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MỤC 

 

Chính luận 

Trực luận 

Xã luận 

Dân luận 

Oan luận 
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Tặng 

các bạn sinh viên của thầy luôn đau đáu  

với đồng bào, với quê hương, với Việt tộc. 
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MỤC 
 

Nhân 

Lý  

Luận 

Chính  

Thức 

Quyền 

Trị 

Hành 

Việt 

 

 

 

 

(Các ảnh minh họa là các tượng gỗ về  

các minh vương, minh quân, minh sư, minh chúa, minh chủ  

của Việt tộc được chế tác với lòng kính phục của các nghệ nhân Việt vô danh). 
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Nhận 

Thấy nước mắt nhân tình để tiếp nhân tâm. 

Thấu xương máu nhân thế để nhận nhân nghĩa. 

Thấm sinh linh nhân loại để đón nhân tính. 
 

Mong 

Muốn nhận chức năng, chức vụ, chức danh  

lãnh đạo chính trị hiện nay trước Việt tộc: 

Thì nên đứng ngay về phía dân đen, trắng tay vì nghèo khổ. 

Thì nên đứng cùng phía với dân oan, mất trắng đất, lẫn nhà. 

Thì nên đứng chung với công bằng, để có công tâm, để chống bất công. 

Thì nên đứng sát phía dân chủ, để sống chết với nhân quyền! 
 

 

Suy 

Các vị đang lãnh đạo, đang thất bại trong việc thăng hoa Việt tộc, 

xin quý vị xem lại, truy lại, soát lại, suy lại  

quá trình đào tạo lãnh đạo tại các quốc gia tiên tiến, 

xem lại giáo dục, truy lại giáo khoa, soát lại giáo trình, suy lại giáo án  

về lãnh đạo, quản lý và tổ chức, nhất là đào tạo nhân sự trong lãnh đạo. 

Chỉ vì nội dung trầm trọng của thất bại trong lãnh đạo chính trị là: 

Việt tộc của quý vị phải bị rơi xuống vực! 
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Ngỏ  

Chính luận, trong tiểu luận này không phải là thể loại văn được gọi tên là chính 

luận, mà chính luận ở đây là lý luận chính trị, tạo cơ sở tư duy cho những ai có 

nguyện vọng hay có tham vọng làm chính trị, muốn lãnh đạo trong một đất nước 

như Việt Nam, chưa đón được dân chủ, nên chưa nhận được nhân quyền. Lý 

luận chính trị vừa qua lịch sử, vừa qua thực tế; không quên kiến thức chính trị là 

nền chính kiến, nhất là không quên tri thức lãnh đạo làm gốc cho ý thức lãnh 

đạo. 

 

 

Tựa  

Chính luận trong tiểu luận này đi tìm cội là chính lý, dựa trên nhân lý, khi quá 

trình tri thức lãnh đạo chính trị là quá trình lý luận trên thực tế của nhân sinh, là 

lập luận trên chính sách để phục vụ nhân dân, với năng lực diễn luận các quyết 

định chính trị trước nhân tri, với hiệu quả giãi luận các hành động lãnh đạo 

trước nhân trí. Nếu muốn làm chính trị mà không có gốc, rễ, cội, nguồn từ nhân; 

lại vắng luôn năng lực và hiệu lực của luận, thì đừng làm chính trị, đừng làm 

lãnh đạo, vì sẽ làm trong vô tri, sẽ lãnh đạo trong vô minh, sẽ chỉ hại dân, diệt 

nước. 

 

Đề 

Chính luận trong tiểu luận này đi tìm gốc là chính tri, nơi mà kiến thức vừa là 

năng lượng chính trị, vừa là xương cốt của lãnh đạo, vì kiến thức là chất sống 

nuôi tri thức, tạo tầm vóc cho hiểu biết chính trị, dựng nên bản lĩnh của lãnh đạo 

từ rường cột là ý thức chính trị, là nhận thức lãnh đạo. Không quản lý nổi 

phương trình thức (kiến thức-tri thức-ý thức-nhận thức) này thì chỉ đưa dân tộc 

tới ngu dân, đưa giống nòi tới chướng nghiệp. Và thức luôn được đưa đường, 

dẫn lối bởi chính, ngược lại với tà, trái lại với ma, chống lại với gian. Chính tri 

làm thăng hoa chính nghĩa! 
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Chính 

Chính luận trong tiểu luận này đi tìm rễ là chính tâm, tạo ra thành tâm để có 

thành ý, nơi mà sự thành thật làm vững, làm chắc sức hoàn chỉnh của ý thức. 

Chính ý thức ngay thật tạo nên tâm thức ngay thẳng với mọi người để có chỗ 

đứng chính thống trong lãnh đạo: nói thì giữ lấy lời, hứa thì phải làm, nơi mà 

chính tâm làm ra chính quả, vì lừa dân, dối nước thì sẽ không sao có hậu trong 

chính giới. 

 

 

Dẫn 

Chính luận trong tiểu luận này mang chính khí; tới tự chính ngôn, nơi mà ý thức 

chính trị làm cột xuong sống cho luân lý lãnh đạo, có trách nhiệm với chính ngữ 

vì có bổn phận với chính nghĩa. Qua đó, chính nghĩa tạo hùng lực cho chính 

khí trong lãnh đạo chính trị, như vậy phải lấy phương trình chính (chính lý, 

chính tri, chính tâm) để quản lý xã hội, để quản trị cơ chế, để được đi trên chính 

đạo với chính trị đúng, song hành cùng lãnh đạo đúng.  

 

Chính luận đưa chính trị vào lý của luận để luận giúp lý cho lãnh đạo chính trị! 
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Phương pháp luận so sánh & chính trị học phân tích 

Tiểu luận này dựa vào cách quá trình phân tích dữ kiện chính trị và giải thích 

các sự kiện chính trị không những qua chính sách, mà còn qua hành động cụ thể, 

phối hợp với phân tích nội dung văn bản của chính sách cùng diễn văn của lãnh 

đạo, qua ngôn ngữ chính trị để giải luận tư duy lãnh đạo, từ đó tìm hiểu các diễn 

biến có trong ý định-ý muốn-ý đồ của lãnh đạo. 

 Phân tích chính sách: mức độ của một chính sách là trình độ của lãnh đạo 

trách nhiệm chính sách đó. 

 Phân tích hành động lãnh đạo: mức độ của hành động lãnh đạo là trình độ 

tư duy của lãnh đạo đó. 

  Phân tích tư duy của lãnh đạo: mức độ tư duy của lãnh đạo là trình độ lý 

luận để giải quyết các chủ trương của lãnh đạo đó. 

 Phân tích lý luận các chủ trương: mức độ lý luận để giải quyết các chủ 

trương của lãnh đạo là trình độ trí tuệ của các lãnh đạo đó. 

 Phân tích trí tuệ của lãnh đạo: mức độ trí tuệ của các lãnh đạo là trình độ 

các công trình ưu tiên của các lãnh đạo đó. 

 Phân tích các công trình ưu tiên: mức độ công trình ưu tiên của các lãnh 

đạo là trình độ sáng tạo các chính sách phát triển chiến lược.  

 Phân tích các chính sách phát triển chiến lược: mức độ sáng tạo các 

chính sách phát triển chiến lược là trình độ sáng tạo về phát triển bền 

vững. 

 Phân tích các chính sách phát triển bền vững: mức độ chính sách phát 

triển bền vững là trình độ về hiệu quả của các chính sách. 
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Nhân 

 

 

 
 

 «Kẻ khống chế chính là kẻ bị khống chế bởi ý đồ khống chế của mình » 
K.Marx
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Nhân và loại 

Có nhiều nhân loại sống cùng chung một nhân loại rộng lớn, mà nhiều nhân loại 

 vì nhiều nhân tính khác nhau, có ít nhất là có hai nhân tính rất đậm nét trong 

nhân loại chung này: 

 Nhân tính thứ nhất có ý thức luân lý, như có kim chỉ nam trong nhân tình, 

thấy tốt thì làm, thấy xấu lánh xa, thấy gian thì loại, thấy tà thì xua, thấy 

ác thì khử. Ý thức luân lý có chỗ dựa là đạo lý (hay, đẹp, tốt, lành) để chế 

tác ra luân lý (nhận trách nhiệm để đảm bổn phận). Nếu muốn làm lãnh 

đạo chính trị thì ý thức luân lý phải sắc, kim chỉ nam này phải nhọn. 

 Nhân tính thứ nhì có ý thức duy lý, như có Bắc đẩu đưa đường, dẫn lối 

giữa đêm, lấy kiến thức của kinh nghiệm (từ lịch sử qua cuộc sống) thấy 

hợp lý trong thuận cảnh, lấy cụ thể làm thực tế, biến thực tế thành thực 

dụng. Nếu muốn làm lãnh đạo chính trị thì ý thức duy lý phải rõ, thấy thật 

rành Bắc đẩu trước mắt. 

Nhận ra hai nhân tính ý thức luân lý và ý thức duy lý còn phải đi tìm thêm các 

nhân tính khác, còn nếu không hiểu gì về hai nhân tính tối thiểu này thì tốt nhất 

đừng làm chính trị, đừng nhận trách nhiệm lãnh đạo. 
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Nhân và tính 

Chữ nhân không phải là đơn thuần là một thuật ngữ, mà là một hệ thống tư 

tưởng có lý luận, mà kẻ lãnh đạo không biết hoặc không thấy thì sẽ lầm đường 

lạc lối trong quyết đoán làm gốc cho mọi quyết định, trong quyết sách làm nền 

cho mọi tổ chức và mọi quản lý. Không biết, không thấy, không nghe, tức là 

không có nhận thức về chữ nhân thì chỉ mang họa tới cho dân tộc, gây nạn cho 

giống nòi. 

Nhân loại sống trong một bối cảnh lịch sử nhất định: nhân thế, trong những 

hoàn cảnh xã hội được quyết định từ kinh tế tới giáo dục, từ vật chất tới y tế… 

từ quan hệ xã hội tới đời sống xã hội: nhân sinh. Chính bối cảnh và hoàn cảnh 

tạo ra tâm cảnh trong quần chúng đó là: nhân tình. 

Nhân tính chỉ có khi một dân tộc xác định được các định hướng cộng đồng về 

đạo lý một nhân sinh quan hay, đẹp, tốt, lành: nhân đạo, từ đó nhận thức ra các 

bổn phận, các trách nhiệm để xây dựng một giống nòi ăn ở với nhau để sống có 

hậu: nhân nghĩa. 

Nhân tính có hải đăng là nhân đạo, có dự phóng cho mai sau là nhân nghĩa, cả 

ba tạo ra thế chân kiềng bền vững cho nhân lý của một dân tộc, làm chủ đất 

nước của mình bằng nhân văn được thể hiện qua bốn hệ nhân trên. 

Cả năm hệ nhân: nhân tính, nhân đạo, nhân nghĩa, nhân lý, nhân văn được trao 

truyền và lưu truyền qua nhân giáo, trong đó một nền giáo dục đúng đắn tùy 

thuộc vào môt chính quyền liêm chính, một chính phủ liêm sỉ để bảo đảm nhân 

trí cùng nhân trí qua giáo khoa, giáo trình, giáo án. 

Chính nhân trí cùng nhân trí quyết định trình độ thăng tiến của một đất nước, 

thăng hoa của một dân tộc, mà ta thấy láng giềng cùng nôi tam giáo đồng 

nguyên như Việt Nam đã làm được: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung 

Quốc. Chính ta không làm được lại tha hóa vào con đường phản nhân trí cùng 

nhân trí, tạo ra thảm họa học giả-thi giả-bằng giả, tới từ tham nhũng-tham ô-

tham quan, tức là lãnh đạo chính trị của ĐCSVN đang lầm đường lạc lối, đang 

hoàn toàn sai! 
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Nhân và văn 

Đừng hiểu tùy tiện thuật ngữ văn trong cách làm từ hiện nay trong các miệng 

lưỡi của vài lãnh đạo: hàm nghĩa của văn mang ít nhất là ba biến số: văn hóa, 

văn minh, văn hiến. 

Văn hóa, như sức sống vững bền qua nội lực một dân tộc biết biến nội công của 

tổ tiên mình trong quá khứ thành nội chất cho các sinh hoạt tập thể, cho đời sống 

cộng đồng trong hiện tại, lại có luôn nội tâm của một giống nòi biết giáo dưỡng 

con cháu, các thế hệ đời sau biết yêu, quý, thương văn hóa đó. 

Văn minh, đòi hỏi nhân tri, luôn mở cửa mời nhân trí, học kiến thức để tự hữu 

hóa kiến thức, biến kiến thức thành tri thức được bảo vệ có hệ thống, có lý luận, 

có lập luận, có giãi luận, có diễn luận của trí thức. Vì có văn hóa chưa chắc có 

văn minh, vì văn minh tạo chỗ đứng nhân quyền và dân chủ, từ đó văn minh làm 

thăng hoa: công bằng qua tự do, để cùng nhau xây bác ái 

Văn minh thấy rất rõ trong một xã hội biết tôn trọng người lớn tuổi, biết bảo 

trọng phụ nữ, biết bảo vệ thiếu nhi, biết bảo quản thanh thiếu niên trong một hệ 

thống giáo dục lấy đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, làm nhân văn. 

Văn hóa luân chuyển để thích ứng với đời sống hiện đại, văn minh mang sung 

lực hiện đại hóa văn hóa qua cải cách, qua canh tân, được hỗ trợ bởi khoa học 

hay, bởi kỹ thuật lành, bởi công nghiệp sạch. Như vây, có văn hóa, chưa chắc có 

văn minh, làm lãnh đạo chính trị phải đưa văn hóa về hướng văn minh để thăng 

hoa văn hóa, làm cho văn hóa hay, đẹp, tốt, lành hơn 

Văn minh là chiều cao của văn hóa, đẩy văn hóa đi lên, thì văn hiến là bề dầy, là 

chiều sâu, là chính sử của văn hóa. Chính văn hiến tạo rễ sâu, gốc chắc cho văn 

minh nâng, đưa, đẩy văn hóa hướng tiến hóa. 

Chuyện đáng buồn và đáng lo là các lãnh đạo tối cao của ĐCSVN hiện nay 

không xem, không hiểu, không thấu vì không đủ tầm, không đủ vóc để biến ba 

biến số: văn hóa, văn minh, văn hiến thành ba hằng số trong các chính sách của 

họ. 
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Nhân rộng... lý mở 

Làm chính trị với chữ nhân rộng qua cái lý mở là một “nghề” rất khó, làm lãnh 

đạo chính trị với chữ nhân rộng nhất qua cái lý mở nhất, chắc chắn là một 

“nghề” khó nhất trên đời! Vì phải nhận những trách nhiệm nặng, đón những bổn 

phận rộng, nâng cao đạo đức dân tộc, hiểu xa đạo lý nhân loại. Vậy, nên suy 

nghĩ kỹ, thật kỹ trước khi chọn “nghề” khó nhất này. Nhân rộng-lý mở vừa là 

luận thuyết sinh động của chính trị, vừa là thực hành thông minh của lãnh đạo.  

Nhân rộng vì nhân vừa gần-vừa xa, nó gần có ngay trước mặt lãnh đạo chính trị. 

Đó là nhân dân, dân chúng, quần chúng: nghèo hay giầu, vui hay buồn, đau khổ 

hay hạnh phúc, nếu không trực diện để thấy, để hiểu, để thấu thì đừng đòi làm 

lãnh đạo chính trị. Còn dành làm để tham ô, trục lợi thì không phải làm chính trị 

mà là trộm, cắp, cướp, giựt bằng chính trị. Nhân xa vì nó bắt kẻ lãnh đạo phải 

“nhìn xa, trông rộng”, đưa nhân tính vào nhân tình, đưa nhân thế vào nhân tâm, 

đưa nhân nghĩa vào nhân loại, qua con đường của nhân tri, bằng phương tiện 

của nhân trí. Nhân là phạm trù của tri thức, bó buộc kẻ lãnh đạo muốn trị (trị 

dân-trị nước) phải có tri, lấy tri để lập trí. 

Lý mở vì mở ra bên ngoài mới tồn tại, mới sống còn, mới có khí trời để thở, mới 

có thực phẩm để ăn, nhất là có nhân tri của nhân loại bên ngoài để học, có nhân 

lý của nhân thế bên ngoài để khôn lên, có nhân trí bên ngoài để thông minh lên. 

Lý mở là lý biết đón, biết tiếp, biết nhận, biết mời: các kinh nghiệm hay, các 

kiến thức tốt, các bài học đẹp, các nhân thế lành để tạo ra tiềm năng, tiềm lực 

cho chính ta. Tất cả những lý đóng (đóng cửa, đóng biên giới, đóng lãnh thổ...) 

vì độc (độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị, độc đảng) đều đáng nghi ngờ, và 

nhân dân có quyền ngờ vực mọi lãnh đạo chính trị có ý đồ đóng vì độc. 

Nhân rộng-lý mở là nơi hội tụ thông minh chính trị và minh triết lãnh đạo, vì nó 

được kết tinh bởi hai hùng lực chính trị mà kẻ làm lãnh đạo phải thông hiểu:  

 Lý tưởng chính trị càng rộng thì nhân dân càng khôn (từ khôn có sở hữu là 

nhân trí, tức là khôn ngoan chớ không phải khôn lanh), ở đây sau khi 

thành công về chuyện “cơm no, áo ấm” cho dân, thì phải đi tới hướng 

“dân giàu nước mạnh”, lại còn phải đi thêm bước nữa “nhân loại thái 

hòa”. 

 Vô hạn chính trị không bị khung trong một quốc gia, mà ngược lại muốn 

cho quốc gia đó tồn tại, có chỗ đứng xứng đáng trong quan hệ quốc tế, thì 

phải tìm liên minh, tìm đồng minh, tất cả trong quy luật vô hạn chính trị 

luôn “thêm bạn, bớt thù”, luôn vô hạn học trong vô biên hiểu để luôn“học 

người để khôn ta”. 

Phương trình Nhân rộng-lý mở chính là thông minh chính trị-minh triết lãnh 

đạo. 
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Nhân nhập nhân 

Nhân nhập nhân vừa là lương tri của chính trị, vừa là lương tâm của lãnh 

đạo, đây là quá trình nhập nội vào thực tế của nhân dân, thực cảnh của dân 

chúng, thực tại của quần chúng để thấy, để hiểu, để thấu các vấn đề, các khó 

khăn, các lầm than của dân tộc, và nếu chỉ ngồi trong bàn giấy, chỉ đóng cửa 

phòng để họp hành, thì “có mắt cũng như mù” trước hiện thực (bây giờ và ở 

đây) của xã hội. 

Nhân nhập nhân trước hết là lấy nhân tính để nhập nội vào nhân tình ngay 

trong xã hội mà nhân dân đang sống, đang làm, đang ăn, đang ở, để thấy các 

trầm luân hằng ngày của nhân sinh, thấy dân đen nhọc nhằn như thế nào, 

hiểu dân oan tủi nhục ra sao, từ đó mới có ý thức chính trị để có nhận thức 

lãnh đạo qua chính sách. Chuyện giả vờ dựng kịch đầu năm: từ nguyên chủ 

tịch Trương Tấn Sang thủa nào tới đương kim chủ tịch Trần Đại Quang, giả 

bộ cầm cày lang thang cạnh các bờ ruộng với nông dân, mà thực sự thì không 

hề biết cày là gì! Đây chuyện chính trị giả, lãnh đạo xạo! 

Nhân nhập nhân sau đó là lấy nhân nghĩa để nhập sâu vào nhân thế ngay 

trong đau đáu “chén cơm manh áo” của nhân dân, ngay trong trằn trọc “cơm 

áo gạo tiền” của dân chúng, để thấy thật rõ các thiếu thốn hằng ngày trước 

các lo toan “ăn bữa sáng lo bữa tối”, rồi từ đó mài dũa ý thức chính trị cho 

thật bén, thật sắc để phục vụ cho nhận thức lãnh đạo thật sâu, thật rộng. 

Chuyện giả vờ dựng kịch đi “ăn phở” với dân thường của thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc tại Hội An, vậy mà trước đó lại kéo hàng chục xe hộ tống qua 

phố cổ, nơi mà mọi người phải đi bộ, nơi mà Liên Hiệp Quốc qua Unesco 

muốn bảo tồn. Đây chỉ là trò chính trị thấp, của lãnh đạo tục! 

Nhân nhập nhân tiếp theo là lấy nhân tâm để nhập cho thấm nhân sinh, qua 

thành tâm của lãnh đạo phải sống với dân để hiểu dân. Đây là chuyện không 

khó làm, ta đã thấy nhiều lần trong Việt sử, và có không biết bao nhiêu 

chuyện trong sử của thế giới là vua, quan, tướng “giả dân” để “đi vào dân”, 

để “chia sẻ cùng dân”. Từ đó, đặt ý thức chính trị vào chỗ trung tâm của não 

bộ lãnh đạo, để có chánh ngữ khi tuyên bố: “lấy dân làm gốc”! Còn chuyện 

dành đứng hàng đầu trong các lễ hội, chọn ghế ngồi hàng trên trong các hội 

thảo, bám chỗ ưu tiên để vái lạy trong các chùa chiền chỉ là trò bịp trong 

chính trị, cho kịch rởm của lãnh đạo! 

Nhân nhập nhân để nắm vững phương trình ý thức chính trị-nhận thức lãnh 

đạo, để hiểu chính nhân dân đưa đường dẫn lối cho chính sách, chính dân 

chúng soi sáng chính nghĩa của lãnh đạo. 
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Nhân… sinh… quan? 

 «Con quan thì được làm quan », chỉ nói lên được một loại nhân sinh quan thô 

tục trong quá trình tái sản suất các bất công trong xã hội, không đủ liêm sỉ lẫn 

thông minh để tôn trọng hiền tài. Từ đó, đưa xã hội vào quỹ đạo thô bỉ của quy 

trình: «con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa», một xã hội 

không có một chân trời của công bằng, không có tương lai của công lý, mà thảm 

họa hiện nay Việt tộc đang lãnh chịu thực tế «thái tử đảng», trực tiếp hay gián 

tiếp vùi dập bao nguyên khí quốc gia, tới từ bao thế hệ thanh niên. 

Đại nạn «thái tử đảng», được dọn đường bởi chuyên quyền và tham quyền ngay 

từ thượng nguồn qua thanh lọc lý lịch gia đình, con cháu của những gia đình bị 

xem là địch, là ngụy, thì bị diệt lối thăng hoa ngay trong trứng nước. Chuyện 

«thái tử đảng», trong hệ quả «con quan thì được làm quan», con của bọn lãnh 

đạo vơ thì con cháu chúng tiếp tục được vét. Đây là hằng số bi đát của chế độ 

mà thế giới các nước dân chủ, có nhân quyền, lấy bình đẳng làm công lý đang 

vô cùng khinh miệt. 

Muốn dẹp chuyện «thái tử đảng», muốn xóa chuyện «con quan thì được làm 

quan», muốn khử cho bằng được chuyện «con vua thì được làm vua, con sải ở 

chùa thì quét lá đa», thì rất dễ và đây là chuyện của lãnh đạo chính trị, có thể 

làm nhanh, làm gọn, làm triệt để bằng cách tổ chức lại: 

 Sân chơi là giáo (giáo dục, giáo khoa, giáo trình, giáo án). 

 Trò chơi là học (học lực quyết học vị, học hàm). 

 Luật chơi là chuyên (chuyên nghành, chuyên môn, chuyên nghiệp, chuyên 

gia). 

Nhân không còn sinh «con quan thì được làm quan», qua chuyên quyền và tham 

quyền mà được chính thực hóa bằng phương trình giáo-học-chuyên mới thật sự 

là nhân sinh quan thông minh và văn minh, vì nó biết dựa trên hệ mở của đa (đa 

năng, đa hiệu, đa tài, đa dạng) nhờ đa nguyên! 

Nhân trong sống đủ 

Sống đủ-đủ sống trong nhận định “cơm no, áo ấm” đã là chuyện rất rõ trong 

lãnh đạo chính trị, vì nó được định lượng và định chất bằng các chỉ báo khách 

quan, các tính toán khoa học, các phân tích thống kê: một người, một gia đình, 

một quốc gia với bao nhiêu dân, thì cần bao nhiêu thực phẩm, bao nhiêu năng 

lượng để lao động, để sống bình thường...  Chỉ số thu nhập, trung bình sản suất, 

sức mua trong tiêu thụ cũng được định toán hóa, mô hình hóa, để phân loại một 
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quốc gia là giàu và một số nước là nghèo, và ở giữa là các dân tộc được xem là 

đủ sống đủ-đủ sống. 

Sống đủ-đủ sống phải được phân tích đầy đủ qua khác biệt vùng miền, nơi mà 

mọi người biết là trên đất Việt, nếu ở vùng sâu-vùng xa thì sống khó-khó sống, 

chính lãnh đạo phải hằng ngày đau đáu về chuyện sống khó-khó sống này, vì 

chóng chầy nó sinh ra một bi kịch khác: sống còn-còn sống, đây là nghịch cảnh 

vì nó nghịch chiều với sống đủ-đủ sống. Vì, sống còn là phải tranh sống hằng 

ngày để được sống, và còn sống nhưng biết phải đau đớn chấp nhận một quy 

luật vô cùng bất công là “sống nay, chết mai”.  

Nên, sống còn-còn sống hiện là thảm kịch của các bé vùng sâu-vùng xa phải ăn 

lá để sống còn; và cha mẹ của các bé còn sống nhưng cuộc sống không có lối ra, 

cuộc đời trước mắt là ngõ cụt! Sống còn-còn sống là sống thiếu, sống lây lất, 

sống vật vờ, đó là sống đói, sống khổ. Kể cả sống trong căm phẫn khi thấy các 

lãnh đạo từ trung ương tới địa phương dựng chuyện xây đài tưởng niệm hàng 

ngàn tỷ để chia chát, để vơ vét, để biển lận trong cảnh cùng quẩn của dân chúng 

vùng sâu-vùng xa, đó không những là trường hợp của Sơn La, mà cả của Cao 

Bằng, Yên Bái... Bọn này không phải lãnh đạo chính trị, chúng chính là bọn “hút 

máu, nạo tủy” của dân, lấy tiền thuế của dân để làm giàu qua đục khoét ngân 

sách nhà nước. 

Làm lãnh đạo mà không thấy ba chuyện sống đủ-đủ sống khác nhau với sống 

khó-khó sống, càng khác hơn nữa sống còn-còn sống, vì ba hệ vấn đề khác nhau 

“một trời một vực”, thì các lãnh đạo nầy đừng lãnh đạo nữa. 

Sống đủ-đủ sống mà rơi vào sống khó-khó sống để nay mai sa vào sống còn-còn 

sống hiện đang là số phận ngặt nghèo của rất nhiều đồng bào ta, nhưng họ vẫn 

sáng suốt để nhận ra là các thiên tai (bão, lũ, lụt...) đi kèm với nhân tai (phá 

rừng, xã lũ, diệt môi trường...), khi người dân gọi đó là nhân tai thì các lãnh đạo 

chính trị phải hiểu là họ đang buộc tội lãnh đạo: “trời đánh dân” qua thiên tai 

thiên tai (bão, lũ, lụt...) trước hết là lỗi, là tội của lãnh đạo, trước đó đã để xẩy ra 

nhân tai vì lãnh đạo vô trách nhiệm! 

 

Nhân trong sống đúng 

Sống đúng là sống trong nhân phẩm, tạo ra nhân cách, dựng được phong cách 

của cá nhân trong xã hội, bảo vệ được tư cách biết dụng đạo lý hay, đẹp, tốt, 

lành, để đối nhân xử thế, qua luân lý của tổ tiên có trách nhiệm với giống nòi, có 

bổn phận với tổ quốc. Nhận chức trong lãnh đạo chính trị phải dựa trên đức của 

sống đúng trong nhân nghĩa, nhân đạo, nhân tâm để dụng trong nhân lý, nhân 

tri, nhân trí, để trị (quản lý, tổ chức) nhân thế, nhân tình, nhân loại. Làm lãnh 

đạo chính trị là hằng ngày học hệ nhân này, nói cho sâu là tu với nó, tu theo 
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nghĩa tự rèn luyện-tự huấn luyện mình. Trong tôn giáo, ta thấy có kẻ tu được, có 

kẻ không tu được; và kẻ tu trọn tức là kẻ tu đúng, thì ta xem như hộ có: chân tu; 

trong chính trị ta thấy rất rõ chuyện này có kẻ làm chính trị được, làm trọn đời, 

làm cả kiếp, và khi rời khỏi cõi đời này, thì dân mang ra để thờ, đó là các lãnh 

đạo đắc đạo nhờ đã lãnh đạo với chữ: nhân! 

Sống đúng còn là sống trong nhân văn, được hiểu theo nghĩa rộng là sống với 

văn hóa cao, xử thế với văn minh rộng, đối nhân trong văn hiến cao, trong đó 

lãnh đạo có trách nhiệm làm sáng văn hóa, có bổn phận dụng văn hiến 4000 

năm của Việt tộc để đưa văn minh vào đời sống hằng ngày của nhân dân, để 

người dân sống văn minh trong mọi sinh hoạt xã hội. 

