ mênh mang. Chiều bên hồ sau 
hiên nhà Anh, bọn tôi ngồi cùng Anh trên chiếc bàn nhìn ra hồ. 
Ưu tư đã bắt đầu làm mắt anh có lúc không còn rựng cười. Anh 
đã ý thức một cuộc chiến sanh tử. Rượu và thức ăn mang tới 
chỉ để bọn tôi tự dùng với nhau. Anh đã nhất định cữ thịt, bỏ 
thuốc lá. Anh thực sự đã bước vào cuộc chiến với cả bản thân 
mình. Cuộc đời là cuộc chiến đấu dai dẳng để sinh tồn, để mưu 
cầu hạnh phúc... Trong anh, còn cả những cống hiến cho đất 
nước… như đã từng, và còn đầy nhiệt huyết.  

Tôi vẫn sợ những ra đi, những tiễn biệt... Tháng Ba, mưa 
vẫn giăng đầy mặt hồ, gió thốc lạnh. Rượu đỏ làm tím môi, 
tím lòng. Dời bàn vào trong nhà, không gian hẹp, hơi ấm dễ 
truyền cho nhau. Những quần quây ấm áp tình bằng hữu chẳng 
chỉ những lúc vui, phải không Anh? "Giọt nước có biết mình 
là sông?" Anh hát trong làn hơi không đủ mạnh để chia vơi với 
bạn bè những lo âu dần nhiều trong anh. Không! giọt nước sẽ 
chẳng biết mình là sông chỉ khi rơi lẻ loi giữa thinh không và 
tan tác giữa vô cùng hiu quạnh.

Tôi vẫn đứng nhìn ra mặt hồ xám. Mưa như thốc vào mặt 
những giọt thấu buốt. Tôi muốn mình được khóc… 

đmh 
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Trần Thị Thức 

chàng trai xứ quảng
Vài cảm nghĩ về “Chàng thanh niên Xứ Quảng”

năm 1989, chàng thanh niên Việt Kiều Philip Nguyễn 
(Xuân Phước) lần đầu tiên về lại Việt Nam để thực hiện 
giấc mơ Việt Nam của mình. Bước đầu chàng đem theo 

hoài bão giúp thanh thiếu niên Việt Nam làm quen với Vi tính 
và Công nghệ Thông tin….

Tôi nhớ rất rõ là Philip Nguyễn đến nhà chúng tôi tìm anh 
Đoàn Viết Hoạt qua sự giới thiệu của anh Đỗ Thái Nhiên để 
Nguyễn Xuân Phước làm quen và trao đổi về các vấn đề Việt 
Nam, nhất là về Tư tưởng Việt mà Nguyễn Xuân Phước đã 
được anh Đỗ Thái Nhiên hướng dẫn sơ khởi ở California.

Sau khi tự giới thiệu và nói vài câu chuyện mở đầu, thấy 
anh Hoạt có vẻ lạnh nhạt, chắc biết anh Hoạt còn chưa tin cậy, 
Phước lấy trong ví ra một mẩu giấy nhỏ đưa cho anh Hoạt và 
nói: “Anh Nhiên nói anh rất cẩn thận, chắc lúc đầu chưa tin 
đâu, hãy đưa cho anh Hoạt mảnh giấy này”. Đó là một mảnh 
nhỏ xé từ lá thư anh Hoạt gửi anh Nhiên. Từ đó hai anh em tin 
cậy nhau và nói chuyện cởi mở thoải mái.

Lúc đó Philip Nguyễn được trường đại học Luật mời nói 
chuyện với sinh viên, và còn được báo Tuổi Trẻ viết bài giới 
thiệu. Trường Anh Ngữ và Vi Tính của Phước mở là trường 
đầu tiên, nhân lúc đó nhà nước Việt Nam đã chấp nhận mở cửa 
kinh doanh thương mại với quốc tế. Cũng từ đó tôi hiểu được 
một ưu điểm của Phước: luôn biết nắm bắt thời cơ đúng lúc, 
đúng việc, đúng người. Chỉ có những con người có đầu óc và 
tầm nhìn rộng mở mới có được cái bén nhậy đó.

Lẽ dĩ nhiên Nguyễn Xuân Phước được anh Đoàn Viết Hoạt 
giới thiệu hợp tác với một vài thanh niên Việt đồng trang lứa và 
lý tưởng để cùng nhau làm việc tại Trung Tâm do Phước mở và 



182 | tuyển tập

với những công việc bí mật khác.
Lúc đó, ở Việt Nam làm gì cũng phải xin phép và qua nhiều 

thủ tục rất phức tạp..
Nhóm của Nguyễn Xuân Phước gồm có các anh Cảnh, 

Châu, Trí…. Và còn nhiều người khác nữa nhưng hiện chưa 
tiện nêu tên.