Sống đúng cần có cơ sở của một xã hội tốt, qua các định chế tốt tổ chức được 

các cơ chế tốt, bảo đảm một đời sống thường ngày tốt. Các lãnh đạo phải lắng 

nghe các câu hỏi của thanh thiếu niên, hằng ngày trên truyền thông mạng xã hội, 

và phải trả lời các câu đó với hệ nhân một cách chính đáng nhất. Đó là trường 

hợp của Cát Linh, cô bé miền Trung của xứ Nghệ với câu hỏi: “Làm sao thanh 

thiếu niên chúng tôi có thể sống đúng, sống tốt trong một xã hội mọi chuyện đều 

xấu, giáo dục xấu, kinh tế xấu, với các lãnh đạo từ trên xuống dưới đều xấu...”. 

Đó cũng là trường hợp của Lynn Nguyễn, du học sinh Việt tại Anh quốc: “Làm 

sao thanh thiếu niên chúng tôi có thể học đúng, hiểu đúng, khi lãnh đạo chính 

trị bưng bít từ tin tức tới đánh tráo lịch sử, mang phản xạ ăn gian nói dối để 

tuyên truyền, để lừa đảo dân!” 

Sống đúng trước hết đối với lãnh đạo chính trị trước hết phải là sống thực, với sự 

thật làm nên chân lý, chế tác ra lẽ phải để trị (quản lý, tổ chức). Kế tiếp sống 

đúng đối với lãnh đạo chính là sống sạch, không tham quyền cố vị để trục lợi, 

nhận thanh bạch, không sợ thanh đạm, bất chấp thanh bần, như vậy mới gánh 

vác được đại sự!
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Nhân trong sống vui 

Sống vui hàng ngày để vui sống cả đời, là sự hiển hiện của hạnh phúc, khi sống 

đủ đã có và sống đúng đã thành, thì thực tế cả một dân tộc sống vui- vui sống 

chính là niềm vui cao đẹp nhất của lãnh đạo chính trị. Đây không phải là chuyện 

mơ mòng, mà là chuyện có thật, có thật và kéo dài hàng trăm năm qua hai đời 

Lý-Trần, mà Việt sử kể lại với thái hòa là thực cảnh nơi mà nhà cửa cứ để mở 

mà không lo sợ trộm cắp, với thái bình là bối cảnh mà cả nước chuộng thiền, 

yêu thiền, sống thiền. Có nhiều vua, lắm tướng đánh giặc giỏi, lãnh đạo tài, quản 

lý đúng, lại còn biết đi tu, trong hiện cảnh của một quốc gia biết “an nhiên, tự 

tại, với minh vương Lý Thái Tổ, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, với minh 

quân Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo. 

Quy trình sống đủ-sống đúng-sống vui phải có trong giáo trình đào tạo lãnh đạo 

của đất nước, “cầm cương nẩy mực” vì đồng bào, nhận đối thoại thường xuyên 

với nhân dân, không chỉ vì mục đích kính tế, vật chất mà còn có giáo dục song 

hành cùng văn hiến, của một dân tộc tìm sự sung túc cùng lúc với các giá trị tâm 

linh. Không cần phải là nước giầu nhất, mạnh nhất để đạt được chuyện này. Đây 

chính là chuyện cứu cánh của lãnh đạo chính trị, đó là thực tế của ba quốc gia 

Bắc Âu nhỏ nhưng không nghèo, ít dân và rất quý dân: Đan Mạch, Thụy Điển, 

Na Uy. Họ làm đúng trong giáo dục mà không cần đầu tư nhiều tiền như Việt 

Nam hiện vào tượng đài liệt sĩ, vào nghĩa trang ưu tiên cho cán bộ cao cấp. Họ 

làm đúng trong kinh tế mà không bán đứng tài nguyên, thiêu hủy môi trường, vì 

họ biết sống đủ-sống đúng-sống vui và tin vào các giá trị của nhân phẩm. Nhân 

lý của họ là nhân trí, và nhân đạo của họ là nhân bản. Họ không phải là một 

trường hợp đơn lẻ, bây giời lại có Cost Rica, rất nhỏ giữa các quốc gia rất lớn 

trong châu Mỹ La Tinh nhưng biết trọng môi trường như trọng nhân tính; lại 

thêm Népal của châu Á, biết lấy hạnh phúc của vui sống để làm kim chỉ nam cho 

mọi chính sách. Tất cả các quốc gia nhỏ này đều biết bảo vệ quê hương họ, bảo 

trị an ninh trật tự cho dân chúng họ, nhưng họ thật thông minh –nhờ lãnh đạo 

của họ rất thông minh- biết chọn sống đủ-sống đúng để sống vui, còn hơn là 

giầu mà ngu! Lắm tiền nhưng thiếu lạc. 
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Nhân và quả 

Nhân vừa là nguyên nhân, vừa là nhân loại, trong đó nguyên của hạt, của giống, 

khi gieo vào đất sống, cấy vào nhân sinh luôn theo quy luật “nhân nào quả 

nấy”. Vì, quả là kết quả, nếu hay, đẹp, tốt, lành thì là hiệu quả; còn nếu xấu, tồi, 

tục, dở thì là hậu quả. 

Quy luật “nhân nào quả nấy”, được Phật giáo phân giải tận tường, Khổng giáo 

và Lão giáo không phân tích ngược lại hoặc khác đi; trong khoa học xã hội và 

nhân văn đã dụng nó không những như lý thuyết luận mà còn như phương pháp 

luận để phân tích chính xác hơn quan hệ xã hội qua chính trị, giữa kẻ thống trị 

và người bị trị. Nhất là trong chính trị học, luôn lấy quy luật nhân quả làm cốt 

lõi để giải thích các phản xạ của quần chúng, các phản ứng của nhân chúng 

trong ngắn hại, trung hạn và dài hạn. 

Quy luật «ác quả ác báo» tới để củng cố quy luật “nhân nào quả nấy”, cùng lúc 

mài sắc nhọn hơn diễn luận của quy trình nhân quả, để báo động cho nhân sinh 

biết cái hậu quả của xấu, tồi, tục, dở đang biến thái qua hậu nạn tới từ thâm, 

độc, ác, hiểm. Nơi đây, hệ bạo (bạo quyền, bạo lực, bạo hành, bạo động, bạo 

chúa…) bó buộc các lãnh đạo phải nghiệm thêm cho thật tỉnh táo và sáng suốt 

thêm một vấn nạn khác, có nhân lý vì có nhân tri: «hại nhân, nhân hại», không 

biết các lãnh đạo hiện nay có đủ tuệ giác hay không để cụ thể hóa nó hơn nữa: 

«hại dân, dân hại»! 
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Lý 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Quyền lực không những ở trên cao,  

mà lan tỏa để ẩn náu trong mọi quan hệ xã hội» 

M.Foucault  
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Luân và lý 

Luân là khung, là khuôn để định vị và định chất về trách nhiệm và bổn phận giữa 

cá nhân và tập thể, giữa cộng đồng và dân tộc, giữa công lý hành động; thì luân 

cùng lúc là con đường và định hướng cho nhân tính, sống theo hướng nhân đạo. 

Như vậy, khi vào khung, vào khuôn là đã tìm ra được nhân tính, dựa vào nhân 

đạo, nên luân là đi vào nhân loại bằng con đường nhân nghĩa! 

Lý tới từ kinh nghiệm được chế tác thành kiến thức, tạo ra ý thức qua lý luận đi 

tìm sự thật, qua lập luận đi tìm chân lý, qua giãi luận để có lẽ phải, thì lý không 

là khung, chẳng phải là khuôn, là một quy trình khám phá, vừa đòi hỏi thông 

minh, vừa đòi hỏi sáng tạo, vì khung chưa có và khuôn thì biệt dạng, nên lý là đi 

tìm nhân loại qua con đường của nhân trí! 

Luân lý chính trị vừa là đi vào nhân loại vừa là đi tìm nhân loại để hiểu rõ hơn 

nhân tính, để thấu sâu hơn sự đa dạng của nhân sinh. Nếu không có nội lực đi 

vào nhân lý, thì không có luôn sung lực đi tìm nhân tri. 

 Không có đa nhân: nhân lý, nhân tri, nhân trí để phục vụ cho nhân tình, nhân 

thế, nhân loại đi vào quỹ đạo của nhân nghĩa, nhân văn, nhân bản, thì đừng lãnh 

đạo chính trị! 
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Lý tưởng chính trị 

Lý tưởng chính trị vừa chính sách hóa được các phương án phục vụ nhân dân và 

đất nước, vừa mô hình hóa được các tổ chức cụ thể trong đầu tư và kiểm tra, vừa 

cụ thể hóa mọi sinh hoạt chính trị, nơi mà lãnh đạo chính trị dẫn dắt từ thượng 

nguồn tới hạ nguồn các quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu trong thực tế. Tại đây, 

sinh hoạt lãnh đạo chính trị là tổng kết tất cả các sinh hoạt của xã hội, từ nông 

nghiệp đến công nghiệp, từ kinh tế đến thương mại, từ giáo dục tới văn hóa… để 

tìm ra tổng lực làm cho được chuyện dân giầu nước mạnh. 

Lý tưởng chính trị làm nên niềm tin chính trị, nếu quốc thái dân an theo hướng 

đi lên của dân tộc, giới hạn mọi hậu nạn, tăng trưởng mọi sản suất, làm giầu 

thực sự cho mọi tầng lớp có mặt trong xã hội, thì lý tưởng chính trị đã làm nên 

sức mạnh chính trị. Quá trình lý tưởng-niềm tin-sức mạnh, không chỉ quyết tâm 

chính trị, mà nó chính là thông minh chính trị, quá trình này chính là sung lực 

xuyên qua để nâng lên trình độ chính trị của dân chúng, cường độ nhận thức 

chính trị của nhân dân. 

Lý tưởng chính trị trong năng lực của lãnh đạo chính trị mang luôn tiềm lực thay 

đổi nhân sinh quan của một dân tộc, lấy nhân tính để giáo dục nhân tình; làm 

biến đổi thế giới quan của một giống nòi, lấy nhân tri để hiểu nhân loại; làm 

chuyển đổi vũ trụ quan của quần chúng, hiểu môi trường chính là môi sinh cho 

nhân thế. Nếu phương trình nhân sinh quan-thế giới quan-vũ trụ quan được 

thăng hoa, thì đây chính là kết quả của tiến bộ, của văn minh, cũng là sự thành 

công cụ thể của lãnh đạo chính trị. 

Lý tưởng chính trị biến cái tầm thường lập đi lập lại không có tiến bộ, đổi cái 

bình thường vô thưởng, vô phạt, thay cái tầm phào của sống lây lất, đưa tất cả 

vào quy trình hiện đại hóa có văn minh, cùng lúc giữ được các tuyền thống tốt 

lành, các di sản hay đẹp, đây chính là quá trình khai thị-khai minh-khai trí có 

trong bổn phận và trách nhiệm của lãnh đạo chính trị, nếu lãnh đạo liêm chính-

liêm minh-liêm khiết. 

Lý tưởng chính trị bắt đầu bằng liêm chính-liêm minh-liêm khiết để làm cho 

bằng được chuyện khai thi-khai minh-khai trí thì đây đúng là lãnh đạo lấy chân 

thật- chân tình-chân chính để chứng minh được là trong chính trị có chân tu: lấy 

chức để tạo đức, lấy đức để tạo phúc cho dân, lấy phúc tạo lợi cho nước. 
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Lý của (lãnh) đạo 
Lý của lãnh đạo, hoàn toàn ngược lại với hiện thực của Việt Nam hiện nay, là một 

ĐCSVN lấy ghế để ngồi trên lợi ích của dân tộc, thấy mệnh nước lờ mờ, nhìn nhân 

dân mông lung, lại có những liên minh chằng chéo với ngoại bang xâm lược là Tầu 

tặc, các lãnh đạo chính trị của ĐCSVN đang mất đi cái lý của lãnh đạo. 

Lý của (lãnh) đạo bắt đầu bằng hành động luân lý, hành vi đạo lý nhận trách nhiệm 

bảo vệ đất nước, bảo bọc nhân dân, bài học nhập môn này trong lãnh đạo chính trị 

bắt đầu bằng ý lực như mãnh lực trở lại thượng nguồn của dân tộc, ngay trong lịch 

sử để thấy-và-lấy được những kinh nghiệm của tổ tiên, tài năng của cha ông trong 

việc dựng nước và giữ nước, chính trị không bao giờ rời lịch sử. 

Lý của (lãnh) đạo trong bài học thứ hai nằm ngay trong thực tế, được xây dựng lên 

bởi nhiều thực tại, trong đó lãnh đạo chính trị phải làm được hai chuyện cùng một 

lúc, hai chuyện này gần như trái ngược nhau trong thực cảnh, để nắm rõ thực trạng 

của dân tộc. Một là giải quyết các bất công gây nên căng thẳng, hiềm khích, xung 

đột trong xã hội; hai là lập ra chính sách cho tương lai có mục đích chính là bảo vệ 

toàn vẹn lãnh thổ, phát triển đất nước, với mục tiêu cao thượng là đưa xã hội về 

phía văn minh để thăng hoa dân tộc trên, chính trị không bao giờ rời xã hội. 

Lý của (lãnh) đạo trong bài học thứ ba là tập hợp được tất cả tiềm năng của dân 

tộc, tài nguyên của đất nước trong một sung lực tổng thể để tạo được một ý lực 

trong chính sách bảo vệ và phát huy đất nước, nơi đây lý tưởng chính trị đi đôi với 

hành động lãnh đạo. Chính lãnh đạo sẽ biến sung lực thành hùng lực trong phát 

triển kinh tế và mãnh lực trong quyết tâm bảo vệ bờ cõi quê hương, chính trị không 

bao giờ rời nhân dân. 

Lý của (lãnh) đạo trong bài học thứ tư chọn phương hướng để làm định hướng, 

biết định hướng để thấu các ưu tiên ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, rồi xếp loại và 

xếp thứ tự các ưu tiên này qua các chính sách để quyết đoán đâu là ưu sách phải 

thực hiện cho bằng được để dân tộc được thay đời đổi kiếp theo chiều hướng hay, 

đẹp, tốt, lành, đưa nhân tính vào nhân tình, đưa nhân tri vào nhân loại, đưa nhân 

thế vào nhân nghĩa, đưa nhân phẩm vào nhân bản, chính trị không bao giờ rời nhân 

đạo 

Lý của (lãnh) đạo trong bài học thứ năm là nắm thời giữ thế -tùy thời lập kế, tùy 

thế lập mưu- để chọn ra các chính sách nhiều hiệu quả, ít hậu quả, vắng bóng khổ 

đau, ngày càng đầy phúc lợi cho dân tộc, không bị xơ cứng trong ý thức hệ, không 

bị nhốt tù bởi các khẩu lịnh tuyền truyền xa thực tế, xa thời thế, chính trị không 

bao giờ rời thời cuộc. 

Lý của (lãnh) đạo trong bài học thứ sáu là biến tâm niệm quốc thái dân an thành 

tâm lực dân giầu nước mạnh, trong đó kẻ lãnh đạo giỏi là kẻ của bây giờ và tại 

đây, kẻ lãnh đạo tài là kẻ của hiện thực của thế giới hiện nay, kẻ lãnh đạo lớn là 

kẻ thấu nội cảnh và hiểu ngoại cảnh của đất nước mình, để dùng ngoại cảnh mà 

nâng nội cảnh.
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Lý của ý 
Nếu ý tưởng chính trị sinh ra từ lý tưởng lãnh đạo (quốc thái dân an để tiến tới 

dân giàu nước mạnh) thì ý tưởng chính trị sẽ làm nền cho sáng kiến trong quyết 

định, cho sáng tạo trong chính sách, từ đó thực tế hóa lý tưởng lãnh đạo. Từ đây 

nhân dân có thể đặt ra hai yêu cầu cho chính giới lãnh đạo, thứ nhất nếu không 

có ý tưởng chính trị để phục vụ cho lý tưởng lãnh đạo thì đừng lãnh đạo! Thứ 

hai lý tưởng lãnh đạo luôn là ý lực lãnh đạo vượt kinh nghiệm của quá khứ, 

không lập đi lập lại cái cũ nếu cái cũ không làm dân tộc thăng hoa, đất nước 

giầu đẹp. Tới đây ta thấy hệ vấn đề lý tưởng lãnh đạo sẽ làm đầu tầu cho mọi 

sinh hoạt lãnh đạo chính trị, trong đó bọn tham quyền không có ghế ngồi, bọn 

tham ô không có chỗ đứng, bọn tham nhũng không có chỗ dựa. 

Ý tưởng chính trị thể hiện lý tưởng lãnh đạo trong việc đi tìm quốc thái dân an 

rồi tiến tới dân giàu nước mạnh, thì đây là chuyện thực tiễn chớ không phải 

chuyện lý thuyết, chuyện thực tế chớ không phải chuyện trừu tượng, và bản lĩnh 

của lãnh đạo chính trị là đưa ý tưởng chính trị vào nhân sinh, đưa lý tưởng lãnh 

đạo vào nhân tình, để ý lực lãnh đạo biến thành thực lực chính trị, làm nên thực 

tế xã hội. Nếu không có lý tưởng lãnh đạo, thì sẽ không thấy, không hiểu, không 

thấu phương trình biến hóa của ý lực lãnh đạo-thực lực chính trị-thực tế xã hội, 

theo dân tộc theo hướng thăng hoa. Nếu không nhận ra phương trình này thì 

đừng lãnh đạo, hay để những kẻ có lý tưởng hơn mình thực hiện phương trình 

này, biến nó thành chương trình cụ thể trong lãnh đạo chính trị thay mình. 

Chính lý tưởng lãnh đạo dẫn dắt ý tưởng chính trị tạo ra đường lối chính thống 

cho mọi sinh hoạt chính trị, chế tác ra các quá trình tuyển chọn chương trình 

chính trị. Và, nếu lãnh đạo liêm chính với chính sách liêm minh thì lý tưởng 

lãnh đạo có mặt ngay trong hiến pháp, để điều hành tư pháp, điều chế hành 

pháp, điều động lập pháp. Tại đây sân chơi-trò chơi-luật chơi chính trị được cổ 

vũ bởi lý tưởng dìu dắt ý tưởng, mà ta thấy rất rõ trong các nước dân chủ vì tiên 

tiến, văn minh vì tôn trọng nhân quyền. Hiện diện của lý tưởng lãnh đạo đưa 

đường dẫn lối ý tưởng chính trị không hề là chuyện mơ hồ, huyền hoặc trong 

chính giới, vì nó vừa là mục đích, vừa là động cơ để cải tổ chức các định chế 

dựa trên phương án lý tưởng lãnh đạo-ý tưởng chính trị. Trong đó ý tưởng chính 

trị làm gốc cho tư tưởng chính trị, dựa trên lý tưởng lãnh đạo vừa là bàn đạp, 

vừa là dàn phóng cho mọi chính sách. Trong đó có sự chấp nhận cạnh tranh giữa 

các ý tưởng chính trị, có sự chấp thuận đấu tranh giữa các lý tưởng lãnh đạo. 

Đây chính là nội công của sinh hoạt chính trị, nội lực của bản lĩnh lãnh đạo; 

nhận cạnh tranh, nhận đấu tranh tới từ đối phương, đối thủ như nhận sự «bồi 

dưỡng chính trị» tới từ ngoại giới để thêm sức, thêm tài cho sung lực chính trị 

của mình. 
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Lý … chỉnh 

Chỉnh chu trong hành động chính trị phải dựa vào sự chu đáo của lãnh đạo, 

trong đó liên tục chỉnh đốn hàng ngũ lãnh đạo, để có hiệu quả trong sinh hoạt 

chính trị, không ngừng cải tổ theo hướng tốt mà không cần phải dùng xương 

máu để làm cách mạng. Biết có công bằng qua công lý, để pháp lý có chỗ dựa là 

pháp luật, vừa nghiêm minh để chống tội ác, vừa biết khoan hồng để giáo dục 

dân chúng theo hướng tự giác, từ ý thức tới nhận thức. 

Lý chỉnh chu nhờ luôn được chỉnh đốn bởi đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, bởi luân lý 

vững chắc của tổ tiên biết nhận bổn phận và trách nhiệm với non sông, với giống 

nòi, đây là chuyện có thật và có độ dày (rất dày) trong Việt sử qua quyết tâm của 

Ngô Quyền, qua quyết đoán của Lý Thường Kiệt, qua hai đời thịnh trị Lý-Trần, 

qua đạo đức của Nguyễn Trãi, qua mãnh lực của Quang Trung. 

Lý chính trị chỉnh chu (quốc thái dân an) luôn được bồi dưỡng bởi lý tưởng 

chính trị (dân giầu-nước mạnh) không hề là chuyện mơ tưởng chính trị, mơ hồ 

lãnh đạo, đó là những mô hình sáng, luôn được lau chùi để ngày càng sáng hơn, 

qua hành động chính trị cụ thể của lãnh đạo: làm chính trị thì đừng chọn cách đi 

đường mòn trên cái xấu, cái dở, để lập lại cái tồi, cái hèn, mà chọn cái sáng suốt 

khác để đi lên, trong cái tỉnh táo của lãnh đạo có lý tưởng đi xa vì có quyết tâm 

đi lên. 

Lý chính trị chỉnh chu (quốc thái dân an) qua lý tưởng chính trị (dân giầu-nước 

mạnh) mang cách xử lý phương trình gần dân-xa thói, tức là luôn gần dân để 

hiểu mong cầu và đòi hỏi của dân, nhưng xa thói xấu, như xa các lệ tầm phào vì 

tầm thường trong nhân cách. Cụ thể là dân tình quý trọng các lãnh đạo liêm 

minh-liêm chính-liêm sỉ, chấp nhận thanh bạch-thanh đạm-thanh bần, và dân 

tình rất khinh thói khoe của hiện nay của các lãnh đạo xây biệt phủ, biệt dinh, 

biệt thự của các lãnh đạo thối nát. Cụ thể có ông lãnh đạo tối cao thủa nọ: cựu 

tổng bí thư Nông Đức Mạnh xây dựng nội thất mạ vàng, người ta khinh vì nó 

chỉ nói lên cái vô lý của vô minh, vô tri, vô giác của một lãnh đạo. Ta khinh bọn 

lãnh đạo sống để mạ vàng trong khi dân đen, dân oan ngày càng nhiều, chỉ vì ta 

thấy chúng ngày càng gần hệ bán nước-ngày càng xa hệ cứu nước! 
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Lý... trọn 

Không trọn lý thì đừng mong trọn tình trong lãnh đạo chính trị trước nhân dân, 

vì đất nước, vì tiền đồ của tổ tiên; những mơ hồ trong thuật ngữ: lãnh đạo vừa là 

kỹ thuật, vừa là nghệ thuật, đã biến thành sáo ngữ, vô thưởng vô phạt, nếu kẻ 

lãnh đạo không nhận ra nội chất của chính trị chính là nội lực của lãnh đạo, 

trong đó kết quả của chính sách được đo lường qua hiệu quả của kẻ lãnh đạo. 

Tại đây học cho kỹ để hành cho đúng là sinh hoạt thường nhất của lực lượng 

lãnh đạo, trong đó quá trình hành động chính trị được xếp đặt có thứ tự trong 

quá tình xây dựng chính sách: 

Trọn cứu cánh trong lý giải các chính sách, ở đây mục đích chính sẽ lý giải mọi 

mục tiêu trong thực tế, ở đó chuyện ích nước-lợi dân, là chính, lấy công ích dẫn 

dắt tư lợi. 

Trọn phương tiện, trong giải thích về các giai đoạn đầu tư, từ đây có tự lực để có 

tự cường, lấy tự chủ để vận động liên minh, kể cả viện trợ quốc tế. 

Trọn lợi ích, trong lý giải các thành quả, bằng kết quả hay cho giống nòi, tốt cho 

dân tộc, đẹp cho văn hóa, lành cho xã hội. Các lợi ích luôn có tính hữu hiệu đẩy 

lùi được các chuyện xấu, tồi, tục, dở trong xã hội, trong dân chúng. 

Trọn đầu tư, biết thuyết phục các chi phí của cả công trình, chống tham nhũng 

để chống đầu cơ, chống tham ô để chống trục lợi; cô lập bọn «sâu dân mọt 

nước», vô hiệu hóa bọn «thừa nước đục thả câu», phong tỏa hóa bọn «mượn 

đầu heo nấu cháo», chúng sẽ không có chỗ ngồi trong đầu tư, vì chúng không có 

chỗ đứng trong chính sách. 

Trọn thấu hậu quả với những phân tích về các hậu nạn có thể xẩy ra, hậu nạn 

luôn ở số nhiều về nhân lực cũng như về nhân phẩm, về tài nguyên cũng như về 

môi trường, về xã hội cũng như về văn hóa, về giáo dục cũng như về luân lý… 

nếu hậu quả lường được, mà lại nhiều hơn hiệu quả thì đừng ra chính sách, 

đừng bỏ sức để đầu tư. 

Trọn tăng trưởng với các tính toán sinh lời trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, 

trong con tính: có rồi thì được quyền có thêm, có ít thì được quyền có nhiều hơn 

để nâng cao cuộc sống hằng ngày cho nhân dân, trong đó luân lý, đạo lý giáo 

dưỡng hệ thống giáo dục, lấy kinh tế phục vụ xã hội, lấy lợi nhuận phục vụ lao 

động, lấy sáng suốt để bảo vệ tài nguyên, lấy tỉnh táo để bảo tồn môi trường, lấy 

nhân trí để tăng trưởng nhân lý.
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Lý gần, lý xa 

Lý gần là lý gần với thực tế của nhân dân, trong đó chuyện chén cơm manh áo 

của dân chúng lãnh đạo phải hiểu, tại đây chuyện cơm áo gạo tiền của quần 

chúng lãnh đạo phải thấu, ở đây chuyện giá áo túi cơm của nhân dân lãnh đạo 

phải có sự đồng cảm, không xem thường chuyện thiếu thốn của dân tộc. Ý 

nguyện thành ý lực đủ ăn, đủ mặc chính là thao thức đau đáu hằng ngày của 

lãnh đạo chính trị. 

Lý xa là chuyện xa nhưng làm được vì nó không xa vời, vì muốn làm lãnh đạo là 

muốn đưa dân tộc với tới được chuyện thay đời đổi kiếp theo hướng đi lên, bền 

và vững của dân giầu nước mạnh. Lý xa nhưng thực hiện được vì đã có trong 

vốn liếng văn hóa và giáo dục của tổ tiên: con hơn cha là nhà có phúc, không 

trên mức độ của vài cá nhân, của vài từng lớp lãnh đạo, mà trên cường độ của cả 

nước, của toàn dân, trong đó đại đa số được hưởng sống vui để vui sống, không 

sưu cao thuế nặng, không cường hào ác bá, cụ thể là không có dân đen, không 

còn dân oan. 

Lý gần là lý gần kề với thực trạng của dân tộc, có đủ cơm ăn áo mặc, không phải 

đi làm lao nô ngay trên đất nước mình cho các doanh nghiệp ngoại quốc, không 

chịu cảnh nô tỳ cho các nước láng giềng, tuyệt đối không rơi vào cảnh nô lệ của 

họa tầu tặc. Lý gần vì lãnh đạo có thể làm được tức khắc qua quyết tâm chính trị 

biết dựa vào lý tưởng chính trị, mà không cần gọi tên qua xảo ngữ để lừa dân là 

lý tưởng cách mạng! 

Lý xa là đưa nhân tri sáng, nhân trí cao vào nhân tình nghèo, vào nhân thế thấp, 

làm cho bằng được cuộc cách mạng nhân phẩm: quyết chí làm chủ và từ chối 

làm tớ, để thành công như các nước láng giềng cùng nôi văn minh trong tam 

giáo đồng nguyên như ta: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Lấy 

sáng kiến trong giáo dục làm ra sáng tạo trong khoa học kỹ thuật; chọn kiếp cao, 

bỏ kiếp thấp, cụ thể lấy tự chủ để có tự lập lập ra tự cường, tức là chọn tự trọng 

trước tổ tiên và con cháu, quyết không chọn điếm nhục với láng giềng, với thế 

giới! 
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Lý… không chấp nhận thực 

Lý không chấp nhận thực (thực tế, thực cảnh, thực trạng) là lý đặc thù của sinh 

hoạt chính trị không chấp nhận nghèo đói, là lý đặc trưng của chính giới không 

chấp nhận lạc hậu, làm nên lý đặc điểm của lãnh đạo chính trị, nơi mà lãnh đạo 

là để xóa nghèo nàn lạc hậu. Còn bọn lãnh đạo nào mà vỗ ngực là lãnh đạo 

chính trị mà nhắm mắt trước nghèo đói, khoanh tay trước lạc hậu, quỳ gối trước 

ngoại xâm, lại còn lẳng lặng vơ vét qua chuyên quyền-tham quyền-lạm quyền, 

gây ra tham nhũng-tham ô. Bọn này không phải làm chính trị, mà chúng chỉ 

mượn việc lãnh đạo tham quan vì tham bòn rút, tham ăn vì «quen thói bốc trời», 

mà thi hào Nguyễn Du đã mô hình hóa được bọn tội phạm này. 

Lý không chấp nhận thực tế tới từ bất bình đẳng tạo ra bất công, bất công tạo ra 

bất chấp luân lý, bất tuân đạo lý. Không chấp nhận bất bình đẳng tới từ «con sải 

nhà chùa thì quét lá đa», vì không chấp nhận bất công tới tự «con vua thì được 

làm vua», không nhượng bộ chuyện «con quan thì được làm quan», không công 

nhận hiện trạng thái tử đảng, mà nhân dân không thấy tài năng, cũng không thấy 

đạo đức của chúng. 

Lý không chấp nhận thực cảnh tới từ bọn «cướp ngày là quan», chúng biến 

đồng bào mình một sớm một chiều thành dân đen, dân oan. Không chấp nhận 

bọn «đục nước béo cò», không tha thứ bọn «sâu dân, mọc nước», không lùi 

bước trước bọn «thừa gió bẻ măng», không khoan nhượng bọn «mượn đầu heo 

nấu cháo», từ «mua quyền bán chức» qua «buôn thần, bán thánh». 

Lý không chấp nhận thực trạng tới từ bọn «đem voi dày mồ tổ», không nhắm 

mắt trước bọn con «cõng rắn cắn gà nhà», không quay lưng đối với bọn «buôn 

nước bán dân», không chấp nhận chúng vì chúng chỉ thấy chúng! Cái ích kỷ của 

chúng sẽ đưa tới chuyện «ai chết mặc ai», nếu chúng nắm các chức lãnh đạo thì 

chúng sẽ làm chuyện bỏ đồng bào chúng «bây chết mặc bây»!  

Nếu muốn làm lãnh đạo mà không tự rèn luyện hằng ngày các lý không chấp 

nhận thực (thực tế, thực cảnh, thực trạng) này, thì đừng lãnh đạo, vì lãnh đạo thì 

chỉ «khổ dân, nhục nước». 
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Lý chống hệ độc 

Lý chống hệ độc là chống cặp bày trùng: hệ tư tưởng độc tôn và ý thức hệ độc 

tài, trong đó hệ thống hóa tư tưởng tập thể sinh ra mô hình hóa tư duy cá  nhân, 

công thức hóa sự đa dạng trong cuộc sống, biến cuộc đời thành độc điệu, rồi trơ 

trẽn trong đơn điệu. Tức là nhốt đa hiệu trong nhà tù độc trị, vò nát đa năng 

thành bột trong khuôn bánh cứng nhắc của mô hình độc tôn, nghèo nàn vì vắng 

đa phương, rỗng đa hướng. 

Lý chống hệ tư tưởng độc tôn và ý thức hệ độc tài là loại ra sự độc hại của cái 

độc quyền, vì khi nó độc tài thì nó sẽ diệt cái đa hiệu của đa tài, biến đa diện 

thành độc diện. Hệ độc chọn đóng cửa, ngăn biên giới, chặn tự do lưu thông, 

cấm tự ý truyền thông. Hệ độc chọn «ngăn sông cấm chợ», chọn «bế môn tỏa 

cảng», chọn «kín cổng, cao tường» để kiểm soát, kiểm tra, kiểm duyệt. Hệ độc 

cấm chuyện mở cửa, để nhân dân được nhân tri và nhân trí để chọn nhiều chân 

trời cao, sâu, xa, rộng cho các dự phóng hay, đẹp, tốt, lành. Hệ độc «không 

thích» nhân dân thoải mái chọn lựa. 

Lý chống hệ tư tưởng độc tôn và ý thức hệ độc tài để trực diện chống lại chế độ 

công an trị thường dùng bạo quyền để đàn áp dân, chống lại chế độ quân sự hóa 

xã hội, biến dân lành thành kẻ hung hăng gây chiến tranh, đi giết người cho mục 

đích độc ác của nó, mà không hề vì chuyện «ích nước,lợi dân». 

 Lý chống hệ tư tưởng độc tôn và ý thức hệ độc tài, để trực tiếp chống bạo 

quyền, cội nguồn của bạo lực nơi mà kẻ thống trị có quyền sinh sát trên số phận 

kẻ bị trị, cho phép công an giết dân trong các đồn công an mà pháp luật hoàn 

toàn vắng mặt. Bạo quyền sinh ra bạo hành hằng ngày, xem chuyện «cá lớn nuốt 

cá bé» là bình thường, xem chuyện «trộm, cắp, cướp, giựt» nhà, đất, chùa, nhà 

thờ, của cải… của dân là chuyện «cơm bữa» của bọn cầm quyền để chà đạp 

nhân quyền. 

Muốn làm lãnh đạo mà không tự trang bị cho mình hành trang chính trị của các 

cái lý chống hệ tư tưởng độc tôn và ý thức hệ độc tài thì đừng lãnh đạo! Nếu 

muốn làm lãnh đạo mà hùa với bạo quyền-bạo lực-bạo hành thì có ngày tay sẽ 

dính máu dân! (rửa suốt kiếp cũng không sạch). 
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Lý chống mộng 

Nếu lý của lãnh đạo dựa trên đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, có nền móng từ luân lý 

của trách nhiệm bảo vệ nhân dân, của bổn phận bảo toàn tổ quốc, thì cũng chưa 

đủ để thắng địch. Để lật ngược đối phương nhất là đối phương đó lớn và đông cả 

nước lẫn dân, như Tàu tặc hiện nay, chúng thật sự là tặc vì chúng đã cướp nước 

và áp đặt nền thống trị để đô hộ ta qua nhiều lần trong lịch sử, hiện nay chúng 

cũng đang cướp biển, cướp đảo của ta. Kẻ lãnh đạo giỏi là kẻ chuẩn đoán chính 

xác ý định của giặc (đi guốc trong bụng giặc), kẻ lãnh đạo tài là kẻ dự đoán 

đúng ý muốn của giặc (đi bộ trong não giặc), kẻ lãnh đạo lớn là kẻ nhập nội 

được vào ý đồ của giặc (đi dạo trong mơ của giặc). Trong đó kẻ lãnh đạo phải 

hiểu: ý định tới từ ảo tưởng của giặc, ý muốn tới từ mong muốn của giặc, ý đồ tới 

từ mưu đồ của giặc. 

Phương trình ý định-ý muốn-ý đồ luôn mang theo các hằng số tâm lý của đối 

phương trong đó có ảo tưởng đưa tới mơ tưởng, dẫn tới mộng tưởng, chính vì là 

tưởng nên không thực (cho dù giặc muốn biến thành thật), cho nên suy bụng ta 

ra bụng người thì chưa đủ, phải biết: suy cho ra, cho đúng, cho trúng bụng dạ 

của giặc! 

Tổ tiên ta đã làm được chuyện này! Tàu tặc áp đặt hơn 1000 năm đô hộ và chắc 

mẩm đất nước Việt là của chúng, đang ngủ yên trên đất Việt, vậy mà Ngô 

Quyền một sớm, một chiều đã quật ngược chúng, bắt chúng phải cuốn chiếu 

quay về nước của chúng trong hoang mang. Chính Lý Thường Kiệt cũng làm 

chúng tan hoang trong ảo tưởng là dễ chiếm nước Việt, dễ nuốt Việt tộc, để khi 

xem lại manh giáp của chúng, để phải tỉnh khi biết là chúng còn toàn thây là 

may. Cũng chính ảo tưởng chủ quan về binh hùng tướng mạnh mà quân Nguyên 

Mông đã gặp ác mộng với ba lần quỵ gục trên đất nước Việt. Mơ tưởng chủ 

quan đến ngủ mê trong mộng tưởng của kẻ đi xâm chiếm như Tôn Sĩ Nghị khi 

thấy vào nước Việt dễ, vào Thăng Long như đi dạo, để đến lúc Quang Trung 

đánh thức chúng trong chiến thắng chớp nhoáng, tỉnh giấc trong kinh hoàng, vừa 

chạy, vừa hoảng mới biết tưởng không phải là thực! 

Tình hình hiện nay là luân lý hóa quan hệ quốc tế, với công pháp quốc tế được 

bảo vệ bởi các nước văn minh vì có nhân quyền, các quốc gia tiến bộ vì có dân 

chủ, nên chuyện «châu chấu đá xe» không còn là chuyện «đánh tay đôi» nữa; 

mà nó đã trở thành chuyện liên minh quốc tế của liêm chính bảo đảm cho các 

lãnh đạo các nước nhỏ, nếu lãnh đạo các nước đó có liêm sỉ cứu nước-cứu dân 
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«Quyền lực vận hành và  

luân chuyển qua các quan hệ xã hội» 
R.Boudon 
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Thực luận 

Nhân dân không bắt các lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN đi học lại, để xóa các 

hậu quả về tụt hậu kinh tế, tệ nạn xã hội, đồi trụy luân lý, suy kiệt chất xám... 

chúng ta chỉ yêu cầu các lãnh đạo này trở lại ngay tức khắc các bài học mà tổ 

tiên đã để lại cho con cháu, các bài học này rất dễ hiểu nên rất dễ học, dễ học 

nên rất dễ trao truyền, dễ trao truyền nên rất dễ đối thoại, dễ đối thoại nên rất có 

đồng thuận, đồng tâm: 

Có thực mới vực được đạo, với thực của sự thực để nuôi chân lý và lẽ phải và 

với thực như thực phẩm để nuôi dân, nuôi con cháu, với liên minh chặt chẽ của 

sự thực qua chính ngôn của lãnh đạo, với chân lý phục vụ cho công lý, với lẽ 

phải làm nền cho đạo lý hay, đẹp, tốt, lành. 

Có chính sách đúng, với chính trị cao, được chỉ đạo bởi lãnh đạo giỏi, theo đúng 

bài học của tổ tiên: có tích mới dịch nên tuồng, dựa trên năng lực lãnh đạo (khôn 

cậy, khéo nhờ, khó chịu), lấy tự chủ để làm chủ (khôn làm cột cái, dại làm cột 

con), có định hướng chủ lực, biết thời hiểu thế, nắm kế thấu mưu, làm lớn thắng 

to, để sớm thăng hoa dân tộc (khôn làm lẻ, khéo làm mùa). 

Trước mắt là loại ra cho bằng được bọn “sâu dân, mọt nước”, hãy xếp loại 

chúng: 

 bọn cơ hội trên tài nguyên đất nước (thừa gió bẻ măng).  

 bọn đầu cơ trên tiềm năng dân tộc (thừa nước đục thả câu).  

 bọn đầu nậu trên tiền của nhân dân (mượn đầu heo nấu cháo).  

 bọn trục lợi túi tham không đáy (bắt cá hai tay).  

Trước hiểm họa xâm lược của Tàu tặc, làm lãnh đạo phải nghiệm ngày đêm về 

hệ mất mà Việt ngữ đã rất rành mạch trong ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp: 

 mất mát là thiệt thòi về tiềm năng, bị hao tổn tiềm lực... 

 mất thân là mất mạng, chết trong thất bại… 

 mất đời là mất cuộc sống, mất xã hội, mất văn hóa… 

 mất hết là mất tất cả, không còn gì cho hiện tại lẫn tương lai… 

 mất trọn là mất tất cả, kể cả gia đình, quyến thuộc, thống tộc, dân tộc… 

 mất trắng là mất tất cả, kể cả gốc, rễ, cội, nguồn… 

Mất phải được liên tục suy nghĩ-suy tư-suy ngẫm bởi lãnh đạo, từ mức độ tới 

cường độ của quốc nạn sắp tới: vong quốc! 
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Cởi... bỏ 

Trong tầm vóc toàn cầu với nhiều triệu môn sinh, thiền sư Thích Nhất Hạnh 

được các nhân vật lãnh đạo của ĐCSVN, 2006-2007, hỏi ý kiến về tình hình 

cũng như về tương lai của dân tộc, của đất nước, thiền sư chỉ khuyên gẫy gọn 

một câu một câu là:“nên cởi bỏ ý thức hệ cộng sản cùng lúc giải thể ĐCSVN 

càng sớm càng hay!”, các chủ thể trẻ mong muốn đóng góp với dân tộc, với đất 

nước trong vai trò lãnh đạo nên suy nghĩ thêm về lời khuyên này. 

 “Cởi bỏ ý thức hệ cộng sản cùng lúc giải thể ĐCSVN!” trước hết là khẳng định 

khả năng cởi bỏ cái độc hại của cái độc đảng, để cởi bỏ cái độc đoán tới từ cái 

độc quyền, để cởi bỏ cái độc tôn tới từ cái độc trị. Độc đảng luôn độc hại, vì nó 

làm mù quáng hóa kẻ lãnh đạo, tạo ra vô minh để đưa lãnh đạo tới vô tri, cuối 

cùng là vô giác trước nỗi khổ của dân tộc, niềm đau của giống nòi, với cái độc 

chỉ thấy nó mà không thấy nhân tình chung quanh để có nhân tính trong kiếp 

làm người! 

Cởi bỏ, là sung lực của Phật giáo, nó không hề thụ động vì ươn hèn, quay lưng 

tránh bổn phận, tháo chạy bỏ trách nhiệm, ngược lại nó mang sự thông minh của 

giác ngộ, giúp kẻ đã mù, câm, điếc vì tham, sân, si đã mang ma đạo vào nhân trí 

để gây đổ vỡ cho nhân tri phải cải tà quy chính. 

Kéo dài độc đảng là kéo dài sự mê chấp trong tư duy để tiếp tục cái mê cung 

trong hành động chính trị quên đất nước, xua dân tộc để chạy theo phương 

hướng chuyên chính để chuyên quyền, một lộ trình vô định của vô tri. Cởi bỏ hệ 

mê (mê muội, mê si, mê chấp, mê cung) chính là sự sáng suốt trong lãnh đạo 

chính trị. Cởi bỏ cái mê để tìm cái giác để có cái ngộ là thử thách -chính thức và 

chính thống- của tập thể lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay nếu họ còn thiết tha với 

tiền đồ của Việt tộc! 
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Cởi ...mở 

Cởi mở trong lãnh đạo chính trị, không dựa trên một cá tính của một cá nhân 

lãnh đạo với phong thái thoải mái, không dựa trên tâm lý của một cá thể lãnh 

đạo với hành vi vui vẻ, mà nó chính là giáo dục chính trị sẽ biến thành phản xạ 

tích cực khi lãnh đạo. Cởi mở trong lãnh đạo chính trị là khả năng đón tiếp kiến 

thức mới, kinh nghiệm lành, phương án tốt, tư vấn hay, trong tư thế luôn luôn 

mong muốn học hỏi, biết nghe để biết đón, biết tiếp để biết nhận, biết nhận vì 

biết trao! 

Cởi mở trong lãnh đạo chính trị vừa là nền trong đạo lý chính trị, luôn gần dân, 

không xa rời quần chúng, vừa là cầu nối để dân chúng được trao đổi về chính 

sách với lãnh đạo, được đối thoại với chính quyền, được thảo luận với chính 

phủ. Không mỵ dân, cũng không đạo đức giả, mà dựa vào khả năng lãnh đạo với 

lý luận về chính sách, với lập luận về đường lối luôn có giáo khoa chính trị, khi 

gặp nhân dân. Mở lý trí lãnh đạo để nhân dân có thể nói, tiếp, nghe, nhận chính 

kiến của mình mà không có chuyện “ăn trên, ngồi trốc” để áp đặt chuyện “cả 

vú lấp miệng em”. 

Cởi mở để tạo quan hệ với quần chúng, với nhân dân, và làm cho quan hệ này 

vững, bền một cách thường trực, một quan hệ không hề “vô thưởng, vô phạt”, 

mà là một quan hệ ngày càng cao, sâu, xa, rộng, và luôn dựa trên chính giáo của 

hai bên, có nền là đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của một dân tộc, với lộ trình hai 

chiều “trên nói dưới nghe” và “dưới nói trên nghe”. 

Khi xã hội học chính trị và khoa học chính trị đã cùng chia sẻ phân tích với tâm 

lý học là lãnh đạo cũng là người (là phàm nhân trước khi thành vĩ nhân nếu có 

thành quả lỗi lạc vì dân tộc), cũng luôn cần hai nhu cầu: cởi mở để có quan hệ 

giữa người và người, cởi mở để có sự thỏa mãn trong quan hệ xã hội. Nếu là 

lãnh đạo mà không có quan hệ với quần chúng bên ngoài thì rất đáng sợ! Đây có 

thể là loại tâm thần lạc vào chính giới! 

Chính có lãnh đạo chính trị hiện nay đang xa rời nhân dân, mặc cho dân đen lầm 

lũi, mặc cho dân oan lang thang, mà nên làm ngược lại để có tâm niệm chính trị: 

làm lãnh đạo không phải chỉ tạo ra của cải cho dân, mà còn phải tạo ra quan hệ 

bền, chắc, vững, lâu với dân! 
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Từ bất công tới oan khiên 
Bất bình đẳng có mặt trong xã hội, nó tới từ nhiều nguyên do, nhưng không phải 

bất bình đẳng nào cũng mang tới bất công. Bất bình đẳng là hệ vấn đề của xã 

hội, bất công là phạm trù có trong xã hội, nhưng được phân giải qua hệ của công 

pháp, nền móng của pháp luật. Một trong những thất bại lớn của lãnh đạo chính 

trị là không giải quyết được bất công, mà lại còn gây ra oan khiên, ở đây bất 

công trở nên oan ức không chấp nhận được, biến nạn nhân của oan án thành 

kiếp oan khiên, đến chết cũng không yên, thành oan hồn giữa cõi dương của 

người sống. Nếu bị oan vì chính sách, thì chính kẻ lãnh đạo phải được mang ra 

xử thật công minh, đưa ra phân xử thật công bằng, không có chuyện đặc quyền 

dành cho lãnh đạo, không có chuyện làm lãnh đạo thì thoát được tòa án. Pháp 

luật sinh ra để xử mọi vụ án, và không chừa bất cứ lãnh đạo ở cấp nào trong 

chính quyền, cấp cao nào trong đảng! 

Thử thách hàng đầu của lãnh đạo chính trị là dùng cái thực để làm nên cái tốt, 

ngày ngày xóa cái nghèo để tránh cái khổ cho dân. Để nhìn thấy được cái khổ 

trong cõi người thì không khó! Tại đây, cái khổ được nhận diện qua sự sống còn, 

ngược lại sống thường là sống bình thường, bình an trong thoải mái, sống mà 

không phải đấu tranh từng ngày, từng giờ. Trong khi đó sống còn là phải đấu 

tranh để sống, muốn sống phải tranh sống, sống mà như “dở chết, dở sống”, 

sống lay lất, cụ thể trước mắt chúng ta là trường hợp của dân đen, dân oan, nơi 

mà oan khiên xuất hiện rõ ràng trong cuộc sống, trong xã hội, nếu làm lãnh đạo 

mà nhắm mắt, không xử lý, không giải quyết thì không những đã có lỗi mà còn 

mang tội nữa! 

Sống còn mang ba chỉ báo xã hội học: sống trong lo âu (ăn bữa sáng lo bữa tối), 

sống như nạn nhân (trên dao, dưới búa), sống trong sự đe dọa (sống nay, chết 

mai), khi ba chỉ báo này đã rõ không những trong dân đen, dân oan, mà ngày 

ngày gia tăng trong thường dân, cho đến dân thường cũng phải “mất ăn, mất 

ngủ”. Trong đó trẻ con trên miền cao miền xa “ăn lá để sống”, kẻ già trong 

thành thị “bới rác để sinh nhai” thì lãnh đạo chính trị đã bị thất bại nặng nề. 

Thất bại này thảm hại, vì nó sinh ra oan khiên. Tại đây, oan khiên đã biến thành 

chỉ báo khách quan của khoa học chính trị: bắt lãnh đạo phải thay đổi triệt để 

chính sách quản lý xã hội, và nếu thấy không thực hiện nổi cải cách tuyệt đối 

chống oan khiên, thì phải từ chức ngay để: cứu oan cho dân tộc! 
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Tùy thời tạo thế 
Tùy thời tạo thế, được con cháu thấy rõ trong các chiến tích trong quân sự của 

cha ông (Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyển Trãi, Quang 

trung..), qua các thành tích quản lý của tổ tiên (Lý, Trần, Lê…), trong đó lấy quy 

luật của thời gian (thời điểm, thời khắc, thời kỳ…) để lập nên thế (thế trận, thế 

tiến công, thế phản công…), hệ vấn đề này không những đúng trong quân sự mà 

cả trong tổ chức và quản lý.  

Linh động thích ứng để linh động tìm lối đi, «thời bắt thế, theo thời phải thế» 

mang tính linh hoạt của hành động trước thời thế, thuận lợi hay bất lợi của nhân 

cảnh. Lý lịch của các lãnh tụ tài giỏi làm xuất hiện một ẩn số khác có lúc đi 

ngược với thời thế, đó là ý chí; tại đây tiềm ẩn một ẩn số khác là năng lực của 

lãnh đạo là quá trình giải bày ý chí qua đề nghị-đàm phán-quyết định, khi thuyết 

phục các lãnh đạo khác. Tại đây, sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án vừa đối 

phó, vừa đối trọng ngay trên thượng nguồn để dàn xếp chu đáo nội bộ trong đó 

có chuyện phải cân đối phương trình thời thế-ý chí, để duy tâm không «trùm 

phủ» lên duy lý. Muốn thành công thì lý trí lãnh tụ phải nhận được sự đồng tình 

của tất cả hoặc của đa số không những của các thành viên lãnh đạo, mà luôn cả 

các liên minh trong nội bộ; từ đó ý chí cá nhân sẽ hình thành ra lý trí của tập thể. 

Câu chuyện thượng nguồn để chuyển hóa thời thế-ý chí qua thực lực của ý chí-lý 

trí là quá trình vừa giải thích, vừa phạm trù hoá ý chí dựa trên tính hiệu quả, có 

cơ sở của điều tra sơ khởi, thực địa, làm sáng mối tương quan giữa sáng kiến 

của ý chí và tình huống tới từ thời thế. Trên thực tế lãnh đạo, phải nên phân biệt: 

ý chí thường thì dựa trên mô hình, còn hiệu quả thường dựa vào sự biến đổi của 

tình hình. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các lãnh đạo vừa có quá nhiều tin tức, dữ 

kiện, chứng từ luôn đa diện, đa chiều, để lấy những quyết định đúng (của chính 

trị tỉnh-lãnh đạo thức), cùng lúc có các chuyên nghành, với cái chuyên gia để có 

được những chỉ báo để dự đoán được những chỉ tiêu.  

Kẻ lãnh đạo tài giỏi phải biết ít nhất các tiêu chuẩn chọn lựa tư vấn, càng rộng 

thì càng sâu, càng xa thì càng cao, không «yếu vía» sợ chuyện «lắm thầy nhiều 

ma», nếu kẻ lãnh đạo đó có bản lĩnh của lý luận, nội công của lập luận, tấm vóc 

của giải luận để nhận ra năng lực của các cố vấn, qua ít nhất ba khả năng phân 

tích và phân loại tình hình của họ: 

1. Tính đa phương của bối cảnh. 

2. Tính đa dạng của tình huống. 

3. Tính biến động của thới thế. 

Tùy kế lập mưu 
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Tùy kế lập mưu, khai thác thuận thời mẫn kế, nhưng cùng lúc tìm ra kế phải lập 

được mưu, trong chính trị cũng như trong ngoại giao, và kinh tế, thương mại 

cũng không nằm ngoài sự vận hành của mưu lược, khác chiến lược nhận định 

trên toàn bộ mang tính dài hạn, và chiến thuật có tìm hiệu quả trước mắt mang 

tính cụ thể của một tình huống. Mưu lược thì ngược lại được sử dụng song song 

với tính dài hạn của chiến lược, với tính ngắn hạn của chiến thuật, như đòn bẫy-

cạm bẫy của tác giả tìm ra mưu lược đó, đòn bẫy cho chính mình được nhanh 

hơn, rộng hơn, cao hơn, dài hơn, ngược lại là cạm bẫy cho đối phương.  

Tùy kế lập mưu nhận định mưu lược như là dàn phóng, dàn nhúng cho ta; có lúc 

là giăng bẫy để đối thủ rơi vào vì thiếu cẩn trọng, vì chủ quan, vì vô minh trước 

địa dư, vì vô tri trước sự thông minh của ta… Và nếu làm được cả hai việc: đòn 

bẫy và cạm bẫy trên một trận địa thì càng hay. Thí dụ không hề thiếu trong lịch 

sử chống ngoại xâm của Việt tộc, mà chỉ trong khung kinh nghiệm quân sự trên 

sông Bạch Đằng, cũng có thể giải thích trọn lý-đủ luận qua các chiến tích của 

Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo. 

Tùy kế lập mưu quan trọng ngay trên thượng nguồn của kẻ sáng chế ra nó, và 

theo tri thức luận của khoa học chính trị, thì kẻ lãnh đạo chịu và nhận sự chi 

phối ít nhất ba yếu tố: 

 Mô hình hóa ý muốn-ý định-ý đồ của tác giả để đưa tính toán lý thuyết và 

thực hành cụ thể. 

 Đồ án hóa các phương trình để biến mọi ẩn số thành hằng số để đưa vào 

chương trình hành động 

  Hợp lý hóa ý chí của mình rồi biến chúng thành chỉ tiêu để thành công 

khi thực hiện mô hình và đồ án của mình. 

Tùy kế lập mưu luôn theo quy luật nhân-thời-địa-thế, nhưng đây chỉ là nhận 

định ban đầu để phân tích tổng quát, kẻ lãnh đạo lập phương án hành động cụ 

thể phải suy nghiệm chính xác sự khác biệt (mà cũng là khoảng cách) giữa ý chí 

ở dạng mô hình lý thuyết và thực hành linh động trên một thực tế nhất định, 

trong đó có sự tôn trọng sức thông minh của đối phương, đối thủ, chỉ để tránh 

«thảm bại vì khinh địch». 

Tùy kế lập mưu là sáng tạo của trí tuệ dũng lược, dựa trên sáng kiến của tuệ giác 

sáng suốt có gốc rễ của tài năng «biết nhìn xa trông rộng», đây chính là tiêu chí 

để chọn lãnh đạo tối cao, nếu không có «cốt cách» này thì đừng giành làm lãnh 

tụ! 

 

Nội lý diễn biến thực tế  

Nội lý diễn biến thực tế nhận định thực tế không theo mô hình mà theo quy luật 

biến đổi thường trực của nhân thế; luôn được nhận ra từ tình huống, khi tình 
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huống làm xoay chuyển môi trường hiện tại tạo ra thực trạng của xã hội, bất lợi 

hoặc thuận lợi cho dân tộc, cho đất nước; làm lãnh đạo chính trị là nhận định, 

phân tích để điều tiết hoặc khai phá các thực trạng này. 

Nội lý diễn biến thực tế được nhận diện qua biến đổi của thời thế, mở lối cho 

chính sách hoặc đóng cửa mọi sáng kiến; làm lãnh đạo chính trị là thấy được, 

nhận ra nội lý diễn biến của tình hình, sẽ quyết định đúng hiệu quả của một 

chính sách, và nếu quyết định sai sẽ gây ra hậu quả cho xã hội, cho dân tộc. 

Nội lý diễn biến thực tế, khi được lãnh đạo chính trị đánh giá qua nội lý diễn 

biến của tình hình, thì kẻ lãnh đạo giỏi biết khai thác tiềm năng xấu hoặc tốt của 

thực trạng; còn kẻ lãnh đạo tài thì biết khai triển vốn có sẵn để kiếm lời trong 

thời thế mới; riêng kẻ lãnh đạo lớn thì biết tìm cho ra các nội lực mới, các đồng 

minh mới, các liên minh mới, để củng cố thời-thế-vị của đất nước vì dân tộc. 

Nội lý diễn biến thực tế trong tư duy của lãnh đạo chính trị chấp nhận chuyện 

«nắng sớm chiều mưa» trong so sánh lực lượng, bất lợi hay thuận lợi cho mình; 

công nhận luôn chuyện «sớm nở, tối tàn» trong các liên minh giữa các đồng 

minh, bên này hay bên kia; sẵn sàng đón nhận luôn chuyện «vật đổi, sao dời» 

không những giữa bạn và thù, mà cả về chuyện bất biến giữa chung thủy và 

phản bội ngay trong nội bộ, làm được tất cả các chuyện này thì xem như «đắc 

đạo» trong quản lý phương trình lãnh đạo: nội lý diễn biến thực tế-nội lý biến 

thiên nhân tâm. 

Nội lý diễn biến thực tế, khi đã làm sáng tỏ nội lý biến thiên nhân tâm, thì kẻ 

lãnh đạo giỏi biết khai thác tính hiệu năng cho nội lực của chính mình; còn kẻ 

lãnh đạo tài thì biết khai triển tính hiệu quả cho nội công của chính mình trong 

thời thế mới; và kẻ lãnh đạo lớn thì biết tìm tổng hợp của cả tính hiệu năng lẫn 

tính hiệu quả để hiệu lực hóa chế tác ra một tổng lực mới với kết quả hay, đẹp, 

tốt, lành nhất cho đất nước, cho dân tộc. 