Về phần tôi, tôi đã đồng ý để tên cho các anh em xin phép 
lập một Trung tâm dạy Vi Tính và Anh Văn vì tôi có bằng 
Master về giáo dục ở Mỹ về từ năm 1971, Trung Tâm này 
có tên là Trung Tâm Anh Ngữ và Vi Tính Misha (gấu Misha 
của Nga). Một trong những sáng kiến của Phước là đi qua con 
đường Đông Âu và Liên Xô để đem máy tính về Việt Nam vì 
lúc đó Mỹ chưa mở lại bang giao với Việt Nam.

Sau đó, Philip Nguyễn đi đi lại lại giữa Mỹ và Việt Nam rất 
thường xuyên…Và đã kín đáo mang ra ngoài và đưa vào trong 
nước được nhiều tài liệu, bài viết của anh Đoàn Viết Hoạt cũng 
như của anh Đỗ Thái Nhiên. Nhất là cuốn băng “Toàn Dân 
Vận Động Cho Dân Chủ”, “ấn bản ghi âm” của tập san bí mật 
Diễn Đàn Tự Do do anh Hoạt chủ biên và ấn hành – sau được 
hải ngoại in với tên gọi “Thư Quốc Nội”. Nhờ công việc ở 
Trung Tâm nên Phước làm việc với anh Hoạt và nhóm anh em 
khá thuận tiện không bị an ninh theo dõi. Cho đến khi nhóm 
Diễn Đàn Tự Do đầu tiên bị bắt. Tối hôm trước khi đến lượt 
anh Hoạt bị bắt, anh Hoạt gặp Phước và nói Phước nên rời khỏi 
Việt Nam ngay. Ngày hôm sau, 29 tháng 11, anh Hoạt bị bắt và 
từ đó đến năm 2000 hai anh em mới gặp lại nhau sau khi anh 
Hoạt bị CS tống xuất qua Mỹ (năm 1998).

Một Thanh niên nặng lòng với quê hương, đất nước, dân 
tộc…

Phước là người nhiều tình cảm, cá tính rất dễ thương, luôn 
vui vẻ vói nụ cười hiền hòa thêm một chút khôi hài nên mọi 
người rất có cảm tình với chàng thanh niên xứ Quảng này.

Về Trung Tâm Misha, thủ tục giấy tờ có nhiều rắc rối như 
vấn đề đóng thuế và giấy phép điều hành không được hanh 
thông, hình như không đủ “dầu mỡ bôi trơn” nên Nguyễn 
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Xuân Phước cũng không trở lại Việt Nam nữa.
Khoảng thời gian đó, tôi cũng được gặp cô Dung, vợ Nguyễn 

Xuân Phước. Cô Dung là một nữ doanh gia giỏi ở Hoa Kỳ.
Giữa thập niên 1990 Nguyễn Xuân Phuớc đổi sang học 

Luật, có bằng Tiến Sỹ Luật khoa và mở văn phòng Luật ở 
Dallas, Texas.

Nghe nói vào khoảng giữa thập niên 90, Nguyễn Xuân 
Phước và cô Dung đã ly dị, hai người đã có 2 con, một con 
gái và một con trai.  Nay hai cháu học hành thành công và đã 
trưởng thành..

Nguyễn Xuân Phước là người đào hoa nên sau khi ly dị với 
cô Dung đã có nhiều mối tình khá lãng mạn nhưng hình như 
nói theo ngôn từ dân gian Việt Nam thì Luật Sư Phước và các 
người đẹp có Duyên nhưng không có Nợ với nhau nên một 
thời gian lại tạm biệt nhau mang theo nhiều kỷ niệm….

Điểm quan trọng mà tôi muốn nói về Nguyễn Xuân Phước 
là  một thanh niên VIệt có ý chí  và quyết tâm trong việc đóng 
góp vào việc  nghiên cứu và khai triển Sử Việt và Văn hóa Việt, 
để góp phần xây dựng một nước Việt Mới, dù đang sống cách 
Quê hương Việt Nam yêu dấu một nửa quả địa cầu…

Từ khi nghe tin Nguyễn Xuân Phước mắc căn bệnh hiểm 
nghèo, tôi luôn cầu nguyện cho Phước sớm lành bệnh để cùng 
anh em hoàn thành Giấc Mơ Việt Nam. Nhưng thương ôi, số 
phận nghiệt ngã đã lấy đi mất một chàng trai xứ Quảng đầy 
nhiệt tình, luôn tích cực cho sự nghiệp chung. Dù chưa hoàn 
thành công việc, nhưng Phước hãy yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng 
và an tâm rằng mọi người đã quen biết và làm việc với Phước sẽ 
tiếp tục và hoàn tất con đường của mọi người Việt yêu nước
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