Nội lý diễn biến thực tế tạo ra nội lý biến đổi liên tục, hướng dẫn các kẻ lãnh 

đạo, giỏi, tài, lớn không bị: 

 nhốt tù trong mô hình chính trị của chính mình, thí dụ đau thương của cải 

cách ruộng đất (1954-1960), của tết Mậu Thân (1968).  

 còng tay trong phương án chính trị của chính mình, thí dụ bi thảm của 

cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn (1954-1975). 

Các kinh nghiệm đau đớn này bắt Việt tộc phải trả những giá quá đắt! 

Nhập lý vào thể lực môi trường 

Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước đầu tiên trong nhập lý vào nội lực của 

bối cảnh, trong đó bối cảnh của thực tế làm chuyển đối hệ ý (ý muốn-ý định-ý 

đồ), lãnh đạo chính trị tài ba sẽ chuyển hóa linh động hệ luận (lý luận, lập luận, 
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giãi luận, diễn luận) của mình theo bối cảnh để biến bối cảnh thành thực lực của 

mình. 

Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước thứ hai là mô hình đôi, trong đó mô 

hình cứng mang ý chí của chính sách, mô hình mềm đưa thực tế của môi trường, 

của bối cảnh để làm tăng hiệu lực cho vốn đầu tư, trong đó sự phối hợp nhuần 

nhuyễn mô hình đôi (cứng và mềm) là khả năng và ý chí của lãnh đạo vừa biết 

cõng chính sách qua trở ngại, trở lực, vừa biết buông lỏng khi mô hình bóp ngộp 

thực lực trong thực tế.  

Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước thứ ba là chiến lược đôi khi gặp nước 

chảy xiết, thì biết chọn nơi để làm đập nước để giữ nước, biết chọn chỗ thông 

nước để cho thoát nước; và trên cùng một dòng nước: hai chiến lược này không 

hề mâu thuẫn nhau, được xử theo lý luận đôi trong thông minh linh động để giải 

quyết.  

Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước thứ tư là nắm hai tay, tay phải là chính 

sách của hệ lý (lý trí, lý lẽ, lý luận), tay trái là chuyển biến khôn lường của hệ 

thực (thực tế-thực cảnh-thực tại). Nắm hai tay để giữ cả hai, sự liên kết phải-

trái, vừa tạo ra tính nội kết, bảo đảm sự tương tác linh hoạt của cả hai, không 

tách biệt nên không sợ mâu thuẫn, không có xung đột nên không có bùng nổ, đe 

dọa tính thực tiễn của chính sách. 

Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước thứ năm là tính hiệu quả đôi, lấy chính 

sách để kích thích tình hình phát triển theo hệ sáng (sáng tỏ-sáng kiến-sáng tạo) 

với hiệu quả có trong sự đồng tình và ủng hộ của tập thể, cộng đồng làm nên 

khối đại đoàn kết cho dân tộc. Song hành cùng với hệ khai (khai thị-khai minh-

khai trí) để phục vụ cho khai thác mọi tiềm năng, tiềm lực, của môi trường qua 

hành động chính trị cụ thể. 

Nhập lý vào thể lực môi trường có bước thứ sáu là biến tình hình thực tế thành 

lực đẩy làm xoay chuyển môi trường ban đầu theo quỹ đạo của chính sách lãnh 

đạo trong đó hệ thực (thực tế-thực cảnh-thực tại) giờ đã nhận sự chi phối của hệ 

khai (khai thị-khai minh-khai trí), tạo ra thực tế mới: nhập lý vào sung lực khai 

phá qua hệ sáng (sáng tỏ-sáng kiến-sáng tạo), từ đây lãnh đạo mới thực sự có 

chiến-lược-thật-trong-tình-hình-thật. 

Lý mục đích của luận phương tiện  

Lý mục đích của luận phương tiện, không liên quan gì tới loại khẩu lệnh «lấy 

cứu cánh biện minh cho phương tiện», sống sượng trong diễn luận, mù quáng 

trong giãi luận, loại khẩu lệnh này sẽ không có một cứu cánh nào có nhân lý, 

nhân tri, nhân nhân, nếu phương tiện của nó không tôn trọng nhân bản, nhân 

bản, nhân tính. Ngược lại, lý mục đích của luận phương tiện luôn được diễn 
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biến trên quá trình nhận thức của hệ lương (lương thiện-lương tâm-lương tri), 

không ép ý đồ chính trị của lãnh đạo qua một ý thức hệ vô tri, vô cảm, vô nhân. 

Lý mục đích của luận phương tiện, có thượng nguồn của nhân bản, nhân bản, 

nhân tính, sẽ hướng để tránh được các khuyết tật sinh ra trong tư duy trong lãnh 

đạo chính trị là: 

 Mô hình hoá một cách cứng ngắt các đồ án. 

 Kế hoạch hoá một cách thô thiển khi triển khai các phương án. 

 Duy tâm hóa một cách thiển cận các quá trình sử dụng phương tiện… 

Lý mục đích của luận phương tiện, cũng có công cụ, kỹ thuật, đầu tư của 

phương tiện trong hạ nguồn để giữ cái lý trí của lý mục đích và cái hợp lý của 

luận phương tiện để đạt được: 

 Tính hợp lý của 3Đ (đề nghị-đối thoại-đàm phán) 

 Tính thực tế của 3S (sáng lý-sáng kiến-sáng tạo) 

 Tính khả thi của 3K (khai minh-khai trí-khai phá) 

Lý mục đích của luận phương tiện luôn có sự phối hợp chặt chẽ của phương 

trình lý trí mục đích-hợp lý phương tiện, dựng lên tư duy hành luận của lãnh đạo 

trong hành động lãnh đạo qua 3B: 

 Bảo đảm khối đoàn kết dân tộc.  

 Bảo trì vốn liếng xã hội. 

 Bảo quản tiền đồ tổ tiên. 

Lý mục đích của luận phương tiện luôn thường xuyên đánh giá để tìm hiểu thực 

chất để có thực lực trên 3T: 

 Tiềm năng thuận lợi của bối cảnh thực tại. 

 Tiềm lực của các liên minh mới xuất hiện trong thực cảnh. 

 Khả năng khai thác các đồng minh mới trong thực tế. 

Lý mục đích là lý của nhân trí, và luận phương tiện là luận của nhân bản, không 

biết, không thấu, không hiểu thì tốt nhất là: đừng nên lãnh đạo! 

 

 Luận tạo lực trong thuận lý 
Luận tạo lực trong thuận lý, là luận mang lý của lý trí ra chống lại chuyện triển khai 

những phương án trước khi nắm tình hình, trước khi điều tra cơ bản, trước khi 

nghiên cứu thực địa để nắm 3T thứ nhất (thực trạng-thực cảnh-thực tế), lý của lý trí 

dụng để thấy rõ các trở ngại, các chướng ngại của 3T này. 

Luận tạo lực trong thuận lý bắt đầu bằng chuẩn đoán theo các chỉ báo khách quan để 

đánh giá một 3T thứ hai (thực tại-thực lực-thực tiển), nơi mà lý thuyết xơ cứng sẽ lùi 

lại để các hành động cụ thể mang nội chất tích cực là hiểu vấn đề đêt vượt khó khăn, 

lấy sáng kiến để thoát các ngõ cụt, lấy sáng tạo để biến vượt thoát thành vượt thắng. 
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Luận tạo lực trong thuận lý sẽ cho xuất hiện một 3T thứ ba (thích ứng-thích nghi-

thích hợp), trong đó nhập nội với 3T (thực trạng-thực cảnh-thực tế) để không bị bỏ 

rơi bởi hiện tại của bây giờ và ở đây. Kế tiếp là thích nghi theo lời dạy của tổ tiên: 

«tùy cơ ứng biến» nhưng cùng lúc phải sáng tạo ra các thuận lý mới để xoay chuyển 

tình thế, cụ thể là chuyển hóa các so sánh lực lượng, biến bất lợi thành thuận lợi. 

Chính khả năng lãnh đạo biết sáng tạo ra các thuận lý mới, để đưa thích ứng và thích 

nghi vào quy trình của thích hợp, hỗ trợ bởi các thuận lý mới, để không bi quan chịu 

đựng cảnh «thời bắt thế theo thời phải thế»; từ đây biết biến vượt thoát thành vượt 

thắng để không mang theo tính thất thế tạo ra chủ bại của «qua sông thì phải lụy đò». 

Luận tạo lực trong thuận lý, là tạo ra khả năng hội nhập của lãnh đạo trong phương 

trình 3N (nội chất-nội lực-nội công), trong đó nội chất chính là lý trí bảo vệ chuyện 

hay, đẹp, tốt, lành trong một chính sách sáng suốt, vì lãnh đạo có nội lực của 3L (lý 

luận-lập luận-giãi luận), để biến nó thành nội công của lãnh đạo. Nội công này sẽ 

làm nên bản lĩnh chính trị, tầm vóc của chính sách, nơi đây cũng là nơi để suy 

nghiệm bài học lãnh đạo của tổ tiên «so ra mới biết ngắn dài» để phân định hai loại 

lãnh đạo: hữu tài hay bất tài. 

Luận tạo lực trong thuận lý, không hề là chuyện lý thuyết mơ hồ, tạo ra mờ ảo trong 

hành động chính trị, mà là khả năng quản lý và tổ chức 3L (sung lực-hùng lực-mảnh 

lực). Tại đây, sung lực tới từ tiềm năng của đất nước, tiềm lực của dân tộc để tạo ra 

hùng lực trong xã hội với nhân dân đã hiểu rõ 3T (tự tin-tự chủ-tự cường) chế tác ra 

mãnh lực chống ngoại xâm để bảo vệ bờ cõi, tạo nên sức bật trong việc xây dựng cho 

bằng được chuyện «dân giàu, nước mạnh». 

Luận tạo lực trong thuận lý, chế tác ra tổng lực của «thuận lý luận», có thượng nguồn 

của lý trí, có trung nguồn của chỉ đạo linh động, có hạ nguồn trong tổng hợp 

3T+3L+3N, để làm nên thành công của lãnh đạo. Và, kẻ lãnh đạo giỏi, người lãnh 

đạo tài phải biết vận hành trong mọi hành tác chính trị. 
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« Quyền lực không sợ sự thực,  

quyền lực chỉ sợ các phong trào xã hội dựa trên sự thật » 
G.Deleuse 
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Chính quyền (không) độc 
Chính quyền là quyền lực cao nhất và trùm phủ toàn sinh hoạt xã hội, có vai trò 

trị an song hành cùng quốc phòng, dụng giáo dục để bảo vệ đạo đức và lấy đạo 

đức để thi hành công lý qua pháp luật. Nhưng một chính quyền thông minh và 

sáng suốt không nằm ngoài hệ nhân: lấy nhân tính để dìu nhân tình, lấy nhân tri 

để dắt nhân thế, lấy nhân trí để dẫn nhân loại, đưa tất cả vào nhân đạo, để sống 

có nhân bản, đối xử có nhân văn, quan hệ có nhân nghĩa. Ước mơ mà Platon đặt 

tên là cộng đồng lý tưởng. 

Chính quyền bảo đảm các định chế xã hội, được ghi trong hiến pháp, bảo hành 

luôn tất cả cơ chế trong xã hội, tự hành chính tới giáo dục, bảo trì từ ngân sách 

tới xuất khẩu, từ văn hóa tới luân lý... Chính quyền bảo đảm, bảo trì, bảo hành 

dường như tất cả mọi sinh hoạt xã hội, và xã hội học chính trị đặt ngược lại vấn 

đề: vậy ai sẽ bảo đảm, bảo trì, bảo hành chính quyền? Trong các quốc gia có 

dân chủ, chính đầu phiếu qua bầu cử sẽ quyết định câu trả lời qua các chương 

trình, chính sách cả các đảng phái trên nguyên tắc của đa nguyên quyền chọn lựa 

lãnh đạo là tự do của người dân, chính đây là câu trả lời thông minh mà hiện nay 

không có câu trả lời nào thông minh hơn. 

Tại một nước không chấp nhận dân chủ, chối gạt đầu phiếu liêm chính, xua mất 

bầu cử trong sạch, tìm cách tiêu diệt mọi mầm mống của hệ đa (đa nguyên, đa 

tài, đa năng, đa hiệu, đa diện...) thì cùng lúc chính quyền độc này (độc đảng, 

độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị) tìm mọi cách để kiểm duyệt mọi sinh hoạt 

thông minh của tự do. Trong đó, tự do của khoa học xã hội và nhân văn, từ học 

thuật tới nghiên cứu, từ điều tra tới điền dả, để công bố các kết quả, từ đó giúp 

nhân dân nhận ra được thực chất của một chính quyền, trong đó chính trị học, 

kinh tế học, triết học, xã hội học... chính là những chỉ báo sắc nhọn để nhận ra 

một chính quyền, một thể chế có thông minh hay không? Tại các quốc gia văn 

minh và tiến bộ, khoa học xã hội và nhân văn đóng vai trò khai thị-khai sáng-

khai trí cho dân chúng, cho xã hội. 

Thảm kịch hiện nay của Việt Nam, là chính quyền độc đã làm bao chuyện độc 

hại ngoài chuyện diệt dân chủ, tự do, đa nguyên, nó đã diệt tiềm năng, tiềm lực 

của khoa học xã hội và nhân văn, ngay trong trứng nước! Nó đã bóp chết học 

thuật như bóp ngộp sức thông minh sắc nhọn của tri thức! 
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Chính quyền (không) gian 
Nếu chính quyền bảo đảm các định chế xã hội, được ghi trong hiến pháp, bảo 

hành luôn tất cả cơ chế trong xã hội, tự hành chính tới giáo dục, bảo trì từ ngân 

sách tới xuất khẩu, từ văn hóa tới luân lý... Chính quyền bảo đảm, bảo trì, bảo 

hành dường như tất cả mọi sinh hoạt xã hội: thì cũng chính là chính quyền làm 

sản sinh ra các vấn đề xã hội mới. Và, nếu không giải quyết các vấn đề xã hội 

mới, thì chính chúng sẽ sinh đẻ ra các khó khăn xã hội mới, nếu khó khăn xã hội 

mới này không được giải quyết nhanh chóng, chính chúng sẽ tạo ra các tệ nạn xã 

hội mới, và nếu các tệ nạn xã hội này không được xử lý toàn bộ, chính chúng sẽ 

sinh bừa không những các bất công xã hội mới, kể cả các bạo động xã hội mới. 

Hegel định nghĩa một chính quyền chính thống luôn dụng lực của quyền vì lợi 

ích cho tập thể cho cộng đồng, cho dân tộc. 

Tại sao lại xẩy ra chuyện một học trò chỉ mới 11 tuổi hỏi một bộ trưởng Bộ Giáo 

dục: “Tại sao chính quyền lại để nền giáo dục nước nhà hiện nay toe toét như 

vậy?”, ông bộ trưởng này đi, ông mới tới: Phùng Xuân Nhạ, giới học thuật điều 

tra ra ông “đạo văn”, ông “biển lận” công trình của người khác, ông có chức 

giáo sư qua “mua quyền bán chức”, để thành bộ trưởng gian vi giả (học giả-thi 

giả-bằng giả). Chỉ một năm 2017, Hội đồng chức danh giáo sư do ông này làm 

chủ tịch đã bầu qua con đường nghề lận-nghiệp gian-nghệ giả của ông hơn 1000 

giáo sư và phó giáo sư, mà các tiêu chuẩn khoa học của một số không ít là rất 

mơ hồ vì mờ ảo. Giới đại học không biết họ có học lực hay không? Có học vị 

học hàm lúc nào? Tại sao họ hiện nay có học vị giáo sư trong khi họ không có 

quá trình giảng dạy trong đại học, không có công trình khoa học để công bố với 

giới học thuật quốc gia và quốc tế? Trong số đó có bà bộ trưởng Bộ Y tế: 

Nguyễn Kim Tiến, không có quá trình giảng dạy, không có công trình khoa học, 

lại có lối quản lý “chết người” qua chuyện buôn thuốc chống ung thư giả. Việt 

tộc sẽ đi về đâu với các tác nhân chính quyền kiểu này? Cái toe toét được nêu 

trong câu hỏi của một học trò chỉ mới 11 tuổi chỉ là hạ nguồn của tệ nạn do 

chính cơ chế gây ra, nhưng nếu muốn biết sự thật là phải đi trở ngược lên 

thượng nguồn của một định chế mà trong đó các chủ nhân chính quyền tự ý 

gian, dối, lừa, bịp bằng chính các xảo thuật, thủ đoạn nhớp nhúa: ông tổng bí 

thư Nguyễn Phú Trọng “tổ chức (tự) phong” mình là tiến sĩ, song đó là giáo sư 

của một ngành không có trong bảng liệt kê của khoa học: ngành tổ chức đảng! 

Cũng như chủ tịch nước Trần Đại Quang, cũng “tổ chức (tự) phong” mình là 

tiến sĩ, kế đó là giáo sư của một ngành không có trong bảng liệt kê của khoa học: 

khoa học an ninh (khoa học công an). Đây là chuyện đang làm trò cười trong 

giới học thuật chính thống, từ quốc gia ra quốc tế, mà kẻ làm học thuật tại ngoại 

quốc, hằng ngày thấy các đồng nghiệp phương Tây của mình mang ra làm trò 

cười cho chính giới trong các chính quyền của các nước dân chủ, đa nguyên, thì 

tự thấy đây chính là: quốc nhục! 
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Chính quyền (không) lận 
Chính quyền Việt Nam hiện nay, mang thực chất của cường quyền, để lại từ khi 

có chuyên chính-chuyên quyền-lạm quyền, tức là từ khi có độc quyền của 

ĐCSVN, loại chính quyền nầy cho tự phép họ gian lận “nói một đằng, làm một 

nẻo”, cùng với phản xạ “cả vú lấp miệng em”. Nó hoàn toàn trái ngược lại với 

định nghĩa bình thường của chính quyền, mà theo tổ của ngành xã hội học 

Durkheim: “chính quyền đưa thực thể của tư duy vào hành động cụ thể trong 

thực tế xã hội, qua công cụ hợp lý của chính sách, để điều hành các định chế, 

các cơ chế vì lợi ích của toàn thể” 

Vơ vét tiền của của đồng bào mình, đưa của cải -cắp và cướp- ra ngoài, không 

qua Trung Quốc cũng cộng sản như họ, mà qua phương Tây, cùng lúc đưa con 

cái du học và mua nhà về hướng Bắc Mỹ và Tây Âu, tìm cách “hạ cánh an 

toàn”. Một loại tiếng lóng ôm quyền rất thô tục dựa trên cái vô đạo đức của các 

chủ nhân chính quyền (từ Bộ Chính trị tới Trung ương ĐCSVN) giữ ghế ở trên 

để ăn cướp), cùng các tác nhân chính quyền (từ chính phủ tới các cấp của chính 

quyền địa phương) giữ chỗ ở dưới để ăn cắp. Tầm thường hóa chuyện trộm, 

cắp, cướp, giựt qua độc quyền-tham quyền-lộng quyền, loại chính quyền đó 

mang trong bản chất lãnh đạo của họ, mang trong tư duy lãnh đạo của họ: bạo 

quyền! 

Trong đây có một bi kịch đang được ẩn giấu, đó chính là thực thể chính quyền 

Việt Nam nằm trong tay bạo quyền của ĐCSVN, từ đây tạo ra một quốc nạn 

đang chờ đón Việt tộc! Ma quyền Tầu tặc đang trùm phủ lên tà quyền quốc nội. 

Vì ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung Quốc đang trùm phủ lên số phận của ĐCSVN, 

vì các chủ nhân chính quyền cùng các tác nhân chính quyền muốn giữ ĐCSVN 

để tiếp tục vơ vét thì phải dựa vào sự bao che của ĐCSTQ, mà ĐCSTQ thì 

không bao giờ rời bỏ ma đạo của họ là xâm lược-xâm lấn-xâm chiếm-xâm lăng 

đất nước Việt! 

“Đi với ma mặc áo giấy” là bài học cẩn trọng mà tổ tiên để lại, và trong tình 

hình “chỉ mành treo chuông” hiện nay của kiếp Việt là chúng ta đang bị truy 

đuổi-truy lùng-truy quét-truy hại không phải bởi một con ma mà ít nhất là hai 

con ma: Ma quyền Tầu tặc và tà quyền quốc nội. 
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Chính quyền (không) bỏ gốc 
Chính quyền (không) bỏ gốc trong một dân tộc biết thờ tổ tiên là một chính 

quyền biết quý trọng người tuổi trọng, vì họ là cầu nối giữa đạo lý tổ tiên và các 

thế hệ sinh sau đẻ muộn, họ nối tầm nhìn của kẻ xưa để nối tầm tay của thế giới 

khuất mặt và thể giới có mặt. Vậy mà, các người lớn tuổi không được bảo vệ, 

không được chăm sóc, không được tôn trọng như bao đời nay trong lịch sử của 

Việt tộc. Một số không nhỏ bị gia đình bỏ rơi, bị xã hội xem rẻ, bị chính quyền 

quên trong chính nhiệm vụ của chính quyền là phải bảo vệ những kẻ già yếu. 

Hãy tạm gạt qua câu “kính lão đắc thọ”, biến chuyện nâng người lớn tuổi để tìm 

đường sống lâu trong lúc nhiều tuổi, mà hãy chỉ đối xử bình thường của kẻ biết 

ơn-mang ơn, không cần phải trả ơn, chỉ cần thành kính với họ trong gia đoạn 

lão-bịnh-tử. 

Có không ít các người tuổi trọng mà không được quý trọng, chịu cảnh “tứ cố vô 

thân”, ngày ngày “đầu đường, xó chợ”, lang thang “cù bất, cù bơ”, thấp bé như 

“bụi đời”, lẻ loi như “oan hồn”, thậm chí phải “ăn mày, ăn xin” để “sống vất 

vưởng qua ngày”. Nếu một chính quyền mà để người dân tuổi trọng trong tình 

trạng như vậy thì chính quyền này có tội với họ, phải lảnh tội trước tổ tiên, phải 

chịu tội trước luân lý “thờ cha, kính mẹ” theo nghĩa rộng nhất và thật nhất!  

Weber định nghĩa: “chính quyền như một tập thể nhân tri sống động có quyền 

lực trên một lãnh thổ, nhưng phải thực thi quyền lực đó qua các giá trị của nhân 

tính”. Mà nhân tính Việt chính là nhân nghĩa Việt (bầu ơi thương lấy bí cùng), 

chính là nhân bản Việt (một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ), chính là nhân 

đạo Việt (máu chảy, ruột mềm), chính là nhân văn Việt (máu chảy tới đâu, ruột 

đau tới đó). Tại đây, một chính quyền có nhân tri Việt phải hướng dẫn xã hội, 

phải dẫn dắt người trưởng thành, phải giáo dục thanh thiếu niên, phải giáo 

dưỡng thiếu nhi (chỉ trong hai từ): có hậu! Vì “ăn ở có hậu” mới có lối ra để 

thoát vô cảm!  Có nẻo đi vượt vô nhân! Có đường để tránh vô hậu! 
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Chính quyền (không) phân nửa 
Chính quyền (không) phân nửa là một chính quyền không quên một nửa bộ 

phận của dân tộc là: phụ nữ! Thói quen “trọng nam khinh nữ” đã thô bỉ trong 

đấu tranh hiện nay của thế giới cho nam nữ bình quyền, tại Việt Nam nó lại càng 

bỉ ổi hơn trong thực tế xã hội nơi mà phụ nữ Việt còn bị hà hiếp (nạn nhân của 

hiếp đáp), có lúc bị cưỡng hiếp (nạn nhân của hiếp dâm), lúc thì ngoài xã hội, 

thậm chí có lúc là nạn nhân của chính các chủ nhân chính quyền! Bi kịch mà 

cũng là hài kịch của Việt tộc, bi đát hơn thảm kịch, dài lâu sinh ra hoạn kịch, 
nơi mà tuyên truyền ngu dân bắt cả nước học tập theo gương đạo đức của Hồ 

Chí Minh, thì chính nhân vật này, được kể qua nhiều hồi ký của các kẻ thân cận 

với ông, từ Trần Đĩnh tới Nguyễn Thư Hiên... là một kẻ lận dâm với nhiều phụ 

nữ, mà nạn nhân đã bị mất mạng: bà Nông Thị Xuân, sau khi bị rơi vào tay của 

Trần Quốc Hoàn, bị ám sát, rồi trá hình qua một tai nạn, mà ĐCSVN vẫn còn 

bưng bít. Không ai trong chúng ta buộc tội sinh hoạt dục tính bình thường giữa 

nữ và nam, nhưng một chính quyền trong sạch phải kết tội thủ phạm khi dục 

tính đã thành thú tính, sẵn sàng đổi qua sát tính gây tử thương cho đồng loại!  

Chuyện chính ở đây là vai trò bưng chải, gánh vác gia đình phụ nữ Việt, biết 

vùng dậy để thành công trong doanh trường, thành doanh nhân cáng đáng gia 

đình, doanh nghiệp, mà vẫn bị chèn ép ngay trên chính trường, vắng mặt trong 

lãnh đạo chính trị, với một thiểu số quá ít để làm theo đổi tình hình hiện nay: để 

bảo vệ phụ nữ. Một tình hình với một số không nhỏ nam giới hưởng thụ trong 

nhàn rỗi, từ nhậu nhẹt qua chơi bời, từ trác táng qua tha hóa, tiêu rỗi thời gian 

qua tiêu thụ bừa bãi trong một quá trình hèn nhục hóa nhân cách nam giới, một 

chính quyền mà nhắm mắt, quay lưng với các tệ nạn nam giới là một chính 

quyền có tội với dân tộc. 

Tội của chính quyền hiện nay càng nhiều, càng sâu, khi họ để phụ nữ Việt phải 

đi làm nô tỳ, nô bộc, thậm chí “làm gái” trong nhiều nước láng giềng, mà số 

phận thua kẻ “đi ở đợ”. Trong khi mọi người Việt đều biết không ai thấy những 

phụ nữ các nước láng giềng trên đất nước Việt, một chế độ mà để bao nhiêu 

trăm ngàn phụ nữ đi “làm vợ lẽ”, “làm điếm”, kẻ cả trẻ con. Vậy mà, trên mạng 

xã hội, cư dân mạng đều thấy bức ảnh một phụ nữ, ăn mặc hở hang, nhưng cầm 

trên tay biểu ngữ “bán thân không bán nước”! Đây không những là sự thật về 

chính quyền hiện nay trong đó có một số không nhỏ lãnh đạo đang trong quy 

trình bán nước, mà biểu ngữ này còn nói lên một sự thật luân lý sâu xa hơn là 

phụ nữ phải bán thân thì: nhân cách-tư cách-phong cách của họ còn liêm chính-

liêm khiết-liêm sỉ hơn bọn bán nước!



 

50 

 

 

 

Chính quyền (không) chém ngọn 
Chính quyền (không) chém ngọn là chính quyền biết bảo vệ: lộc, chồi, hoa, 

ngọn của cuộc sống, đó chính là trẻ thơ! Chính là tương lai đang hiển hiện trước 

mặt chính quyền đang cầm quyền, phải giáo dục-giáo dưỡng chúng bằng giáo lý 

của nhân loại, của tổ tiên, trao truyền được nhân tri, nhân trí cho một nhân loại 

chưa trưởng thành đang chờ đón nhân nghĩa, nhân bản, nhân văn. 

Chính quyền (không) chém ngọn là chính quyền không chấp nhận cảnh trẻ con 

phải ăn “cơm thiu, cháo hẩm”, “ăn lá để no bụng” như một bầy trẻ có động thái 

thú tính trong giờ cơm tại các trường học vùng sâu-vùng xa, ngày ngày bẩn thỉu, 

rách rưới, cảm cúm, thất thểu, vượt suối, vượt đèo để đi học trong hiểm nạn. 

Chính quyền (không) chém ngọn không thể để một số thầy giáo, cô giáo bạo 

động ngay trong lớp học, đánh đập các học sinh trước mắt bạn bè của chúng; 

không trả bài được thì bị nhục mạ bằng những lời lẽ thô tục. Làm sao có thể dạy 

được học sinh yêu người, yêu đời bằng bạo lực. Chúng còn bị bạo hành bởi cha 

mẹ ngay trong gia đình, vùi dập chính các con mình bằng những cực hình mà 

chính họ thấy xảy ra ngoài đường, trong các đồn công an, trong phim ảnh, trong 

truyền hình... 

Chính quyền (không) chém ngọn, là chính quyền có quyết tâm giới hạn tối đa 

nạn tự tử của thanh thiếu niên, mà bầy giờ một số em lại cho môi trường học 

đường để tự vận; trong một xã hội với nhiều trẻ bị tâm thần mà không được 

chính quyền qua y tế chăm lo chữa trị, chăm sóc qua điều trị, để sau này sẽ 

thành loại người lớn nguy hiểm cho gia đình, hàng xóm, tập thể, cộng đồng. 

Chính quyền (không) chém ngọn phải dứt khoát trừng trị và xóa cho sạch nạn 

“ấu dâm” đang lan tràn, đày đọa trẻ con suốt kiếp phải mang số phận địa ngục 

trần gian trước thế giới người lớn. Không có gì khó để trừng trị, cô lập, vô hiệu 

hóa các tội phạm này; các chính quyền văn minh có nhiều phương sách hữu 

hiệu: cô lập trong các trung tâm điều trị, dùng y học hóa chất ngăn sinh lý tội 

phạm, dùng phân tâm học hỗ trợ bởi tâm thần học, tận dụng giáo dục tâm lý học 

từ trong gia đình tới học đường, từ hội đoàn tới pháp luật. 

Câu hỏi của Chí Phèo: “Ai cho ta làm người lương thiện?” mà một trong các 

câu trả lời đã có sẵn trong một chính quyền liêm minh, với một hệ thống giáo 

dục liêm chính, tạo điều kiện cho thầy cô liêm sỉ với giáo khoa-giáo trình-giáo 

án liêm khiết để giáo dưỡng trẻ thơ thành người lương thiện! 
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Chính quyền (không) xóa não 
Chính quyền (không) xóa não là chính quyền biết trọng chất xám, nâng niu tri thức, 

quý trọng trí thức, vì quý yêu kiến thức, biết dụng không những khoa học kỹ thuật, 

mà khai thác sáng suốt các nghiên cứu, điều tra, điền dả của khoa học xã hội và nhân 

văn, nắm chắc các kết quả của học thuật để hiểu sâu nhân tình, hiểu rộng nhân loại, 

hiểu cao nhân thế, luôn đưa nhân tri vào nhân trí để nâng nhân bản. 

Chính quyền (không) xóa não, là chính quyền biết khai thác sử học, để tra đúng sử 

liệu, tìm trúng sử luận, để hiểu sử tính của một dân tộc, sử địa của một đất nước, và 

không lập lại sai lầm của quá khứ, biết ưu điểm, trọng điểm của tổ tiên nhưng cũng 

thấu luôn yếu điểm, nhược điểm, khuyết điểm, kể cả khuyết tật của họ. Hiểu thấu lịch 

sử để làm khá hơn, tốt hơn, hay hơn, cùng lúc đặt Việt sử, vào sử quốc tế để so sánh 

từ đồng sử đến dị sử giữa người và ta, trong đó so sánh sắt se với láng giềng cùng nôi 

tam giáo đồng nguyên với ta. Đó là Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, 

cùng văn hóa với ta tại sao họ thành công làm chủ, còn ta thất bại (trong thảm hại) 

làm công, làm thợ cho họ thậm chí lao động trong vai nô tỳ, nô bộc cho họ? 

Chính quyền (không) xóa não là chính quyền biết đưa kiến thức của khoa học xã hội 

và nhân văn làm tri thức cho xã hội hiện tại, có kiến thức xã hội học rồi thì biết sáng 

lập ra nhân khẩu học để có các chỉ số, chỉ báo, chỉ tiêu trong định chất và định lượng 

từ sinh suất tới tử suất, từ tuổi thành hôn tới tuổi thọ của các cá nhân, của một dân 

tộc. Khi đã vững về kinh tế học thì biết sáng tạo ra kinh tế học xã hội để chuẩn đoán 

rồi để giới hạn ngay trên thượng nguồn chuyện bất bình đẳng (con vua thì được làm 

vua, con quan thì được làm quan) qua cải tổ giáo dục, chuyện bất công (cá lớn nuốt 

cá bé) để bảo quản được đạo đức của cha ông. 

Chính quyền (không) xóa não là chính quyền biết đưa các khám phá của khoa học xã 

hội và nhân văn vào ngay trong công tác xã hội, từ thấu hiểu các nhu cầu xã hội tới 

xử lý các đòi hỏi xã hội, chính tri thức của các nghành này tạo điều kiện cho chính 

sách đúng hơn, lãnh đạo khôn ra, đây là chỉ báo để định nghĩa sự thông minh trong 

chính trị. Một chính quyền không liều lĩnh thiêu binh, qua một cuộc bạo chiến mang 

tên gọi là tổng tiến công tết Mậu Thân, năm 1968 làm thiệt mạng hàng trăm ngàn 

sinh linh, một cuộc nội chiến (1954-1975) làm mất mạng nhiều triệu động bào, để sau 

bao năm hòa bình rồi mà Việt tộc cứ tìm đường ra đi, ra nước ngoài như để tự cứu 

mình và người thân, bỏ lại con người Việt ngày càng sa sút, từ nhân phẩm tới nhân 

cách! 

Chính quyền (không) xóa não là chính quyền biết khiêm tốn trước tri thức, luôn 

muốn học hỏi; khiêm nhường với trí thức, luôn nhận các tư vấn đúng, các cố vấn giỏi; 

luôn khiêm cung trước “điều hay, lẽ phải” của tổ tiên, xem chuyện cứu nước-giữ 

nước hơn chính sinh mạng của mình, nếu không nghĩ và không làm như vậy thì đừng 

lãnh đạo chính trị!
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Chính quyền (không) xé lẻ 
Chính quyền (không) xé lẻ là chính quyền dùng quyền lực của trí tuệ dân tộc, tài 

nguyên đất nước để chế tác ra hợp lực trong đó giáo dục phục vụ nhân tri và 

nhân trí, kinh tế phục vụ cho nhân sinh, văn hóa phục vụ cho nhân văn, đạo lý 

phục vụ cho nhân cách, lấy nhân nghĩa làm nhân bản. Ý nghĩa của hợp lực có 

trong kinh nghiệm dựng nước và giữ nước của tổ tiên qua thuật ngữ: cả nước-

toàn dân. Đây chính là thành công của một chính quyền biến hợp lực thành tổng 

lực. 

Chính quyền (không) xé lẻ là chính quyền dùng quyền lực của định chế và cơ 

chế để làm ra tổng lực cho cả một dân tộc, cho cả một đất nước, không xé lẻ để 

hưởng riêng, không xé lẻ để cộng sức. Không lòn lách qua lách luật, tránh luật, 

thậm chí xé luật để tham nhũng-tham ô vì tham quyền và lộng quyền. Bọn xé lẻ 

để đi đêm với đối phương, để xé lẻ để đi lén với kẻ thù không thể dung thân 

trong một chính quyền sạch! 

Chính quyền (không) xé lẻ vì tư lợi của lãnh đạo, vì tranh quyền giữa các nhóm 

lợi ích, thanh trừng nhau trong bạo lực như các mafia, chỉ biết trộm, cắp, cướp, 

giựt với hành vi “ăn tươi, nuốt trọn”, trong cách hành xử “thắng làm vua, thua 

làm giặc”, thắng rồi thì “ăn trên, ngồi trốc”, vừa vơ vét, vừa tính chuyện “cao 

bay, xa chạy” khi đất nước lâm nguy. 

Chính quyền (không) xé lẻ có hợp lực thành tổng lực trong cộng của và cộng 

sức, mà không quên cập nhật hóa các giá trị tâm linh của tổ tiên; biết duy trì và 

trao truyền mọi giá trị luân lý và đạo lý qua giáo dục; biết bảo quản rồi bảo hành 

mọi di sản vật thể và phi vật thể vì nhân dân, và vì nhân loại. Biết phổ biến hóa 

các khả năng, các tài năng của từng thành phần xã hội, các tiềm năng và tiềm lực 

của từng vùng miền, để “vốn liếng hóa”phương trình hợp lực-tổng lực trong các 

hành động cụ thể của lãnh đạo: lấy vốn cũ để tạo vốn mới!
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Chính quyền (không) vùi tri 

Tri thức để lãnh đạo chính trị không chỉ tới tự kiến thức khoa học, nó hằng ngày 

khai trí cho lãnh đạo nếu các lãnh đạo muốn khai minh qua khai thị khi trực diện 

với dân chúng với xã hội, chuyện chính của tri luôn là có chịu học, chịu hiểu, 

chịu thấu để chịu đổi, chịu thay, chịu chuyển hóa hay không thôi! Tri thức về 

dân chúng với cuộc sống ngày càng nheo nhóc của họ, không biết các lãnh đạo 

của ĐCSVN có ý thức, có nhận thực để chuyển thành tâm thứ hay không, khi 

xuất hiện một tâm lý mới của số đông dân ngày càng bị cái nghèo khó, bị cuộc 

sống hằng ngày truy bức quá đổi sinh ra tâm lý: “sợ tết!”. Tại sao lại sợ tết một 

thời điểm vừa thiêng liêng, vừa thảnh thơi, phải vui vì là dịp rất vui của cả 

nước? lý do chính vẩn là tài chính, kính tế, vật chất: “không có tiền ăn tết”, 

“không đủ tiền nghĩ tết”, “tết đến còn làm buồn hơn”, “chỉ mong cho tết qua 

mau”... Tâm trạng này phải đánh thức tâm thức của lãnh đạo, họ phải thực sự 

phản tỉnh để thấy hiện trạng quần chúng: Tết làm gì cho khổ! 

Việt tộc luôn biết “vui tết”, thế mà các lãnh đạo của ĐCSVN có thấy là trong lúc 

họ nhận quà cáp “ngập mặt”, thì có các gia đình chỉ đủ sống nhưng mấy đêm 

“ba ngày tết” lẳng lặng tặng: “quà tết”, “ẩm thực tết”, “bánh trái tết”... đi 

cùng đường cuối phố, để phân phát cho các người dân không nhà, nằm la liệt 

thảm buồn giữa tết, đó là tình đồng bào trong một xã hội mà đạo đức dân tộc 

đang bị xuống dốc thảm hại, một xã hội bị một chính quyền bỏ rơi, bỏ đi, bỏ 

mặc! Việt tộc không thiếu tình đồng bào, đối với các con dân biết đùm bọc 

nhau, các lãnh đạo của ĐCSVN có thấy là trong lúc họ vui chơi, chè chén trong 

dịp tết thì có bao thanh niên vào các xóm nghèo, lên tận vùng cao, vùng xa, 

vùng sâu để trao tặng quà tết cho các đồng bào trắng tay, trong túng thiếu: 

“không dám nghĩ tới tết”. Nếu các lảnh đạo mà vui hưởng triệt để tết, nhờ bổng 

lộc qua quà cáp, thì chắc chắn là vô tri, khi bao đồng bào họ cúi đầu trong cảnh 

thiếu hụt-thiếu thốn: thiếu đói! Việt tộc hiện nay thấy ngấy lên tới cổ, mỗi lần 

nghe các mỹ từ: an sinh xã hội, khi quà tặng của các đoàn từ thiện muốn trao tận 

tay cho các đồng bào nghèo các vùng cao, vùng xa, vùng sâu đã bị chính quyền 

địa phương với lực lượng công an của họ chặn ngay trước làng, trước thôn, 

trước cổng; một đất nước mà làm một cử chỉ bình thường của thiện nguyện cũng 

bị chặn, cắp, cướp, giật! Việt tộc hiện nay ngày càng thấy kiểu xảo ngôn: an 

sinh xã hội trở nên lố bịch với cảnh đồng bào nằm la liệt trong các bịnh viện, nơi 

mà các dịch vụ làm tiền bất chính trùm phủ lên họ, khi người nhà mang thức ăn 

được nấu kỹ lưỡng, vậy mà người bịnh không được hưởng, mà phải mua thức ăn 

của các dịch vụ làm tiền bất chính này, vì “lý do y tế”mà xuất xứ các thực phẩm 

này không biết từ đâu tới, có độc tố hay không? Có an toàn hay không? Chữ tri 

là hải đăng cho chữ nhân! Phải thấy chữ tri trong nỗi khổ niềm đau của đồng 

bào để không vùi tri lãnh đạo! 
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Chính quyền (không) xiết tuệ  

Chính quyền (không) xiết tuệ, nơi mà tuệ giác của dân tộc chính là trí tuệ của 

lãnh đạo! Tuệ giác hiện nay của nhân dân nằm ngay trong nỗi khổ niềm đau của 

họ, vì hơn hết họ hiểu sự cùng quẩn của dân đen, sự oan ức của dân đen: tại sao 

trong dịp tết này, 2018, có hàng trăm dân oan vẫn ra Hà Nội, dù biết các cơ quan 

lãnh đạo đã đóng cửa nghĩ tết! Họ nằm lăn lóc đường Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, 

với khí trời mùa đông miền Bắc, tại sao vậy? Tại vì họ không còn đất, còn nhà, 

họ mất hết, họ tới thủ đô để kêu oan, để đòi công lý, mà lãnh đạo chính quyền 

phải trả lại công lý cho họ, đừng lẻo miệng là “đầy tớ của dân” nữa! Lãnh đạo 

đừng lẻo lưỡi “phục vụ dân”, hãy thật sự phục vụ nhân dân, bằng cách chống 

bất công, chống bạo quyền, hãy bảo vệ dân bằng tuệ giác của công bằng. 

Trí tuệ của lãnh đạo bắt đầu bằng trực diện để trực quan: các cơ quan có những 

toà nhà đắt tiền, rộng lớn, cũng từ tiền thuế của dân mà ra; chính các cơ quan đó, 

từ địa điểm của các hội tới các địa danh của của chính quyền, thì tất cả cửa nẻo 

đóng im ỉm ngay cả ngày hành chính bình thường, nơi mà chung quanh dân oan 

đứng, ngồi, nằm la liệt, họ đang: đi ăn xin công lý đấy! Họ trực tuyến để trực 

diện với một chính quyền vô tuệ trước công pháp đấy! Vì họ có kinh nghiệm với 

một chính quyền đi bắt cóc các nhà vận động dân chủ, tuyên bố xử họ công khai 

nhưng chặn dân đi dự ngay trước cổng toà, bỏ tù các nhà vận động dân chủ 

nhưng khi thả họ ra thì không có chứng thư giam giữ và phóng thích, cùng lúc 

chối leo lẻo trước quốc tế là Việt Nam không có tù nhân lương tâm. Một chính 

quyền bắt cóc dân-xử đóng cửa tòa-nhốt bừa bãi-thả thô tục đó là một chính 

quyền trí tuệ nhúng chàm. 

Trí tuệ của lãnh đạo nằm ngay trong đạo lý của lãnh đạo: “đồng cam cộng 

khổ”với dân, nằm giữa đạo đức của lãnh đạo: “chia cơm xẻ áo” với dân! Ngược 

lại cứ để nhân dân tự cứu đói nhau; mặc thanh niên đi bảo vệ môi trường, môi 

sinh giữa khu Sơn Trà có động vật trong sổ đỏ, hàng ngày bị đe dọa bởi bọn 

tướng tá tham quan phá rừng để xây: biệt thự, dinh thự, biệt phủ, nhân cách bọn 

này không phải lãnh đạo, vì tư cách của chúng thua xa súc vật. 

Tuệ giác của lãnh đạo rất dễ thấy (nếu lãnh đạo muốn thấy, muốn thấu) qua 

chính bạo quyền, cho phép công an bạo động với thanh thiếu niên, khi bắt cô bé 

Cát Linh bị công an bắt, đánh đập, tra hỏi và khi mở cặp của cô học sinh này ra 

thì thấy toàn: hiến pháp! Chính bọn công an vô tri, vô giác không sao hiểu nổi 

có một cô học sinh để dành tiền đi mua hiến pháp để tặng cho bạn bè, cho dân 

chúng, giúp họ hiểu công pháp, công lý hơn để họ tự bảo vệ họ, vì chính quyền 

không bảo vệ họ, mà ngược lại hằng ngày hiếp đáp họ. 
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Thức 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Lịch sử là ác mộng, tôi sống để thức suốt…». 

J.Joyce 
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Thức 

Thức là hệ đào tạo chính trị tất yếu: lấy kiến thức để xây dựng tri thức, nhận trí 

thức để tạo ý thức, đón nhận thức để có tỉnh thức. Không thạo hệ dây chuyền: 

kiến thức-tri thức-trí thức-ý thức-nhận thức-tỉnh thức thì đừng lãnh đạo, lãnh 

đạo mà vô thức, thì dẫn tới vô minh, để rơi vào bẫy vô tri, chóng chầy sẽ rơi vào 

vô giác, gây họa cho dân tộc, tạo nạn cho giống nòi. 

Thức là hệ lãnh đạo chính trị vừa tỉnh để có tỉnh táo, vừa động để hành động 

đúng lúc hợp thời, đúng thế.  

Hãy xem lại quá trình đào tạo lãnh đạo tại các nước văn minh, nếu không nói là 

tân tiến, ở đó có kiến thức trước quần chúng để gầy dựng tri thức sớm làm nền 

cho mọi chính sách, tránh hẳn chuyện “sai một ly đi một dặm”. Trong đó mọi 

chuẩn bị trên thượng nguồn phải có một hệ trí thức chỉnh chu làm gốc cho ý 

thức chu toàn, để không xẩy ra chuyện “sai con toán bán con trâu”. Để khi 

hành động, thì được vũ trang bằng nhận thức chính xác về dữ kiện để có tỉnh 

thức sáng suốt, “người khôn chưa đắn đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông sâu”, 

trước khi nhập cuộc và biết chống chỏi trước mọi thử thách! 

Một trong những thất bại to lớn của ĐCSVN, gây bao hậu nạn cho Việt tộc, là 

ĐCSVN không tin, không muốn, không đón, không trọng hệ thức (kiến thức-tri 

thức-trí thức-ý thức-nhận thức-tỉnh thức) trong lãnh đạo chính trị. Hệ thức để 

khai thị, khai sáng, khai tri, khai trí, mà các nước láng giềng cùng tam giáo đồng 

nguyên với Việt Nam đã thành công: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung 

Quốc.  

Hệ thức luôn được mài thật sắc, dũa thật nhọn qua hệ học, học cho đến nơi, đến 

chốn để lấy sáng kiến trong thao tác, để thăng hoa qua sáng tạo trên mọi lãnh 

vực của tri thức, từ khoa học, kỹ thuật tới văn hóa, nghệ thuật... 

Vấn nạn thì phải nhận ra hậu nạn: ĐCSVN đã tha hóa hệ giáo (giáo dục-giáo 

khoa-giáo án-giáo trình) đang đi ngược lại quy trình kiên cường giáo dưỡng để 

bền chí học tập, để xảy ra bao hiện trạng học giả-thi giả bằng giả. Lãnh đạo mà 

vô thức thì sẽ đưa Việt tộc vào lộ trình vô định hướng vô minh! 
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Lương 

Lương là hệ lụy nếu lãnh đạo chính trị vô tâm, là hệ thiện nếu những kẻ lãnh đạo 

chú tâm. Lương là hệ trình của lương thiện-lương tâm-lương tri, không có lương 

mà đòi lãnh đạo, thì không chóng thì chầy cũng thành kẻ bất lương; từ sâu dân 

mọt nước sẽ tới buôn nước, bán dân. 

Lương luôn là hệ kiến thức đôi: kiến thức liêm chính về luân lý làm nền kiến 

thức sáng suốt về quản lý, trong đó bọn tham quan không có chỗ đứng để tham 

nhũng, không có chỗ ngồi để tham ô. Bọn này không sao hiểu được phương 

trình lương thiện-lương tâm-lương tri là một lý luận thông minh, một lập luận 

thông thái để kẻ cầm cương, nẩy mực sẽ là kẻ chủ động đưa giống nòi tới quốc 

thái, dân an. Vì với tư duy ích kỷ tối đa làm quan để vơ vét, làm lãnh đạo cào, 

nạo của cải nhân dân, nên chúng đã bị ung thư ngay trong não bộ và luôn nghĩ 

phương trình lương thiện-lương tâm-lương tri chỉ dành cho những ai ngây thơ, 

thật thà, thậm chí là ngu dại. 

Lương thiện, lấy cái trong làm cái sáng, lấy cái thẳng làm cái ngay, công nào 

của nấy, ngược lại với bọn tham quan làm quan để tham nhũng, sẽ bị lột mặt nạ 

vì là bọn cướp ngày là quan (cắp của công-cướp của tư), giữa công và tư chúng 

chỉ thấy chúng, chuyện ai chết mặc ai trong phản xạ của chúng, chuyện cao 

chạy, xa bay khi đất nước bị ngoại xâm có trong vô tâm nên sống vô thức của 

chúng. 

Lương tâm, lấy tâm nói thương, lấy thương làm thiện, biết nỗi khổ niềm đau của 

đồng bào nên có lương trong công, có tâm trong việc, nhất là việc nước, việc vì 

dân. Lương tâm của kẻ lãnh đạo có công tâm, biết công bằng (cả lý lẫn tình), 

công lý song hành cùng công pháp, luôn được giáo dưỡng qua nhân đạo trước 

mọi cảnh thương tâm của đồng bào, đồng loại. 

Lương tri, tri thức của lương tâm, kiến thức của lương thiện, tỉnh táo trong lãnh 

đạo vì thương nước, trọng dân; sáng suốt trong quản lý vì ăn ở có hậu với các 

thế hệ mai sau. Chuyện lạ là từ lối tuyên truyền một chiều nghe ra rả bao năm 

nay «học tập theo gương đạo đức của Hồ Chí Minh» cho tới cả một chiều dài 

lịch sử của ĐCSVN đã gần một thế kỷ: phương trình lương thiện-lương tâm-

lương tri chưa bao giờ là chủ đề thảo luận của các lãnh đạo luôn dành độc quyền 

lãnh đạo đất nước này! 
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Sạch... trong 

Sạch trong đào tạo lãnh đạo nơi mà học lực bảo trì cho học vị, bảo hành cho học 

hàm; học trong nghĩa học tập trong tu thân, học hành trong tự rèn luyện, sạch 

ngược lại với bẩn, với hai loại ô nhiễm trong chính giới: bất tài, vô chí luồn lách 

qua cửa ngõ tham quan, tham nhũng. 

Sạch trong quy trình gầy dựng chính sách, tại đây các thủ đoạn tham ô, tham 

nhũng bị chặn ngay thượng nguồn, nơi đây kẻ lãnh đạo đi từng bước từ chính 

sách tới quyết định, từ quyết định tới hành động, từ hành động tới thành quả, lấy 

cần mẫn để làm rõ bổn phận, lấy chí công để nhận trách nhiệm, lấy hy sinh để 

thao tác mọi hành vi lãnh đạo. Không hề có chuyện chia chác với nhau để trục 

lợi riêng. 

Sạch trong tiến hành qua cơ chế, từ chỉ đạo qua hành chính, từ quản lý tổng 

quan tới hành động lãnh đạo cụ thể thường nhật, nơi đây cơ chế sạch để liêm 

chính hóa mọi thủ tục, để trong sạch hóa mọi tổ chức từ nhân lực tới đầu tư vào 

cơ sở hạ tầng, nơi mà kết quả là hiệu quả lãnh đạo, không có chuyện tránh, né, 

lách, xé luật để đầu cơ, không có chuyện rút ruột vốn, tài nguyên, vật liệu để làm 

giầu riêng. 

Sạch trong hành động chính trị thấy rất rõ trong phong cách lãnh đạo thanh 

bạch, chấp nhận thanh đạm vì dân tộc, nhận luôn cả thanh bần để tròn nhiệm vụ, 

để tròn nghĩa vụ với đất nước, lấy đồng lương nuôi cuộc sống cá nhân. Chuyện 

biệt dinh, biệt phủ là chuyện của bọn đầu cơ chính trị, đầu nậu chính sách, 

không hề là chuyện của kẻ lãnh đạo liêm sỉ, không hề là hành động lãnh đạo 

liêm chính. 
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Sạch... sáng 

Sạch để trong chính trị, để sáng lãnh đạo; sạch từ thượng nguồn trong quá trình 

đào tạo các cá thể lãnh đạo, sạch trong quy trình gầy dựng chính sách. 

Sạch trong đánh giá thành quả và hậu quả phải rõ ngay từ đầu: thấy chuyện hay 

cho dân tộc, chuyện tốt cho giống nòi, chuyện lành cho xã hội, chuyện đẹp cho 

đất nước thì đầu tư, thì lập chính sách, thì hành động, trọn vẹn chí công vô tư. 

Thấy chuyện xấu cho dân tộc, chuyện tồi cho giống nòi, chuyện tục cho xã hội, 

chuyện dở cho đất nước, thì đừng đầu tư, thì đừng lập chính sách, thì đừng hành 

động, đánh giá thành quả và hậu quả là chuyện cân, đo, đong, đếm, hoàn toàn 

duy lý qua lý luận và lập luận có kiểm soát của tập thể, có đối thoại với cộng 

đồng, có sự đàm phán của nhiều chính kiến đóng vai trò khách quan hóa lãnh 

đạo chính trị.  

 

Sạch từ đầu đến cuối để tách ra khỏi loại ngụy biện “đánh chuột tránh vỡ bình”, 

mà ta chỉ thấy bạo động với đạo đức giả luôn đi đôi với thanh trừng nội bộ, một 

loại chính trị rừng, không trong và không sạch. Sạch để tránh loại xảo biện “đưa 

củi vào lò”, một loại bạo hành chính trị luôn đi đôi với thanh lọc bè phái, của 

bạo lực “mạnh được, yếu thua”, của loại bạo quyền “thắng làm vua, thua làm 

giặc”. 



 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não... bộ 

Não bộ dân tộc tùy thuộc phần lớn vào não trạng quần chúng, kết quả của hiện 

trạng xã hội, thực trạng của đất nước, trong đó bối cảnh chính trị, hoàn cảnh 

kinh tế, thực cảnh giáo dục, điều khiển từ tư duy tới phản xạ, từ phản ứng tới 

phản tỉnh của đại chúng đang sống và chia sẻ cùng một văn hóa, đây chính là 

mức độ văn minh, trình độ văn hiến của một giống nòi, chính đây là bổn phận và 

trách nhiệm của tất cả những ai muốn lãnh đạo chính trị có não bộ liêm khiết.  

Độc đảng sinh đôi với độc tài, độc tôn song hành với độc trị, độc quyền chúng 

thân với độc đoán, tạo ra tuyên truyền một chiều, sinh ra tư duy ao tù ngay trong 

tư tưởng, ngay trong não trạng. Trong đó tự do không có dung thân, dân chủ 

không có chỗ đứng, nhân quyền không có chỗ dựa, từ đây sinh sản ra các loại 

não bộ lạ lùng, dị kỳ, quái gở mà kẻ lãnh đạo chính trị tỉnh táo, sáng suốt, phải 

phân tích tới tận gốc, rễ, cội, nguồn. 

Những kẻ lãnh đạo chính trị có ý thức vì có tâm thức (thao thức với tiền đồ Việt 

tộc) phải chịu trách nhiệm về các loại quần chúng sau đây (vì họ chỉ là hậu quả 

của một loại giáo dục tha hóa một chiều này): 

Vô tri trước nỗi khổ niềm đau của đồng loại: “một con ngựa đau, cả tàu không 

ăn cỏ”. 

Vô minh trước nỗi khó nghiệp quẩn của đồng bào: “máu chảy, ruột mềm”. 

Vô giác trước cảnh “ăn bờ, ở bụi” của dân đen, dân oan: “sống nay, chết mai”! 

Vô tri, vô minh, vô giác trong xã hội, theo giáo lý của tổ tiên Việt tộc và cũng 

theo phân tích của chính trị học, của xã hội học, chắc chắn là tới từ bề trên: từ 

các lãnh đạo chính trị!



 

61 

 

 
 

 

 

 

Não... trạng 
 

Tại sao lại có một loại quần chúng thờ ơ với hiện trạng dân đen, dân oan, bị 

tước đoạt mọi quyền sống, quyền làm người, bụi đời ngay trên quê hương, làm 

oan hồn ngay trong xã hội mà họ đang sống; trong khi đó loại quần chúng này 

lại lập tập hợp qua mạng xã hội để ủng hộ, lại còn xin: “ở tù thay cho Đinh La 

Thăng”, một loại tham quan sống nhờ tham nhũng, cùng “cá mè một lứa” như 

bọn lãnh đạo mang tên này ra xử! Tại sao lại có loại não trạng này của loại quần 

chúng này giữa Việt tộc? 

Tại sao lại có một loại quần chúng lãnh đạm với công cuộc đấu tranh liêm chính 

vì nhân quyền, liêm sỉ vì dân chủ của nhiều thành phần trong xã hội dân sự đang 

trực diện hằng ngày chống bất công, vì công bằng xã hội; cùng lúc họ tham gia 

kịch liệt một cách lạ lẫm vào chuyện đời tư của các đại gia (thật ra chỉ là loại 

trọc phú, nhiều tiền bạc nhưng thiếu tri thức), của các giai nhân (thật ra chỉ có 

hình thể mà não bộ thì trống vắng) hai loại người này qua báo chí qua thể loại 

chuyện giật gân, mà họ không hề thắc mắc về đạo đức “một con ngựa đau, cả 

tàu không ăn cỏ”, về luân lý “máu chảy, ruột mềm”. Tại sao lại có loại não 

trạng này của loại quần chúng này giữa Việt tộc? 

Tại sao lại có một loại quần chúng quay lưng với một cuộc ô nhiễm tàn khốc tại 

miền Trung do Formosa gây ra, với hàng triệu đồng bào đang ”dở chết, dở 

sống” tại các vùng biển đang chịu thảm họa môi trường này, ngay trên đất 

nước-đất sống của cả một giống nòi; cùng lúc đó họ sôi nổi bàn tán về tiêu thụ, 

tận hưởng qua nhậu nhẹt hoang phí,với bao thanh niên suốt ngày la cà trong các 

quán cà phê, để thời gian trôi qua với bao chuyện ngẫu, mà không có tư duy biết 

tôn trọng tiền đồ của tổ tiên, không biết tự trọng trước nhân phẩm cá nhân mình, 

ngày ngày bị tha hóa, giờ giờ bị biến phẩm; tại sao lại có loại não trạng này của 

loại quần chúng này giữa Việt tộc? 

Nếu muốn lãnh đạo chính trị mà không có các câu trả lời, để có các quyết sách 

hướng thiện, thăng đức quần chúng thì đừng lãnh đạo nữa! 
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Dính thân-dính đảng  

Dính thân là thực trạng của vài trường hợp mà y khoa thông báo cho chúng ta 

qua các trường hợp sinh đôi hiếm hoi: hai đứa trẻ ra đời cùng một lúc, có phần 

lớn các nội tạng nhưng chỉ có một cột xương sống, hai cá thể nhưng phải chia 

cùng cuộc đời, cùng kiếp sống. Khi y khoa quyết định muốn cứu cả hai thì phải 

tách ra, để hai là hai, chớ không phải hai là một, tách ra để mỗi kẻ có kiếp riêng, 

có đời riêng, nếu không tách được thì đứa này có thể là họa của đứa kia. Cụ thể 

là đứa mạnh luôn làm khổ đứa yếu, đứa mạnh luôn lấy sức mạnh để khống chế, 

để áp đặt, để bạo hành, để bó buộc đứa yếu bắt làm theo ý muốn, ý định, ý đồ 

của đứa mạnh. 

Dính đảng lại là chuyện có thật trong chuyện chung đời-cộng kiếp giữa hai đảng 

anh-em: đứa mạnh làm anh là ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung Quốc, đứa yếu làm 

em là ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam, từ khi hai đảng này ra đời, từ khi hai 

đảng này chọn quỹ đạo chuyên chính để thống trị qua cái độc (độc đảng, độc tài, 

độc quyền, độc tôn), chọn chuyện ăn đời-ở kiếp với nhau, nhưng trên thực tế thì 

đây là chuyện vừa cưỡng hôn, vừa cưỡng thân. Một đại họa cho Việt tộc, mà 

muốn sống còn trong vai em-thế yếu thì phải tìm mọi cách để tách ra, thoát ra, 

càng sớm càng hay. 

ĐCSTQ luôn can thiệp, luôn xen vào nội bộ, phân hóa các lãnh đạo, và trên thực 

tế là tổ chức nhân lực lãnh đạo cho ĐCSVN, đứa mạnh-đàn anh luôn tìm cách ở 

trên cao để chi phối, để quyết định số kiếp đứa yếu-đàn em, bằng những thủ 

đoạn xấu, tồi, tục, thấp; bằng các xảo thuật độc, ác, thâm, hiểm. Lúc “chơi 

ngang” dùng ma đạo để cắt đôi đất nước Việt ngay hiệp định Genève 1954; lúc 

“chơi đểu” cướp biển, cướp đảo của Việt Nam; chưa kể bao lần “chơi ngược” 

qua các chiều bài cố vấn quân sự kiểu “biển người” coi sinh mạng Việt như cỏ 

rác, và nhiều lần “chơi ác” đưa đẩy lãnh đạo ĐCSVN vào con đường giết dân, 

qua cải cách ruộng đất. Hiện nay, thì bao vây kinh tế Việt, từ nhập khẩu hàng 

tàu tới gây ô nhiễm môi trường, hủy diệt môi sinh, giăng bẫy chính trị, tổ chức 

nội gián, giáo dưỡng bọn phản phúc buôn dân, bán nước, giết hại các lãnh đạo 

chân chính mưu cầu độc lập, tự chủ cho Việt tộc. 

Hãy kết luận: dính thân mà yếu thì chỉ có chết! Dính đảng mà hèn thì chỉ dẫn 

đến vong quốc, diệt nòi. Hãy quyết định không dính nữa! Hãy quyết đoán là 

tách ra! tách để sống, tách để giữ nhân phẩm, tách vì có nhân cách, tách một 

cách dứt khoát để Việt là Việt!
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Chuyên ... ngược 

Đối với chính giới của các nước văn minh và đối với các chuyên gia về Việt 

Nam, thì lãnh đạo chính trị độc đảng, từ khi có ĐCSVN, chỉ là một lực lượng 

luôn hiểu ngược nội hàm, nội chất, nội lực của từ chuyên. 

Ngữ văn chuyên trong đào tạo lãnh đạo và quản lý trong các quốc gia văn minh 

có thượng nguồn qua ngữ pháp là chuyên ngành qua học lực quyết định học hàm 

và học vị của một lãnh đạo, từ đó có chuyên môn sắc nhọn trên một lãnh vực và 

được đồng nghiệp, đồng môn, đồng đảng công nhận là chuyên gia, được chấp 

nhận là chuyên nghiệp, tự rèn luyện tới điêu luyện.  

Hệ chuyên ngành-chuyên môn-chuyên gia-chuyên nghiệp chính là hệ huấn luyện 

lãnh đạo hiện đại và ổn định, không qua hệ chuyên này mà muốn khơi khơi lãnh 

đạo thì rất đáng ngờ, vậy mà hệ chuyên không hề là ưu tiên trong phân công 

nhân sự lãnh đạo của ĐCSVN. 

ĐCSVN sinh ra trong nôi đấu tranh bằng bạo lực của giai cấp-bất chấp dân tộc, 

nên không chuyên nghiệp mà chuyên ngược, qua ngữ văn chuyên, bị thô bạo hóa 

qua ngữ pháp chuyên chính, để vào quỹ đạo bạo lực của chuyên quyền, mà quá 

trình tham quyền cố vị giờ đã sinh ra thảm họa mua quyền bán chức trong mọi 

tầng lớp lãnh đạo. Ngày ngày chuyện chuyên ngược sinh ra bao quái thai: quan 

hệ-tiền tệ-hậu duệ để truy diệt trí tuệ của chuyên. 

Cái chuyên xuôi của hệ chuyên ngành-chuyên môn-chuyên gia-chuyên nghiệp bị 

gạt bỏ, tiêu hủy, loại trừ, và ĐCSVN đã chọn chuyên ngược qua chuyên chính để 

chuyên quyền: đây là tử lộ trước toàn cầu hóa hiện nay! Tại đây chỉ có cái khôn 

xuôi mới có đất sống! Còn cái ngu ngược thì sẽ chết “bất đắc kỳ tử”! 
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Chống... nô 
Một lực lượng lãnh đạo có tư duy liêm chính, có chính sách liêm sỉ luôn là một 

lực lượng có quyết tâm chính trị, có quyết đoán chính sách, có quyết định hành 

động chống lại: nô (nô lệ, nô bộc, nô tỳ...), mà trước mắt là lao nô đang trùm 

phủ chúng ta.  

Một lực lượng lãnh đạo có bản lĩnh chính trị, luôn lấy nhân cách tổ tiên đã 

chống ngoại xâm để chống lại kiếp phải làm nô lệ, dù là đã bị đô hộ hằng nghìn 

năm, dù phải can đảm lấy thân, dù phải quả cảm lấy mạng của chính mình để 

làm cho bằng được chuyện “châu chấu đá xe”, dù chúng là bất cứ loại thiên 

triều nào! Dù chúng có mãnh lực quân sự tới đâu đi nữa, kể có bọn hung hãn 

nhất là Nguyên Mông, đã bị đời Trần của ta làm cho quỵ sụp tới ba lần. 

Nô là kiếp ngược lại với hai loại kiếp người, trong sáng vì trong sạch: 

 Kiếp tự: có tự do để có tự quyết, có tự lập để có tự chủ, lấy tự lực tạo ra tự 

cường. 

 Kiếp chủ: có chủ động để hành động, chủ tri của ý thức để tạo ra chủ lực 

cho tương lai, lấy chủ trí để thực thi chủ quyết. 

Thấy người phải nghĩ tới ta, cụ thể là các nước láng giềng cùng nôi văn hóa tam 

giáo đồng nguyên với Việt tộc đã làm được chuyện hai kiếp (tự và chủ) này: Đài 

Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... Đây không hề là chuyện xa vời, viển 

vông, mà là chuyện quyết tâm trong chính trị, quyết chí trong lãnh đạo. 

Trước mắt, là hãy tháo hai tròng lao nô đang nô lệ hóa bao thế hệ của Việt tộc: 

 Chống lại chính sách xuất khẩu lao động trá hình hiện nay, mà thực trạng 

là làm lao nô, với lương bổng của nô lệ, làm kiếp gái bán thân cho các 

nước láng giềng với kiếp nô tỳ vô cùng đốn mạt! 

 Chống lại chính sách mở cửa cho các doanh nghiệp ngoại quốc, nhất là 

các nước láng giềng sử dụng lao động Việt với lương rẻ, điều kiện lao 

động tồi, bảo hiểm lao động hèn ngay trên đất nước Việt đang bị ô nhục 

hóa! 

Nếu các lãnh đạo hiện nay không làm ngay được chuyện này thì nên từ chức 

ngay, càng sớm càng tốt, để các kẻ có năng lực làm, để thế hệ sau có tiềm năng 

thực hiện xáo kiếp nô này, vì không có ai là kẻ lãnh đạo tối cần, vì không có ai 

là lãnh tụ tối thượng cả, vì như ông bà ta đã dặn dò con cháu: “vắng mợ, chợ 

vẫn đông”! 
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Sinh ly 

Dân tộc Việt là một, văn hóa Việt là một, ngôn ngữ Việt là một: đây là một cơ 

may, một vốn vững, vì là một nội công để giữ vững độc lập dân tộc và toàn vẹn 

lãnh thổ của tổ tiên. Nhưng những kẻ lãnh đạo phải vận não nhìn thấu lịch sử 

Việt để thấy là có mầm sinh ly trong chiều dài lịch sử của Việt tộc, chỉ để ngăn 

mầm sinh ly này đe dọa khối đại đoàn kết cả nước. 

Trong lịch-huyền-sử lập quốc, Lạc Long Quân và Âu Cơ, khi có trăm con, thì 

năm mươi phải lên núi, năm mươi phải xuống biển, đây là một cuộc sinh ly. 

Sinh ly có thật trong lịch sử Việt, hằn sâu trong tâm não Việt với hằng thế kỷ 

Trịnh-Nguyễn phân tranh, chia cắt đất nước, chia lìa dân tộc. Sinh ly hiển hiện 

ngay trong sử cận hiện đại với cuộc chiến Bắc-Nam, qua giọng lưỡi ý thức hệ, 

nhưng thật ra chỉ là một cuộc sinh ly trong huynh đệ tương tàn qua ba mươi năm 

tan nát đất nước. Lại thêm hơn bốn mươi năm hòa bình mà kẻ thắng không đủ 

bản lãnh để hòa hợp, hòa giải dân tộc, để sinh ly tiếp diễn với hàng triệu đồng 

bào thí thân vượt biển tìm tự do cho tới hàng triệu đồng bào sẽ gởi nắm xương 

tàn nơi xứ lạ quê người. 

Tại sao sinh ly như một hằng số trong văn học, trong thi ca Việt, với bao tác giả, 

từ Nguyễn Anh Khanh tới Thâm Tâm: Tống biệt hành. Sinh ly có luôn trong tâm 

trạng của một thanh niên đã theo Việt Minh, đầy phân vân trước khi lại về thành, 

giữa lòng cuộc kháng chiến chống Pháp: «Lòng tôi sao vẫn còn biên giới?» 

(Phạm Duy, Bên cầu biên giới). 

Các kẻ muốn lãnh đạo chính trị phải có bản lĩnh và nội công để nhìn thấu được 

ẩn số sinh ly có trong tổng thể của dân tộc, vì hằng số sinh ly có lắm lần trong 

lịch sử dân tộc. Biết ẩn số, hiểu hằng số để không cho chúng xuất hiện một lần 

nữa trong tương lai, trong các thế hệ mai sau, đây là luân lý chính trị dẫn dắt 

chính sách chính trị. 
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Quyền 

 

 

 

 

 
«Một quyền lực này thì không bao giờ yêu thích một quyền lực khác». 

G.Flaubert 
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Thực quyền 
Thực quyền, không có công thức cũng không có mô hình, nên không có định 

nghĩa để áp dụng vào thực tế, nếu áp dụng quyền lực một cách máy móc thô 

bạo vào thực trạng của xã hội thì nó sẽ tạo ra phản quyền, như phản lực để 

chống lại áp chế, khống chế, để chống lại áp đặt dưới nhiều mức độ, dưới nhiều 

trình độ, qua trực diện hay phản diện với quyền lực. 

Thực quyền luôn được quyết định qua 3T (trí năng-tài năng-khả năng) của lãnh 

đạo, trong đó trí năng mang thực lực của 3L (lý luận-lập luận-giãi luận) được 

vận dụng trong thực tế qua các chính sách. Tại đây, tài năng của lãnh đạo làm 

rõ một 3T trọng tâm khác (tri thức-ý thức-nhận thực) của quần chúng, tạo ra 

khả năng của lãnh đạo trong 3K (khai trí-khai lý-khai minh) cho nhân dân, để 

nhân dân ủng hộ cụ thể các chính sách của lãnh đạo. 

Thực quyền luôn được hỗ trợ bởi 3N gốc rễ (nhân bản-nhân văn-nhân tính) 

trong giá trị 3V (văn hóa-văn minh-văn hiến) của một dân tộc, trong đó lãnh 

đạo phải biết vận dụng lý trí của một 3N của lý trí (nhân lý-nhân tri-nhân trí) 

luôn có mặt chỗ trung tâm trong các chính sách của lãnh đạo. Từ đó nhân dân 

sẽ thấy rõ 3N cốt lõi (nhân nghĩa-nhân đạo-nhân phẩm) có mặt từ lý thuyết 

luận tới phương pháp luận của lảnh đạo, mà nhân dân có quyền kiểm định qua 

kết quả và hậu quả của các chính sách này. 

Thực quyền luôn nằm trong khung của 3C (bối cảnh-hoàn cảnh-thực cảnh) của 

một đất nước, của một dân tộc, có nền là 3T (tình hình-tình trạng-tình huống) 

của thời đại và thời cuộc. Trong đó, tình hình toàn cầu hóa hiện nay đang tạo 

các quyền lực mới tới từ khoa học kỹ thuật sinh ra một 3T mới (tin tức-thông 

tin-truyền thông) qua internet, qua mạng xã hội, đây vừa là thực quyền và vừa 

là thực chủ để khai mào dân chủ. Từ đây, tạo được tình trạng đa thông tin 

trong đa quyền lực, sinh ra những tình huống sinh động cho đa nguyên, linh 

động cho nhân quyền. Chính ba hùng lực của dân chủ-nhân quyền-đa nguyên 

tạo ra 3L (sung lực-nội lực-trí lực) cho nhân dân qua mạng xã hội. 

Thực quyền sẽ biến độc quyền của 3Đ (độc tài-độc đoán-độc đảng) thành lỗi 

thời vì nó chỉ là “ma bùn” trong tà quyền, chỉ là “ma xó” trong bạo quyền, chỉ 

vì độc tôn đã vào “ma đạo” của độc hại, ngược lại nhân loại đang theo đa, để 

có đa (thực) quyền, để tạo ra đa lý, đa trí, đa tri, đa tài, đa năng, đa hiệu... 

Thực quyền theo các tiêu chí trên làm nên được chính trị tỉnh-lãnh đạo thức, 

nếu các lãnh đạo hiện nay không hiểu các tiêu chí này thì nên: buông quyền! 

rời quyền! bỏ quyền!  
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Quyền để quyết 

Có quyền để quyết: quyết đoán để quyết định. Quyết đoán bằng năng lực biết 

chủ động để khách quan hóa các kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức trong tỉnh 

táo để sáng suốt khi xây dựng quyết tâm, hoàn toàn ngược lại với độc đoán 

không nhận kiến thức để loại bỏ tư vấn, không nhận tri thức để trừ khử đối thoại.  

Quyết đoán mở mọi cửa trước khi quyết, ngược lại với độc đoán đóng mọi cửa 

trước và sau khi quyết. Quyết đoán để đi về phía chân trời có mặt trời, trái hẳn 

với độc đoán, đã quyết trong cực đoan, với hành vi quá khích, nên «cắm đầu, 

cắm cổ» đi mà không tỉnh táo tìm phương hướng, đi mà không sáng suốt cùng 

với các kẻ đồng hành khác. 

Quyết đoán trong quyết định là kết quả tích cực của hạ nguồn sau khi điều tra cơ 

bản đã kết luận tính khả thi của chính sách dựa trên tính thực thi của chương 

trình. Quá trình này trái ngược hẳn với phản xa tùy tiện và dễ dãi của «đồng tâm 

nhất trí», với «toàn thể giơ tay biểu hiện sự đồng tình», trong sự vô tri của lệ 

thuộc, tới từ vô minh vắng kiến thức sinh ra vô thức, luôn tìm cách khử ý thức.  

Quyết đoán bằng quyết định để làm chính trị là nhận vai trò chủ thể 100%, làm 

lảnh đạo là nhận vai trò chủ thể hơn100%, vì định nghĩa của chủ thể là: tác nhân 

nhận trách nhiệm trước cộng đồng, nhận bổn phận trước tập thể qua tự do để xây 

dựng tự chủ cho chính mình, từ đó lấy sáng kiến để sáng tạo, dùng kết quả tích 

cực của sáng tạo của cá nhân mình để phục vụ cộng đồng, để thăng hoa tập thể. 

Quyết đoán để quyết định tôn trọng quy trình thông minh của dân chủ: đề nghị-

đối thoại-quyết định-hành động trong đó lý luận qua dữ kiện thắng các hành vi 

cực đoan, lập luận bằng chứng từ vượt các thái độ quá khích, giãi luận với minh 

chứng lấp các phản xạ bảo thụ, diễn luận dựa tri thức xóa các thói quen thủ cựu. 

Những kẻ lãnh đạo «sống lâu lên lão làng» nhờ «cúi đầu, khoanh tay, quỳ gối» 

thì nên xem lại và nên rút lui sớm. Những kẻ «ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau» 

dùng manh xảo «gà què ăn tựa cối xay» lại càng nên rời các ghế lãnh đạo càng 

sớm càng đỡ khổ dân. Nhất là bọn «cố đấm ăn xôi» trong manh trá «thượng đội 

hạ đạp», thì đừng cho chúng một chỗ đứng, chỗ ngồi nào cả trong lãnh đạo. 
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Quyền để hành 

Quyền để hành để hành động qua chính sách, để hành xử theo đạo lý thương 

nước- yêu dân, theo luân lý vì dân-vì nước, trong đạo đức giữ nước-dựng nước, 

chớ không phải để lập ra độc đảng để độc tôn, độc tài, độc quyền, để sinh ra 

chuyên quyền để bám quyền, tham quyền, lạm quyền. 

Quyền để hành có lý trí của biết thời để giữ thế, đưa quyền lực vào thực tiễn, 

chống lại tính sơ cứng của mọi ý thức hệ, với mục tiêu là làm thay đổi các quy 

luật cứng, các tiêu chí cằn, các chỉ tiêu bất di bất dịch không tạo được phát triển, 

không giải quyết được chuyện “cơm no, áo ấm”, trong hoài bão “trong ấm, 

ngoài êm”, với ý nguyện “dân giàu nước mạnh”. 

Quyền để hành để thay đổi nhân sinh quan hạn hẹp của nhân tình mù quáng 

theo nhân thế, để thế vào đó là nhân tình phải có nhân tính, dựa vào nhân tri để 

nâng nhân trí, từ đó có nhân văn, nhân bản qua nhân đạo và nhân nghĩa. Nhân 

vừa là thượng nguồn của quyền, vừa là hạ nguồn của hành, cũng vừa là cầu nối 

để liên kết giữa quyền và hành. Hệ nhân phải có mặt trong mọi tư duy, sinh 

hoạt, đời sống chính trị của lãnh đạo 

Quyền để hành để chuyển đổi thế giới quan của nhân dân, giúp dân chúng thấy 

được nhân dân trong nhân loại, trong tương quan sống còn giữa dân tộc và thế 

giới, trong đó chính trị tỉnh-lãnh đạo thức làm được chuyện giãi luận thương 

đồng bào thì phải thương đồng loại cùng trong hệ nhân với mình, biết đồng hội-

đồng thuyền trong nhân chủng, thấu đồng cam-đồng khổ để bảo vệ nhân loài. 

Quyền để hành để chuyển hóa vũ trụ quan của xa hội, trong đó môi trường là 

môi sinh, làm được chuyện môi giới để nhân dân dụng nhân lý-nhân tri-nhân trí 

bảo vệ 3S (chất sống-sự sống-quyền sống) của mọi sinh vật, trong đó con người 

biết chăm sóc, cứu vớt động vật, thực vật như chăm lo, cứu rỗi chính nhân loại 

trong vũ trụ quan nhân bản mà nhân dân nhận diện được trong mọi chính sách 

của chính quyền. 



 

70 

 

 

Quyền nâng dân 

Quyền nâng dân là một thực tế trong các nước văn minh tức là các quốc gia hiện 

nay có nhân quyền nhờ dân chủ, thực tế này có được là nhờ chính thể của họ có 

chính quyền dùng quyền lực để nâng nhân dân của họ lên về mọi mặt, nhất là về 

nhân tri và nhân trí. Đây là mối lo, “mất ăn mất ngủ”, của các chế độ độc tài 

hay độc đảng đang chứng kiến rất rõ mối quan hệ gắn bó giữa nhân quyền qua 

dân chủ và nhân tri qua nhân trí. 

Quyền nâng dân không những nâng mực sống của nhân dân, mà hùng lực của 

nó tại quốc gia hiện nay có nhân quyền, dân chủ tức là có văn minh là chuyển 

hóa các cá nhân, trước hết thành các cá thể phải được chính quyền tôn trọng, để 

thực sự có vị, có thế, có lực của chủ thể. Định nghĩa của chủ thể là quyền giành 

tự do cho mình để lấy sáng kiến trong sinh hoạt xã hội. Trong đó sinh hoạt chính 

trị qua tuyển cử, đầu phiếu luôn làm tăng sức sáng tạo của chủ thể để càng ngày 

càng có nhiều tự do hơn, chính đây là sự khác biệt sâu xa giữa hai hệ: hệ độc 

(độc tài, độc đảng, độc quyền, độc tôn) và hệ đa (đa nguyên, đa trí, đa tài, đa 

năng, đa hiệu). Chính sự khác biệt sâu xa giữa hai hệ này đã biến thành sự mâu 

thuẫn, rồi trở thành xung đột, để xung kích lẫn nhau trong quan niệm cũng như 

trong chuyện thực thi quyền lực. Hệ độc thì tìm cách loại, tiêu, hủy, diệt sáng 

kiến và sáng tạo; còn hệ đa nâng, cõng, đở, đấy sáng kiến và sáng tạo của cá 

nhân, không còn là những cá thể lẻ loi, mà thực sự là chủ thể có vị, có thế, có 

lực trong sinh hoạt xã hội cũng như trong sinh hoạt chính trị. 

Quyền nâng dân là quyền nâng sáng kiến của cá nhân để cá nhân có cơ hội mà 

nâng tập thể, cộng đồng, dân tộc, là quyền nâng sáng tạo của chủ thể qua phát 

minh dùng thông minh của mình để đóng góp trực tiếp vào nguyện vọng “cơm 

no, áo ấm” cho dân tộc. Sức mạnh của chủ thể hiện diện luôn trong ý nguyện 

“nước giàu, dân mạnh”, vì chính các chủ thể được chính quyền tạo điều kiện 

thuận lợi từ giáo dục tới xã hội để dễ dàng vào quy trình của khám phá, tạo ra 

các phát minh để đẩy mạnh phát triển, thực sự đóng góp vào chuyện “thay đời, 

đổi kiếp” của dân tộc theo hướng thăng hoa. 

Quyền nâng dân cụ thể là để đảm bảo sáng kiến của chủ thể biết dụng tự do của 

mình để sáng tạo, từ đó nhận trách nhiệm trực tiếp với đất nước, từ đó nhận bổn 

phận tức khắc với dân tộc. Đây là nhiệm vụ của chính quyền, là “thiên vụ” của 

kẻ lãnh đạo, và nếu muốn lãnh đạo mà không có một ý niệm gì về chuyện dùng 

quyền lực của mình để nâng dân tộc mình lên thì đừng lãnh đạo! Thì đừng 

chiếm chổ của người khác, nhất là khi họ là những chủ thể chính thống!  
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Quyền đẩy lòng tin dân chủ 

Quyền đẩy lòng tin dân chủ khi mà lãnh đạo chính trị có quyền lực trong tay, 

chính là lòng tin vào nhân phẩm, nhân đạo, nhân nghĩa, làm nên nhân bản, 

nhân văn để bảo vệ nhân tình, nhân sinh bằng nhân tri và nhân trí. Chính lòng 

tin này bảo đảm tuổi thọ cho một chính quyền, tuổi trọng cho một chế độ, tuổi 

dầy cho chính trị tỉnh-lãnh đạo thức. Thức vì thông minh để hiểu thấu được cái 

cao, sâu, xa, rộng của lòng tin, cái hay, đẹp, tốt, lành, của dân chủ. 

Quyền đẩy lòng tin dân chủ là một chỉ báo để nhận định chế độ độc (độc đảng, 

độc quyền, độc trị, độc tài, độc trị) hiện nay của ĐCSVN đang áp đặt lên số 

phận của Việt tộc là quái thai đối với hệ luận chính trị tỉnh-lãnh đạo thức. Cụ 

thể là hành vi “đảng cử, dân bầu”, để dân chỉ có thể bầu cho đảng viên, với đại 

đa số dân biểu quốc hội đều là đảng viên, cùng lúc tổ chức mọi định chế và cơ 

chế từ hàng dọc tới hàng ngang đều là đảng viên, chia quyền lẫn nhau để chia 

chác với nhau qua độc quyền-lạm quyền-tham quyền, rồi đi thi thẳng vào hệ ma 

đạo tham quyền-tham nhũng-tham ô. Nội chất quái thai sinh ra các ung thư liên 

đới, trước nhất là ung thư này ăn mòn chất xám trong hệ của hệ thức (kiến thức, 

tri thức, trí thức, ý thức,nhận thức), sau đó là ăn nạo hệ sáng (sáng kiến, sáng 

tạo), để cuối cùng là nạo rổng hệ phát (phát minh, phát tiển). Quái thai loạn trí 

song hành cùng nhiều ung thư loạn tuệ: số phận của Việt tộc thật bi đát! Nhưng 

số kiếp Việt tộc có thật đáng bi quan hay không? 

Quyền đẩy lòng tin dân chủ để lập lại lòng tin dân tộc với chính trị, chính giới, 

qua chính tri, chính lý mà phải bắt đầu bằng sự xuất hiện của một người, một 

nhóm ngay trong nội bộ của ĐCSVN đại diện cho luân lý chính trị của tổ tiên, 

mà Việt tộc xếp vào hệ minh (minh đạo, minh vương, minh quân, minh chúa, 

minh chủ, minh sư...) để sáng tạo ra hoặc sáng tạo lại hệ đa (đa tri, đa trí, đa tài, 

đa năng, đa hiệu...) qua đa nguyên. Và, nhờ nó rút ra các nọc độc quá độc hại 

của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn). Không có dân chủ 

nếu không có đa nguyên, trước hết là để bảo vệ nhân quyền qua hệ nhân (nhân 

phẩm, nhân đạo, nhân nghĩa, nhân bản, nhân văn, nhân tri, nhân trí). Không có 

dân chủ thi cũng đừng mong có công bằng để chống bất công, lại cũng đừng 

chờ có công pháp để bảo đảm tự do và bác ái!  
Quyền đẩy lòng tin dân chủ được thể hiện qua thành tâm của chính trị tỉnh-lãnh 

đạo thức, xem mỗi cá nhân Việt là một chủ thể Việt được tham gia trực tiếp vào 

vấn đề Việt, trước mắt là chủ quyền Việt trong đó có toàn vẹn lãnh thổ Việt với ít 

nhất ba đòi hỏi Việt: “cơm no, áo ấm”, “trong ấm ngoài yên”, dân giầu nước 

mạnh”, ba đòi hỏi rất tối thiểu trong thông minh Việt, vì Việt tộc không vô 

minh! 
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Quyền tạo chủ thể 

Quyền tạo chủ thể, là thử thách mà cũng là quyết tâm của các lãnh đạo các quốc 

gia văn minh hiện nay nhờ có dân chủ để bảo vệ nhân quyền, đây chính là liêm 

sỉ của kẻ lãnh đạo có lương tâm trong chính trị, thấy rõ qua lương tri các chính 

sách liêm chính, trong đó cá nhân, không những là cá thể phải được tôn trọng, 

mà chịnh trị tỉnh-lãnh đạo thức phải giúp họ chuyển hóa thành chủ thể. Và, cá 

tính của chủ thể là yêu dân chủ vì quý nhân quyền, trọng công bằng vì yêu bác 

ái, nâng niu tự do để sáng tạo trong tất cả sinh hoạt của xã hội, lấy phương 

hướng “nước giầu, dân mạnh” của dân tộc để định hướng “nhân loại thái hòa” 

cho thế giới. Chính quyền do ĐCSVN dẫn dắt chưa hề có hành động chính trị 

này, vì ngày ngày họ luôn tìm cách tiêu diệt tất cả các sáng kiến về phương trình 

chuyển tiếp cá nhân-cá thể-chủ thể. Chính quyền của ĐCSVN là chính quyền bị 

xếp vào “hạng tồi” trong bảng xếp hạng các chính quyền bảo vệ các chủ thể dân 

chủ. 

Quyền tạo chủ thể là thông minh lãnh đạo chính trị, nếu muốn có tuổi thọ cao 

trong chính trường, có tuổi trọng trong chính giới, có tuổi dày trong chính kiến, 

chính thông minh lãnh đạo chính trị này là năng lực chuyển một xã hội quần 

chúng bị tuyên truyền “đưa đường dẫn lối” trở thành xã hội chủ thể với các cá 

nhân có cá tính tham gia vào việc “ích nước, lợi dân”. Quyết tâm chuyển hóa 

một xã hội quần chúng qua một xã hội chủ thể mà mọi người dân đều có bổn 

phận và quyền lợi trực tiếp, có trách nhiệm và tư quyền tức khắc, dựa vào hiến 

pháp, phát luật, định chế, cơ chế... để chủ thể hóa cá nhân. Chính quyền do 

ĐCSVN dắt díu chưa hề có lập luận chính trị này, vì giờ họ luôn tìm mọi cách 

truy diệt tất cả các sáng tạo về quy trình chuyển tiếp chủ thể hóa cá nhân, với 

thực tâm cá nhân hóa các hành động dân chủ. Chính quyền của ĐCSVN là 

chính quyền bị xếp vào “hạng bét” trong bảng xếp hạng các chính quyền bảo vệ 

các hành động dân chủ. 
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Quyền yêu luật 

Quyền yêu luật là nền của nhân quyền, gốc của dân chủ, rễ của công bằng, cội 

của công lý, và các chính quyền liêm khiết phải dùng quyền lực của mình để 

thực hiện được lòng tin vào luật của nhân dân, từ đó tạo ra hiến pháp, công 

pháp, có liêm chính trong sinh hoạt xã hội, có liêm minh trong hành động chính 

trị, để có liêm sỉ trong mọi chính sách của lãnh đạo. Hãy bắt đầu bằng cách tôn 

trọng luật từ chính các lãnh đạo để có giáo lý trong mọi hành tác lãnh đạo, vì 

mỗi sinh hoạt xã hội đều có nguồn máy tổ chức đặc trưng, có quy luật vận động 

và vận hành đặc thù. Tại đây, tất cả mọi sinh hoạt xã hội đều phải được pháp 

luật định vị qua “sân chơi, trò chơi, luật chơi” mà mọi thành viên của cộng 

đồng sinh hoạt đó công nhận và thừa nhận. Không có chuyện độc đảng để độc 

quyền, độc quyền để chuyên quyền, chuyên quyền để bám quyền, bám quyền để 

lạm quyền, từ đó lách luật, không lách luật được thì tráo luật, không tráo luật 

được thì xé luật. Đó là quá trình phạm luật, thường xuyên và thường trực của 

ĐCSVN từ khi thành lập đảng này, ngày càng khinh luật từ các năm qua, trắng 

trợn nhập nội vào tham nhũng, tham ô để vơ vét trong không gian bất chấp luật!   

Quyền yêu luật trong phương trình nhân quyền-dân chủ-công bằng-công pháp, 

từ lãnh đạo chính trị cầm đầu chính quyền cho tới thường dân chính là cột xương 

sống của đạo lý dân tộc, luân lý xã hội, đạo đức chính trị, vì sao? Vì tất cả các 

khúc mắc, các khó khăn, các ngõ cụt của một đất nước, nếu không giải quyết 

thỏa đáng bằng đạo lý dân tộc, luân lý xã hội, đạo đức chính trị, thì sẽ được xử 

lý qua pháp luật. Chính pháp luật là tác nhân chính để minh bạch hóa, liêm 

khiết hóa, trong sạch hóa mọi chính sách, chính thể trong sinh hoạt và hành 

động chính trị. Đó là cách lý giải trực luận để giải quyết dứt khoát nhiều khổ 

nạn của Việt tộc hiện nay, nơi mà bất công ngày ngày đào sâu, đạo rộng các hệ 

lụy bất bình đẳng trong xã hội Việt bây giờ. 

Quyền yêu luật là quyền chủ thể hóa cá nhân song hành cùng tự do hóa chủ thể 

trong khung chung của luật pháp hóa xã hội, từ chính quyền tới dân chúng, từ 

lãnh đạo tới mọi cá nhân trong xã hội; trong đó luật pháp hóa xã hội phải song 

đôi với luật pháp hóa chính quyền, nơi đây mọi lãnh đạo phải nhận, phải chịu, 

phải tuân luật pháp trong quy luật công bằng được bảo trì bởi công pháp là được 

bảo vệ mà cũng được xét xử qua luật pháp. 
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Quyền nhận thức sử tính 
Quyền nhận thức sử tính của chính trị tỉnh-lãnh đạo thức là nhận thức lịch sử qua 

sử học, có nghiên cứu, có điều tra, có kiểm định, có sát quyết để sử liệu phải có 

đủ dữ kiện kiểm chứng thực được, để được thừa nhận là chứng từ để thành sử 

kiện, trong đó lãnh đạo sáng suốt nhờ tỉnh táo tìm ra được sử luận để hiểu được 

sử Việt, nhờ nắm được sử tính một cách khách quan. Trong sử này, có công trạng 

của các vì khai quốc công thần, nhưng cũng có bọn “sâu dân, mọc nước”, chúng 

bán nước vì tư lợi, Việt tộc đã xếp chúng vào loại: “cõng rắn cắn gà nhà”, 

“mang voi dầy mồ tổ”, cha ông ta có công “dựng nước, giữ nước”, riêng bọn nảy 

“bán nước như chơi”, để dân tộc bị lâm vào nạn vong quốc “một sớm một chiều” 

cũng “như chơi”! 

Quyền nhận thức sử tính là minh quyền của lãnh đạo, vì biết số kẻ “bán nước, 

buôn dân” không phải là hằng số mà là biến số tùy thuộc không những vào lòng 

yêu nước của mỗi con dân, nhất là của mỗi lãnh đạo, mà còn tùy thuộc vào 3C 

(bối cảnh-hoàn cảnh-thực cảnh) tạo ra tâm cảnh giữa tư quyền và tư lợi trong đó 

hệ lý của đạo đức (luân lý, đạo lý) trong giáo dục, hệ này phải được giáo dưỡng 

qua một hệ lý khác của lý trí (lý luận, lập luận, diển luận, giãi luận) để làm tròn 

bổn phận của kẻ lãnh đạo, vì “quốc thái, dân an” trong việc giữ toàn vẹn lãnh 

thổ, giữ trọn vẹn cơ đồ của tổ tiên. Nếu chúng ta yêu quý, tôn vinh Ngô Quyền, 

Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung... đã xử lý trọn vẹn 

hai hệ lý trên; lý của đạo đức và lý của lý trí, thì chúng ta cũng phải hiểu thật rõ, 

thật đúng, thật sâu về “bọn bán nước” qua 3T (tâm địa-tâm tà-tâm lý) của chúng, 

như Kiều Công Tiễn, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, mà không quên Hoàng Văn 

Hoan, ủy viên Bộ Chính trị của ĐCSVN... nơi mà tướng Hoàng Trương Long thố 

lộ là “bọn bán nước” hiện nay trong bộ máy lãnh đạo là “từ trăm này sinh ra 

trăm kia!”, chúng ngày càng nhiều hay ngày càng ít thì là hoàn toàn tùy thuộc 

vào khả năng của lãnh đạo hiện nay. 

Quyền nhận thức sử tính là trí quyền của lãnh đạo, luôn dựa trên kinh nghiệm của 

cha ông để“lột mặt nạ bọn bán nước buôn dân”, dụng sử tính để hiểu sử xưa 

trong thông minh lãnh đạo để nắm sử nay, biết chuyển hóa thành chính quyền 

hiện đại để sử nay phải hay, đẹp, tốt, lành hơn sử xưa. Đó chính là sử luận để 

thấu hiểu sâu, xa, cao, rộng được sử Việt. Chính quyền hiện đại có kiến thức sử 

tính, có ý thức sử nay, có tri thức sử luận là chính quyền biết phối hợp tất cả 

ngành khoa học, từ khoa học kỹ thuật, thông tin, truyền thông cho tới khoa học xã 

hội và nhân văn, không những để hình sự hóa bọn bán nước mà còn tỉnh táo và 

sáng suốt để giúp các con dân không rơi vào vực thẳm bán nước, làm bụi đời 

rổng nhân phẩm, làm oan hồn trống nhân nghĩa! 
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Quyền chủ hóa nhân quyền 

Quyền chủ hóa nhân quyền là lằn ranh phân chia làm ra mức phân định giữa một 

chính quyền vì văn minh của xã hội, vì phát triển của đất nước, vì đạo lý của dân 

tộc, luôn ngược lại với loại chính quyền lấy độc quyền để lạm quyền, lấy độc tài 

để diệt đa tài của nhân dân. Chính nhân quyền khi được tôn trọng sẽ có các cá 

nhân trở thành chủ thể lấy tự do của mình để sáng tạo ra các phát minh “ích 

nước, lợi dân”, sẽ có các tập thể lấy tự chủ của mình để chế tác ra các sáng kiến 

mới vì “dân giàu, nước mạnh”, sẽ có các cộng đồng lấy tự giác của mình để bảo 

trì các giá trị, các di sản, các đạo lý của tổ tiên qua “cha truyền, con nối” theo 

nghĩa đẹp. 

Quyền chủ hóa nhân quyền, khi nhân tình được nhân tính nâng lên, khi nhân thế 

được nhân tri đẩy lên, khi nhân loại được nhân lý đề cao, thì chính nhân quyền 

này sẽ có nhân bản, nhân văn, tạo ra ý thức tập thể, sinh ra nhận thức cộng 

đồng, giúp chế tác ra tâm thức cá nhân, biết tôn trọng công lợi để bảo vệ tư lợi. 

Từ đây, lãnh đạo chính trị sẽ làm cầu nối để nhân quyền gặp được chủ quyền 

(cho dân, vì dân), trong đó nhân dân có quyền kiểm tra, giám sát, phê chuẩn các 

kết quả qua hiệu quả và hậu quả của các chính sách, trực tiếp sử dụng chủ quyền 

của mình trong pháp luật để đầu phiếu, để tuyển cử, tạo ra tranh cử, để có được 

lãnh đạo thực tài và liêm chính trong sạch. 

Quyền chủ hóa nhân quyền để văn minh hóa xã hội, văn hiến hóa dân tộc, mà cụ 

thể là có chính sách minh bạch để kẻ xấu không lấy được danh nghĩa của tôn 

giáo để “buôn thần, bán thánh”, biến chuyện “xây chùa, lập miếu” thành 

chuyện làm thương mại, trong đó bọn “buôn chùa, bán Phật”, được thu tiền 

trắng trợn qua xảo thuật: mua lộc, mua sớ... Chúng lại còn tổ chức với bọn tham 

những trong chính quyền địa phương để lập các trạm thu phí gần chùa ngay trên 

núi, trên đồi, đối với các con tin mê tín, dị đoan của chúng, thí thân đến các nơi 

này để thiêu tiền sẵn sàng thiêu thân để thiêu đạo, trực tiếp cho bọn ma giáo 

nhưng lại mặc áo cà sa bỏ túi bạc tỷ hàng tuần, hàng tháng. 

Quyền chủ hóa nhân quyền có lý trí, biết tách nếp sống văn minh ra khỏi thói 

quen mê tín, tách lý tính ra khỏi cuồng tín, chuyện tách ra để trực diện đấu tranh 

với cái xấu, tồi, tục, dở của ngu dân, lý trí này bắt buộc phải có trong tư duy của 

người lãnh đạo. Họ phải biết bảo vệ vốn liếng của tổ tiên mình, qua sự thật của 

lịch sử, qua chân lý của niềm tin, qua các giá trị đạo lý làm nên lẽ phải, để dân 

tộc được khai sáng và thực sự làm chủ lòng tin của mình, như làm chủ số phận 

của họ. Từ đó, biết khai thác sức mạnh của mình không để cái ma đạo của mê 

tín, dị đoan quyết định số kiếp họ. Quyền chủ hóa nhân quyền là vinh dự của các 

kẻ lãnh đạo biết trao, biết tặng, biết dâng lên cho tổ quốc mình, cho dân tộc 

mình quyền làm chủ chữ nhân qua chữ lý! 
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Quyền dân chủ hóa nhân tính 

Quyền dân chủ hóa nhân tính trong nhân tình để nhân thế sống có nhân bản, đối 

xử với nhau có nhân văn, xử thế với nhau có nhân nghĩa, khi đó nhân tính này 

chắc chắn sẽ được bảo đảm không những bởi nhân đạo và nhân từ, mà còn được 

bảo hành bởi nhân lý, nhân tri, nhân trí. Cả hệ nhân này nằm gọn trong luật 

nhân quả chính trị, khi nhân của lãnh đạo sẽ sinh ra quả của chính sách, tạo ra 

hệ quả để nhân dân thấu rõ được các lãnh đạo có biết “ăn ở có hậu” hay không, 

vì “ăn ở không có hậu” sẽ bị “triệt hậu”, sẽ thành “vô hậu”, sẽ bị “người đời 

rủa trong truyền kiếp”! 

Quyền dân chủ hóa nhân tính không phải chỉ là một tên gọi, một quyết tâm, một 

chính sách nhất thời, nó chính là nhân học nằm giữa trung tâm của chính trị học; 

nơi mà lý thuyết luận nhân tâm của nó chính là phương pháp luận nhân trí của 

nó; nơi mà khoa học luận nhân lý của nó chính là tri thức luận nhân nghĩa của 

nó. Nó không lý thuyết, nó chẳng mơ hồ, nó thoát mông lung, nó thắng xảo 

thuật trong hành động chính trị: vì nó là nó! Vì nhân tính biết mình là ai? Vì 

nhân tính là nhân tính. Nên nó không bao giờ sợ nhân thế, nó còn có sung lực 

làm nên nhân bản, có tiềm lực làm ra nhân văn, có mãnh lực tạo ra nhân từ. Vì 

nhân tính hiển hiện khuyên, dìu, dẫn, dắt, để nhân tình biết sống chung trong 

nhân loại. 

Quyền dân chủ hóa nhân tính chống nghèo đói vì hạnh phúc “đủ ăn, đủ mặc”; 

chống chiến tranh vì “quốc thái, dân an”; chống thế chiến vì “nhân loại thái 

hòa” có trong lý, trong ngôn, trong từ của lãnh đạo các quốc gia văn minh vì dân 

chủ, khôn ngoan vì nhân quyền, thông minh nhờ nhân lý của nhân tính, mà 

chúng ta được nghe hàng ngày, hàng tháng, hàng năm trên diễn đàn của Liên 

Hiệp Quốc. Trong những lúc đó các lãnh đạo của các chế độ độc tài, độc đảng, 

độc quyền, độc tôn lấy tham quyền để đẻ ra quái thai tham quan, sinh ra bao ung 

thư tham nhũng, bao hoạn bịnh tham ô, thì chúng ta thấy chúng cúi đầu, lặng 

thinh... để nghe và... để nhục!  Các loại lãnh đạo này đừng tiếp tục “nhục nước, 

nhục dân” của họ trên chính trường quốc tế nữa!



 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trị 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

“Tất cả các chế độ công sản hay cộng sản  

đều thất bại trong lịch sử loài người  

cũng chỉ vì chúng không tôn trọng tự do sáng tạo của cá nhân”. 

M.Gauchet 
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Tự... tại 

(tự lập-tự chủ-tự cường) 

Tự chủ nâng tự lập, tự lập tăng tự chủ, cả hai tương tác lẫn nhau, với thời gian, 

với thành công sẽ tạo ra tự cường, trong đó quyết tâm dứt khoát, thật mới và thật 

mạnh là: bỏ thói quen xin viện trợ, gạt thói xấu đi ăn xin quốc ngoại, giữ tự 

trọng để khi vào các đàm phán quốc tế không cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối, mà 

ngược lại phải thẳng lưng-ngẩng đầu-mạnh bước. Đừng tự hào mình cần cù, 

thông minh, cùng lúc cứ ngửa tay đi xin của người, các đàn anh lãnh đạo hãy 

làm gương cho đàn con, đàn cháu, đàn em sẽ lãnh đạo đất nước này: bỏ xin để 

làm, làm để tự lực, tự lực để nắm tự chủ, để giữ tự lập, nhất là tự lực vì tự trọng! 

Hãy học người, chứ đừng xin người, học để bằng người, xin người chỉ để người 

khinh! 

Tự chủ mang theo ít nhất là sáu ý lực khi tạo dựng ra chính sách: tự chủ về sáng 

kiến, tự chủ về quyết định, tự chủ về phương tiện, tự chủ về mục đích, tự chủ về 

hành động, tự chủ về cách ứng dụng vào thực tế. Tại đây, viện trợ quốc tế về 

khoa học kỹ thuật để tăng sức tự chủ, viện trợ quốc ngoại về chất xám, về tư vấn 

để nâng lực tự lập, ta không tự chối, vì một chính sách chính trị đứng đắn luôn 

tạo ra tự cường, không lạc lối vào lệ thuộc, vì lệ thuộc bắt kẻ ăn xin phải đi ăn 

xin suốt kiếp! 

Tự lập mang theo ít nhất là hai nội lực khi chế tác ra chính sách: sáng kiến và 

sáng tạo, đây là chuyện rất cụ thể sáng kiến trong đề nghị và sáng tạo ra sản 

phẩm, làm nên năng suất, hiệu suất để tăng sản xuất. Tại đây, kinh nghiệm quốc 

tế, tài năng của các nước văn minh, tiên tiến được vận dụng tích cực một cách có 

ý thức vào thực tế của xã hội nước nhà, vào thực tại của dân tộc, không viển 

vông để bị lạc lối, cũng không bừa bãi để bị “rút ruột” đầu tư lẫn nguyên liệu 

bởi bọn tham ô. 

Tự cường khai thác tính chủ động tương tác của tự chủ nâng tự lập, tự lập tăng 

tự chủ, được phân tích qua một chuyên ngành mới là kinh tế tri thức dạy ta là sẽ 

có một phương trình mới sinh ra trong quá trình lãnh đạo: tự chủ về phương tiện 

phải đi đôi với tự chủ với thích ứng, cùng lúc tự lập về công cụ phải song hành 

với tự lập về sáng kiến, tất cả luôn bị thu gọn vào một hệ số mà kẻ lãnh đạo phải 

làm “đầu tầu” để nhân dân và quần chúng luôn đóng vai tích cực trong “hệ 

sáng tạo thường xuyên”, để vượt qua khó khăn! Nếu muốn làm lãnh đạo mà 

không ở thế, ở vị, ở vai, ở lực của “hệ sáng tạo thường xuyên” thì đừng nên 

lãnh đạo! vì sẽ không có tự chủ và tự lập để tự cường, và sẽ đánh mất tự tin, từ 

đấy sẽ không còn là lãnh đạo chính trị mà chỉ là ăn xin, ăn mày, ăn bám, ăn mòn 

chính trị.
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Tự... lên 

(tự tin-tự tạo-tự trọng-tự hào) 
 

Tự tin luôn là động cơ mà cũng là hằng số trong lãnh đạo, chính lãnh đạo tự tin 

trên đường lối của mình qua xây dựng qua chính sách, từ lý luận đến phương án, 

từ lập luận đến công trình, dựa trên giãi luận của tiềm lực của dân tộc, các tiềm 

năng của đất nước. Nhân dân tự tin vì lãnh đạo tự tin! Và chính trị thức-lãnh 

đạo tỉnh là nội lực lãnh đạo luôn có một giáo khoa chính trị từ đề nghị đến đám 

phán, tự quyết định đến hành động, một giáo khoa chính trị tạo được niềm tin 

rộng rãi trong xã hội; Nhật Bản đã làm được điều này ngay trong thảm bại của 

họ sau đệ nghị thế chiến. 

Tự tạo, lấy tự tin làm nền, nhưng cũng lấy đạo lý lao động (thức khuya dậy sớm) 

làm gốc, lấy tự tin để tra sáng kiến tìm sáng tạo, nhưng cũng lấy đạo đức lao 

công (một nắng hai sương) làm cội. Có nền, có gốc, có cội vững và bền vì có rễ 

sâu, và mạnh của cần lao dựa trên cần kiệm (ăn bữa sáng lo bữa tối), biết chắt 

chiu để làm đại sự, cùng lúc biết học các kinh nghiệm hay, các gương sáng tài, 

các tri thức cao để: góp gió thành bão, Hàn Quốc đã làm được chuyện này, chỉ 

non nửa thế kỷ, khi biết học không những phương Tây, mà cận kề là Nhật Bản.  

Tự trọng, là gốc, rễ, cội, nguồn cho mọi ý chí đi lên của một dân tộc, mọi ý 

nguyện thăng hoa của một giống nòi, mà lãnh đạo chính trị biến thành ý lực 

trong chính sách của mình, rồi chế tác ra thành thực lực trong hành động lãnh 

đạo. Hãy gạt ra chiến thuật ngu dân biển người trong chiến tranh kiểu Trung 

Quốc, xua ra luôn kiểu giải thích thành công của Trung Quốc qua lao động với 

lương bổng rẻ... để thấy cái cao cũng là cái sâu của dân tộc này là họ có lòng tự 

trọng, quyết tâm thực hiện được những thành tựu, thành quả, thành đạt, thành 

công của hai quốc gia láng giềng là Nhật Bản và Hàn Quốc. Mà không quên vai 

trò lãnh đạo của Đặng Tử Bình vừa có sáng suốt để đưa Hán tộc thăng hoa qua 

bốn hiện đại, vừa tỉnh táo thay đổi triệt để chính trị quan khi tới thăm Hoa Kỳ 

lần đầu, trực diện để trực quan, từ đó có đủ sáng suốt và tỉnh táo để thay đời, đổi 

kiếp cho bằng được số phận của Trung Quốc. 

Tự hào chỉ có khi có cơ sở của tự tin-tự tạo-tự trọng, cụ thể hóa qua cơ ngơi của 

thành tựu, thành quả, thành đạt, thành công qua nhiều sinh hoạt của xã hội, nếu 

không có hai cơ sở-cơ ngơi này thì tự hào cái gì? Đó chỉ là tự hào liều-tự hào 

hảo-tự hào xuẩn vì nó bị dựng lên bởi tự hào rổng-tự hào trống-tự hào điêu! 

Các lãnh đạo chính trị từ trước đến nay của ĐCSVN đã và đang dựng lên qua 

tuyên truyền loại tự hào ảo này: xin ngừng lại ngay! Mà phải bắt đầu xem lại 

phương trình tự tin-tự tạo-tự trọng-tự hào; tiếp theo là học gương sáng của: 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, và không quên đường đi nước bước của Đài 
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Loan, Singapour trong thế kỷ qua, vì đây mới chính là chính trị quan tỉnh thức 

từ hệ tự. 

Tạo 

(sáng kiến-sáng tạo-sáng lập) 

Tạo, qua các quá trình: chế tạo, sáng tạo trong tự tạo, được hiểu như khám phá, 

như phát minh, như sáng chế, và trong đó vai trò lãnh đạo có rất nhiều cửa ngỏ 

để vào nhiều hành động lãnh đạo, tạo ra sức bật cho xã hội, sức tăng trưởng cho 

kinh tế. Có sáng kiến trong đề nghị, trong đối thoại... để sáng tạo ra sản phẩm, 

công trình, từ đó sáng lập từ hạ tầng tới thượng tầng các quy trình, quy mô mới 

làm thay đổi bộ mặt xã hội, cùng lúc nâng mức sống của nhân dân. 

Sáng tạo trong lãnh đạo chính trị khởi nguồn qua sáng kiến dưới dạng đề nghị 

các chính sách, và trong mọi chính sách có ít nhất là hai mức độ khác nhau dựa 

trên ba chỉ báo: sân chơi, trò chơi, luật chơi để quyết định hành động lãnh đạo. 

Thứ nhất là cải cách, trong đó lãnh đạo giữ sân chơi, trò chơi, mà chỉ đổi luật 

chơi cho hợp hơn, hay hơn, hiệu quả hơn. Thứ nhì là cách mạng, tại đây lãnh 

đạo xóa sân chơi, dẹp trò chơi, thay luật chơi, làm lại hết, có khi phải làm lại từ 

đầu, với tốn kém, với hao tổn, với hy sinh. Nếu không phân biệt được cải cách 

và cách mạng qua mức độ đầu tư sức người, vốn liếng để phân định được biên 

giới giữa cải cách chỉ là thay đổi tường và vách mà vẫn giữ nền và móng. 

Ngược lại, cách mạng là đổi đời (tuyệt đối trong biến đổi) theo nghĩa tích cực 

cho thành phần này và tiêu cực cho thành phần kia; không biết phân biệt để hiểu 

phân định giữa cải cách và cách mạng thì đừng nên lãnh đạo! Nếu lãnh đạo 

trong vô tri thì chỉ gây ra đổ vỡ, chết chóc, suy vong đất nước, suy kiệt giống 

nòi. 

Sáng tạo trong lãnh đạo chính trị có thể huy động qua công trình, tại đây điều tra 

cơ bản song hành cùng kiểm tra thống kê, để khi chính sách đi vào quy trình thì 

trên thượng nguồn vốn người sẽ đi cùng với vốn của, chất xám hài hòa cùng vật 

liệu, hậu cần trợ lực cho tiền phương, đây không những đúng chỉ trên mặt trận 

quân sự, ngoại giao mà đúng cả trên lĩnh vực kinh tế và sản xuất. Mỗi sáng tạo 

luôn có cái giá phải trả, mỗi giá đòi hỏi lãnh đạo phải sáng suốt trong đầu tư, 

phải tỉnh táo trong quyết định. 

Sáng tạo trong lãnh đạo chính trị có thể thể hiện qua cải tổ, qua cải tiến, qua 

trùng tu, nơi đây thông minh của lãnh đạo chính trị là không “tham đó, bỏ đây”, 

mù quáng vì tiên tiến mà quên cội nguồn, ngược lại biết đều chế để đều hòa giữa 

hiện đại và truyền thống. Đưa cái mới hay để hòa với cái cũ tốt, đưa cái đẹp mới 

khám phá để song hành cùng cái lành xưa đã có sẵn. Mọi chính sách đều bắt 

lãnh đạo trả một cái giá nào đó, trong đó thành công sẽ tạo uy tín cho lãnh đạo, 

thất bại sẽ hủy diệt niềm tin của nhân dân đối với lãnh đạo, vì chữ tin làm nên 

chữ tín. 
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Đồng 

(Đồng cảm-đồng giao-đồng lòng = đồng hội, đồng thuyền) 

Đồng bào, tiếng gọi thiêng liêng giữa người Việt với nhau, luôn mang theo ý 

thức của một dân tộc sinh ra trong cùng một bào thai, đây cũng là hằng số cơ 

may của các lãnh đạo chính trị trong lịch sử Việt, chỉ vì nó có hùng lực tập hợp 

tức khắc khối đại đoàn kết dân tộc mỗi khi đất nước bị ngoại xâm đe dọa, mỗi 

khi tiền đồ tổ tiên bị xâm phạm từ lãnh thổ tới văn hóa. Trong khi đó, các lãnh 

đạo Tầu thì gọi nhân dân họ là: thiên hạ, bá tánh... vừa xa lạ, vừa thờ ơ, so với 

từ đồng bào. 

Đồng cảm, chính là thử thách thường xuyên của lãnh đạo chính trị, trước các thử 

thách của thời cuộc, trước các thăng trầm trong thời thế, nơi mà đồng bào nếu có 

lòng tin với chính giới, sẽ có sự đồng cảm với lãnh đạo, nếu những kẻ nầy có 

công tâm để bảo vệ sự liêm chính của họ, có công lý để bảo trì sự liêm sỉ của họ 

trong chính sách cũng như trong hành động chính trị hằng ngày của họ. 

Đồng giao, biến niềm tin của nhân dân thành tâm giao với lãnh đạo chính trị, 

nếu họ biết yêu nước-thương dân, làm việc và hy sinh vì nước-vì dân. Đây là 

thất bại xem như lớn nhất của ĐCSVN trong gần một thế kỷ qua với hành vi độc 

đoán vì độc tài, độc tôn vì độc đảng, dùng chuyên chính để chuyên quyền, từ đó 

bạo lực đi đôi với tham ô, bạo quyền song hành cùng tham nhũng. 

Đồng lòng, khi vận nước lâm nguy, lấy đồng tâm giữa nhân dân và lãnh đạo để 

xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đây là tinh thể của chính trị, vì nó bất chấp 

mọi kẻ thù, dù lớn, mạnh cỡ nào. Nơi đây, Việt tộc đã có châm ngôn luân lý, 

ngạn ngữ đạo lý để sẵn sàng hành động: “cả nước một lòng”, ngữ pháp của 

sung lực-nội công-bản lĩnh Việt tộc có thể đẩy lùi, đánh văng mọi ngoại xâm. 

Đồng hội, đồng thuyền, chính là phương châm của lãnh đạo chính trị, nơi mà 

chính thể chính là chính nghĩa của chính sách cứu nước, giữ nước, làm thăng 

hoa dân tộc. Tình hình hiện nay của các lãnh đạo ĐCSVN, qua hối lộ đã vơ vét 

bao tiền của của nhân dân, một số đã có thẻ xanh, quốc tịch ngoại, sẵn sàng 

“cao chạy, xa bay” thì chắc chắn sẽ không có chuyện đồng hội, đồng thuyền, 

mà chỉ có chuyện mà Nguyễn Du đã có lần dặn con cháu nên cẩn trọng: “Trong 

khi chắp cánh liền cành, mà lòng rẻ rúng đã dành một bên”.  

Bọn lãnh đạo nào đã giựt của-vét tiền của dân, lén lút để có thẻ xanh, quốc tịch 

ngoại trong túi, nếu muốn hiểu chữ đồng, thì cũng chưa muộn, hãy ngồi thật yên 

để ngẫm giáo lý Việt dầy nhân tính, không oán thù, qua ái ngữ: “Nắng ba năm 

ta không bỏ bạn, mưa một ngày bạn đã bỏ ta”.
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Chí 

(ý chí-quyết chí-bền chí) 

 “Có chí”, là câu trả lời của Dala Lama, lãnh tụ tinh thần kháng chiến Tây Tạng, 

trả lời với các người Việt đã gặp được ngài và hỏi ý kiến ngài về tương lai đen 

tối đang bị Tầu tặc đe dọa, có thể sẽ chịu số phận mất nước như nhân dân của 

ông. Ngài trả lời là tin người Việt “có chí”, đó chính là hằng số của Việt tộc, giữ 

cho bằng được độc lập tổ quốc Việt, ngài trả lời như vậy với tất cả sự sáng suốt 

của ngài. 

Ý chí, là gốc của chuyện “có chí”, ngay trên thượng nguồn ý chí của một dân tộc 

được thấy qua chuyện quyết tâm của một giống nòi giữ cho bằng được đất nước 

của tổ tiên, như giữ bản sắc, văn hóa, văn minh, văn hiến của dân tộc như tin vào 

bản lĩnh của độc lập, nội công của chủ quyền, như giữ chính nhân phẩm của 

mình. 

Quyết chí, là mài thật sắc, dũa thật nhọn ý chí để nó vừa bén, vừa bền với thời 

gian, trong đó quyết tâm song hành cùng ý chí sẽ tạo ra bền lòng trước thử thách, 

chuyện này lại thấy rất rõ trong lịch sử của Việt tộc, sau một ngàn năm nô lệ, 

nhưng Ngô Quyền đã cởi trói, chặt xiềng nô lệ bằng một chiến thắng thật vẻ 

vang. Thấy rất rõ trong đời Trần, ba lần đánh quỵ sụp bọn hung hăng nhất là 

Nguyên Mông, thầy càng rõ hơn trong chuyện bền gan của Lê Lợi, Nguyễn Trãi 

trong trường kỳ kháng chiến tại Chí Linh. 

Bền chí, nuôi quyết chí qua thời gian, làm nó vững bền trong không gian kháng 

chiến cũng như xây dựng, nơi mà lãnh đạo luôn có niềm tin vào Việt tộc luôn 

bền chí vì bền lòng trong khó khăn, bền tâm trước các thăng trầm, nếu không 

hiểu chữ chí trong hằng số Việt: thì đừng lãnh đạo! Chính bọn “mang voi dày 

mồ tổ”, chính kẻ “cõng rắn cắn gà nhà” đã không hiểu nên chúng chóng chầy 

cũng mang số phận ma bùn, ma xó, trước khi thành oan hồn trong cảnh “chết 

bờ, chết bụi”, trong khi Việt tộc luôn tồn tại để giữ chủ quyền và độc lập của 

mình. 

Chí nguyện, là một ẩn số của thử thách hiện nay đối với các lãnh đạo trong thời 

gian tới, vì chính ý chí làm nên ý lực chế tác ra ý nguyện của nhân dân, nơi ý 

nguyền của Việt tộc chính là nhân phẩm Việt trong độc lập dân tộc với toàn vẹn 

lãnh thổ Việt. Nếu không hiểu phương trình ý chí-ý lực-ý nguyện-ý nguyền làm 

lên khối đại đoàn kết dân tộc, qua hội nghị Diên Hồng, qua bao lần quyết chí để 

quyết chiến và quyết thắng thì đừng lãnh đạo, lãnh đạo mà không có tư duy 

quyết chí-quyết chiến-quyết thắng thì chỉ làm nhục nước-hèn dân thôi! 
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Thành 

(thành tựu-thành quả-thành đạt-thành công) 

Thành tựu, trong cần mẫn trong lao động dẫn tới tích của-tụ vốn để nới ngõ-mở 

cửa cho xuất khẩu, để tìm thêm các thành tựu khác trong thương mại, mà luôn 

không quên là chúng ta có những hàng xóm đi buôn rất giỏi, quản lý xuất nhập 

khẩu rất tài, có tầm cỡ lớn không những trong châu Á mà trên cả thế giới hiện 

nay: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapour, mà không quên 

Thái Lan, Mã Lai, lại càng phải chú ý các bước tiến gần đây của Campuchia, 

Lào. 

Khi nghiên cứu đặc biệt về thành tựu, các chuyên gia tìm ra được ít nhất là ba 

nguyên nhân: thành tựu trên vốn liếng sẵn có từ lâu (như nông nghiệp của Việt 

Nam), thành tựu trên sở trường vừa tới từ địa dư-đại lý-địa phận của một đất 

nước (như thuận lợi trong chuyên môn hóa trồng trọt và xuất khẩu cà phê của 

Việt Nam), nhưng yếu tố quan trọng hằng đầu vẫn là chính trị sáng-lãnh đạo 

thức để có được một chính trị quan thích ứng-thích nghi-thích hợp với tình hình 

hình của thế giới hiện nay. 

Thành quả, là kết quả đạt được trong từng khu vực, vừa được so sánh từng 

ngành nghề, vừa được tổng kết của tất cả các sinh hoạt từ sản suất tới tiêu thụ, từ 

xuất khẩu qua nhập khẩu, từ kinh tế qua thương mại, tạo nên sức bật làm thăng 

hoa giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, trong đó thành tựu của sáng tạo trong khoa 

học kỹ thuật luôn được mở cửa bởi quyết tâm của các chính sách, được thăng 

tiến rồi thăng hoa nhờ quyết tâm của lãnh đạo chính trị. Nơi mà lãnh đạo chính 

trị giỏi biết khai thác thời thế mà không chịu đựng thời thế; nơi mà lãnh đạo 

chính trị tài biết tạo ra thuận thời-mẩn thế; nơi mà lãnh đạo chính trị lớn biết 

biến thất thế thành thuận kế, biết chuyển thất thời thành thuận mưu; các minh 

vương, minh quân, minh sư của các đời Ngô, Đinh, Lý, Trần, Lê... đã có chiến 

tích, chiến công trước các tình huống rất xấu, rất nguy. 

Thành đạt, dùng thành tựu cũ làm ra thành tựu mới, dùng thành quả xưa làm ra 

thành quả mới, hiệu quả năm nay hơn hiệu quả năm qua, tăng trưởng liên tục để 

không ngừng thăng tiến, những gì đã đạt được sẽ làm dàn phóng cho các thành 

đạt sắp tới. Đầu tư thì không “vung tay quá trán”, sản xuất thì “leo thang-nâng 

cấp”, trong xã hội có “trong ấm, ngoài êm”. 

Thành công chính là kết quả thật sự của phương trình tổng thể thành tựu-thành 

quả-thành đạt, không những làm gốc, rễ, cội, nguồn cho chuyện “ăn no-mặc 

ấm”, có cùng lúc với “ăn chắc, mặc bền”, mà lãnh đạo chính trị giỏi-tài-lớn 

không ngần ngại biến hoài bão “ăn ngon, mặc đẹp” thành hiện thực! Đây chính 

là danh dự thành nhân của lãnh đạo chính trị! 
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Tranh 

(tranh tài-tranh đua-tranh đấu) 
Tranh tài luôn có trong quan hệ quốc tế, từ kinh tế, thương mại, xuất khẩu qua 

giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, nó trở thành nỗi bất hạnh của nhân loại trong 

tranh tài để chạy đua vũ trang, nhưng nó là cơ may cho các khám phá kỹ thuật, y 

học vừa bảo đảm tiện nghi, sức khỏe, vừa nâng tuổi thọ, vì trực tiếp phục vụ con 

người và đời sống. Các quốc gia có lãnh đạo chính trị cúi đầu, khoanh tay, quỳ 

gối trước hiện thực tranh tài quốc tế đều -trực tiếp hoặc gián tiếp- đưa dân tộc 

của mình vào hố sâu! 

Tranh đua, theo nghĩa tranh tài thường xuyên vừa là động cơ chính, vừa là sự 

vận hành thường trực của toàn cầu hóa hiện nay, nơi đời sống xã hội thay đổi 

hằng ngày với mạng truyền thông toàn cầu, trực tiếp, tức khắc, tạo ra không khí, 

bối cảnh tranh đua từng ngày trong kinh tế, thương mại, xuất khẩu, khoa học, kỹ 

thuật, y tế, giáo dục, nghệ thuật… Tại đây, chính trị tỉnh-lãnh đạo thức phải có 

chính trị quan mở để học các phát minh hay, các nghệ thuật đẹp, các kinh tế tốt, 

các kỹ thuật lành. Nhưng không mở vô điều kiện, vô tội vạ, mở để chấp nhận 

tranh đua, để biết người, biết ta, không bị lỗi thời trong kiến thức, lạc đường 

trong tri thức, lầm hướng trong nhận thức. 

Tranh đấu, không hề vắng mặt trong lãnh đạo chính trị, đấu tranh chống bất 

bình đẳng để chống bất công, để tìm tới công bằng. Tranh đấu vì «cơm no, áo 

ấm» để có «trong ấm, ngoài êm» là đấu tranh trực tiếp hay gián tiếp cho nhân 

quyền. Tranh đấu vì tự do để có dân chủ là đấu tranh mà không quên lấy đoàn 

kết và tương trợ để phục vụ cho bác ái, có đạo lý «một con ngựa đau, cả tàu 

không ăn cỏ», vì có đạo đức «bầu ơi thương lấy bí cùng». Tranh đấu chống vô 

cảm, vô giác để chống luôn vô tri, vô minh. Tranh đấu để giữ lương tâm, để 

vững lương tri, để làm người lương thiện! 

 

Tranh tài-tranh đua-tranh đấu, hoàn toàn ngược lại với «tranh của» tới tự các 

động cơ xấu, tồi, tục, dở của lòng tham lam muốn lấy của người thân, người nhà, 

người  dân; lại khác hẳn với «tranh quyền» thường mang theo các ý đồ thâm, 

độc, ác, hiểm để truy diệt động chí, đồng đội, đồng đảng. Vì tranh tài-tranh đua-

tranh đấu thăng hoa nhân trí, thăng tiến nhân tri, để phục vụ trực tiếp cho nhân 

bản và nhân văn; trái ngược với «tranh của» làm thấp nhân nghĩa, với «tranh 

quyền» hạ thấp nhân đạo. Bi kịch của Việt tộc hiện nay mà nguyên nhân là sự 

độc đảng trong tranh quyền-tranh của, đã hủy diệt bao cơ hội tranh tài-tranh 

đua-tranh đấu của bao thế hệ không có cơ hội vận dụng tài năng, năng khiếu để 

so tài cùng láng giềng và thế giới! 
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Hiệu 

(hiệu quả-hiệu năng-hiệu suất) 
Hiệu quả tạo ra kết quả tích cực theo hướng đi lên trong chức năng, vài trò của 

lãnh đạo, đo lường được qua định chất và định lượng trong công việc hằng ngày 

dựa trên các chỉ tiêu của chính sách được chính lãnh đạo đặt ra. Đo lường được 

qua quy trình làm ra các sản phẩm mới, đo lường được qua khả năng xử lý các 

công việc đã và đang bị tồn đọng từ bao lâu nay; nhưng đo lường thông minh 

nhất về hiệu quả lãnh đạo là: nhờ sự sáng suốt của lãnh đạo mà tập thể tăng năng 

xuất, nhờ sự thông thái của lãnh đạo mà cộng đồng tăng sản xuất. Chính nhờ 

lãnh đạo giỏi mà dân tộc biết “thức khuy dậy sớm”, nhận chuyện “một nắng, hai 

sương” với tất cả ý thức muốn đi lên, có lúc chấp nhận luôn chuyện “thắt lưng, 

buột bụng”, để cùng với lãnh đạo làm được chuyện”ăn bữa sáng, lo bữa tối”, 

với tất cả ý thức của “đồng hội, đồng thuyền” cùng lãnh đạo. Các láng giềng của 

Việt Nam: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapour đã làm được các việc này 

với lòng quả cảm, với nhận thức của tự trọng của dân tộc họ. 

Hiệu năng, mang mức độ đi lên, mang cường độ đi xa trong hiệu quả, tăng hiệu 

suất trong lao động, nâng sản suất đi lên, tại đây kẻ lãnh đạo và người dân 

không lãnh đạo khác nhau ở chỗ là làm lãnh đạo thì phải hiểu thời-biết thế, 

muốn thấu cả thời lẫn thế thì phải biết khai thác phương trình 3C (bối cảnh-

hoàn cảnh-thực cảnh). Trong đó bối cảnh, bó buộc kẻ lãnh đạo phải nhận định 

sắc bén các dữ kiện của bây giờ và ở đây để “cái khó (không) bó cái khôn”, nếu 

lãnh đạo chính trị mà cứ ra rả nhắc đi nhắc lại như phản xạ“cái khó bó cái 

khôn” thì đừng lãnh đạo, để vai trò đó cho người khác làm! 

Tiếp theo là hoàn cảnh, mang những biến số thời cuộc nơi mà chính trị, kinh tế, 

thương mại, giáo dục, văn hóa... mang những ẩn số riêng của mỗi khu vực, có 

cơ cấu riêng, có sự vận hành riêng, thậm chí có những tiến độ, khủng hoảng và 

suy thoái riêng của nó. Trên đây, định lượng trong kinh tế và thương mại được 

hiệu suất hóa dễ hơn trong giáo dục và văn hóa. Từ đó lãnh đạo phải rành mạch 

là: đầu tư vào con người luôn là chiến lược dài hạn và hữu hiệu hơn là đầu tư 

vào máy móc, vào công cụ, vì chính con người sẽ đủ tâm, đủ lực để hiện đại 

hóa, để hiệu năng hóa máy móc và công cụ. 

Cuối cùng là thực cảnh, thực tế của xã hội, thực tại của dân tộc chính là hằng số 

cụ thể để lãnh đạo làm ra chính sách, tại đây “có thực (tế) với vực được đạo”, 

chính phương trình thực cảnh (thực tế-thực tại) bó kẻ lãnh đạo phải tìm ra quỷ 

đạo thực dụng tích cực (ít tốn kếm nhất, ít chi tiêu nhất, ít hao tổn nhất, ít đau 

khổ nhất...). Hiệu quả của thực dụng tích cực sẽ kết hợp với hiệu năng lãnh đạo 

một cách hữu hiệu nhất để tạo ra thành công cho lãnh đạo.  



 

86 

 

Chống... đứt ruột 

Chống... đứt ruột là từ ngữ được sử dụng như châm ngôn của chính giới các 

nước văn minh, giữ được dân chủ vì nắm được nhân quyền, luôn dặn dò nhau 

khi làm lãnh đạo; một ngữ pháp chính trị được dụng như phương châm lãnh đạo 

hàng ngày: quyết tâm không để mất tiền đồ mà tổ tiên, cụ thể là không để mất di 

sản lẫn văn hóa, không để mất chất xám trí thức lẫn hệ thống huấn luyện và đào 

tạo các thế hệ tương lai, với các hằng số chống đứt ruột như chống các ý đồ 

bành trướng xăm lăng muốn bứng gốc-nạo rễ vốn liếng của dân tộc mình, xin kể 

vài lãnh vực then chốt phải bảo vệ cho bằng được sau đây: 

1. Không để đối phương mua bán 

hoặc thao túng hệ đào tạo chuyên môn, trong đó phải bảo vệ cho bằng 

được hệ thống đại học của nước nhà. Bi kịch hiện nay của trí thức và sinh 

viên Việt là chính quyền đang nhắm mắt để Trung Quốc mua các đại học 

dân lập của Việt Nam, hậu quả sẽ không lường hết được. 

2. Không chấp nhận đối phương 

quậy nát rồi ô nhiễm môi trường của đất nước, vì môi trường của đất 

nước là môi sinh của dân tộc, chuyện sống còn của bao thế hệ là đây. 

Thảm kịch đã diễn ra với ô nhiễm môi trường trầm trọng gây ra bởi 

Formossa, ô nhiễm môi trường trầm trọng sẽ là ô nhiễm môi sinh trầm 

kha; hậu nạn không ai thẩm định được, chưa kể oan nạn sẽ tiếp tục xẩy ra 

với cách khai thác bô-xít, cây rừng của Tầu trên Tây nguyên, cùng với 

bao nhà máy dầy độc chất rải đầy trên các vùng miền của đất nước. 

3. Không cho ngoại xâm quyết định 

cơ sở hạ tầng của mình, từ quốc lộ tới đường cao tốc, từ nhà ga tới sân 

bay, từ đô thị hóa tới tổ chức giao thông không, thủy, bộ. Thảm kịch đang 

xảy ra trước mắt Việt tộc với bao doanh nghiệp và doanh nhân Trung 

Quốc đã thành đa số trong tất cả các đầu tư quốc tế tại Việt Nam, họ 

đang quyết định cơ sở hạ tầng của đất nước mà ý đồ xâm lược vừa lén lút, 

vừa quy mô, sẽ gây ra một loại ung thư địa dư kinh tế và quân sự, mà ta 

không sao trở tay đúng lúc khi âm mưu xâm lược thành hiện thực ngay 

trên cơ ngơi của ta. 

Gây đứt ruột trong tâm địa của đối phương là làm hai chuyện cùng lúc: cắt ruột 

và nạo ruột; trước hết là cắt ruột để cắt toàn vẹn lãnh thổ của một dân tộc; nạo 

ruột là đào cho rổng mọi tài nguyên, mọi tiềm năng của một đất nước. 

ĐCSVN với các lãnh đạo hiện nay đã nghiên cứu đầy đủ về bài toán thâm, độc, 

ác, hiểm gây đứt ruột-cắt đứt ruột-nạo rổng ruột của Tầu tặc chưa? Không tỉnh 

táo và không sáng suốt với 3 ẩn số ruột này thì đừng lãnh đạo!  
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Tam thuật lãnh đạo: 
3 Đ= đề nghị+đối thoại+đàm phán 

3 C = bối cảnh+hoàn cảnh+tâm cảnh 

3 Ư = thích ứng+linh ứng+diệu ứng.  

Kỹ thuật lãnh đạo luôn được thao tác như nghệ thuật lãnh đạo trong chính trị 

cũng như trong quản lý, qua một quá trình hành xử với thái độ có văn minh, 

cùng các hành vi có văn hóa, thể hiện bằng hành động mang sự thông minh sắc 

sảo: sự thông minh biết tôn trọng lẫn nhau. Đây là một quá trình giáo dục mà 

các lãnh đạo độc (độc tài, độc quyền, độc tôn, độc đảng) phải học nhiều của các 

nước có nhân quyền, biết dân chủ, tổ chức theo đa (đa nguyên, đa tài, đa năng, 

đa hiệu). 

3 Đ= đề nghị+đối thoại+đàm phán, quá trình này đưa mọi sáng kiến, mọi sáng 

tạo vào khung các phướng án hướng về tập thể, trong đó đề nghị là khả năng 

làm sáng ý muốn, làm rõ ý định để khi vào đối thoại thì dữ kiện song hành cùng 

chứng từ, để lý luận trong đối thoại thành lập luận phục vụ tập thể. Và, khúc 

quanh là đàm phán -để đấu giá và trả giá- nơi làm rõ quyền lợi và quyền lực của 

mỗi bên, tạo tiền để cho giai đoạn tiên quyết là: quyết định tập thể, sẽ là gốc, cội, 

nền cho chung kết tức là hành động cụ thể của tập thể đó. 

3 C = bối cảnh+hoàn cảnh+tâm cảnh, là thượng nguồn của quá trình tạo ra 3 

Đ= đề nghị+đối thoại+đàm phán. Chính bối cảnh của môi trường thực tế điều 

kiện hóa mọi hoàn cảnh cụ thể của cả tập thể, bó kẻ lãnh đạo phải nắm tình hình 

thực tiễn để xây chính sách, tạo đề án, lập chương trình. Từ bối cảnh được nhận 

định tổng quan dựa trên hoàn cảnh được nhận thức bởi lãnh đạo, thì chiến lược 

để thực hiện các phương án đã mang tính thực tiễn (bám thực tế, hiểu thực dụng 

để sáng tạo qua thực thi), trong đó sự sáng suốt của kẻ lãnh đạo là thấu suốt tâm 

cảnh của quần chúng, thấu đáo các diển biến tâm cảnh đó qua quá trình thực thi 

các chính sách. 

3 Ư = thích ứng+linh ứng+diệu ứng, là quá trình dùng tri thức lãnh đạo để vào 

thực hành lãnh đạo, khi biết thích ứng là «cái khó bó cái khôn», thì không bó 

tay, vì làm lãnh đạo là để giúp tập thể vượt qua cái khó, nếu bó tay thì đừng lãnh 

đạo. Linh ứng, được cụ thể hóa bắng các hành động: linh động thích ứng, linh 

động xử lý, linh động giải quyết. Khi đó kẻ lãnh đạo đã biết «cởi trói, thoát rào» 

để tìm diệu ứng từ tất cả các đồng minh gần xa giúp cho đường lối lãnh đạo 

thăng hoa, hòa giải các khó khăn trong đó vai trò của tri thức luận (tìm tri thức 

mới để củng cố tri thức đã có) nơi mà khoa học, kỹ thuật, truyền thông… giúp 

kẻ lãnh đạo tiếp nhận linh diệu các tiềm năng mới vừa được tri thức mới khai 

thác để đưa vào thực tiễn của cuộc sống. 

Hãy lãnh đạo với phản xạ tri thức đi tìm tri thức, để kiến thức vững đã có tạo 

nên kiến thức mới làm khôn lãnh đạo: khôn ra để khôn lên… Mỗi ngày lãnh đạo 
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quần chúng mà không khôn ra để khôn lên thì nên từ chức, càng sớm càng đỡ 

làm khổ dân! 

 

 

 

 

 

Hành 
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Khác biệt sinh ra khoảng cách,  

đừng sợ khoảng cách: chính khác biệt làm giầu kiến thức 

 và khoảng cách làm giầu cho đối thoại”. 

F.Jullien 

Hành 
Hành vi của kẻ lãnh đạo phản ảnh ít nhất hai cốt lõi trong thực chất của con 

người lãnh đạo: khả năng lãnh đạo và đạo đức lãnh đạo, hai cốt lõi vượt xa và 

vượt ngoài các khẩu lệnh tuyên truyền: hồng và chuyên, rổng về diễn luận và 

trống về giải luận. Khả năng lãnh đạo có nền là giáo (giáo dục, giáo khoa, giáo 

trình, giáo án), quyết định khả năng của học, nơi mà học vị và học hàm luôn 

được căn cứ vào học lực, cấm tuyệt đối chuyện học giả, thi giả, bằng giả. Chính 

học lực, tức là học thật, thi thật, bằng thật, kết tinh ra phương trình học lực-học 

thật để bảo trì cho thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tâm 

thức). Ở đây, tất cả đều thật về tiềm năng, đều thực về khả năng lãnh đạo, 

phương trình giáo-học-thức không có chỗ cho chuyện “đánh lận con đen”. 

Chính liêm chính trong giáo-học-thức nên có liêm sỉ trong đạo đức lãnh đạo, 

nếu được làm việc trong các cơ chế công minh, trong một chế độ liêm minh, 

dụng công bằng qua công lý để thực hiện được chuyện so ra mới biết ngắn dài 

trong vai trò, chức năng lãnh đạo. Tại đây, phương trình gian lận quan hệ-tiền 

tệ-hậu duệ không hủy diệt được trí tuệ lãnh đạo. Nhân dân luôn có thẩm quyền 

để so sánh các khả năng giữa các lãnh đạo, và sau này lịch sử sẽ làm tiếp chuyện 

cân, đo, đong, đếm này khi các lãnh đạo rời cõi đời này. 

Hành động của kẻ lãnh đạo nói lên cũng ít nhất ba chuyện: “biết người, biết ta”, 

vì không hồ đồ trong phản xạ “suy bụng ta ra bụng người”, lại càng cẩn trọng 

trong chuyện “được mắt ta ra mắt người”, tựu trung là lãnh đạo sống với người 

(nhân tình, nhân thế, nhân loại), lãnh đạo vì người (nhân tính, nhân nghĩa, nhân 

đạo), bằng mong muốn phục vụ người (nhân tri, nhân trí, nhân văn), chớ không 

phải lãnh đạo vì mình, phục vụ lợi ít riêng tư của mình. Đây là thất bại lớn nhất 

của ĐCSVN (từ sau 1975 khi hòa bình được lập lại) đã tư hữu hóa quyền lực và 

quyền lợi công sức lao động của đồng bào và tài nguyên của đất nước để làm 

chuyện “đi buôn riêng”, và khi đã biến công lợi thành tư lợi thì bị mù quáng 

hóa ngay trong việc tranh giành giữa các phe nhóm lãnh đạo, như các mafia 

đang trừ khử nhau, mà quên nhiệm vụ phải thăng hoa Việt tộc như bổn phận 

chính của mọi lãnh đạo. 

Hành xử của lãnh đạo trong chuyện “đối nhân xử thế” qua việc “yêu nước 

thương dân”, đòi hỏi phải tổ chức lại hành trang của lãnh đạo trong đó quy trình 

giáo (giáo dục, giáo khoa, giáo trình, giáo án), chế tác ra học, nơi mà học lực 

quyết định học vị và kiểm nhận học hàm, trong quá trình học thật. Khi hành xử 

được dựa vào hành trang, thì hành trình của kẻ lãnh đạo chính là thức (kiến 

thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tâm thức), chính trị thức với lãnh đạo 



 

90 

 

tỉnh! Thức tỉnh ngược lại với ngu si, ngu muội, ngu mê, trong bi kịch vô tri, vô 

minh, vô giác, cội nguồn của bao bi nạn cho Việt tộc. 

 

 

 

 

 

 

 

Tốt 

Tốt, là kết quả cụ thể của mọi hành động, tốt thiết thực là: khá hơn, tốt đi theo 

hướng tích cực: giỏi hơn. 

Tốt, luôn có bối cảnh của một thượng nguồn: một xã hội tốt là một xã hội có một 

định chế tốt, một định chế tốt là kết quả của một chính sách tốt, một chính sách 

tốt là hiệu quả của một chính trị tốt, một chính trị tốt tới từ lãnh đạo tốt và giỏi. 

Tốt, luôn có thực cảnh của một hạ nguồn: một xã hội tốt làm ra một đời sống tốt, 

với những cá nhân tốt, tập thể tốt, cộng đồng tốt. 

Thực trạng của xã hội của Việt Nam hiện nay là đời sống không tốt, xã hội 

không tốt, vì định chế không tốt, chính sách không tốt, chính trị không tốt, chắc 

chắn là lãnh đạo không tốt và không giỏi! 
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Lao 

Lao trong ngữ pháp luôn mang theo hai nội nghĩa, tích cực và tiêu cực, cả hai 

đều phải được các kẻ muốn lãnh đạo phải suy ngẫm, suy càng sâu thì nghĩ càng 

cao, vì nếu tích cực sẽ có hiệu quả tốt, nếu tiêu cực sẽ tạo hậu quả xấu. 

Lao chỉ đạo lao động biết “thức khuya, dậy sớm”, biến hiệu năng thành hiệu 

quả; biết “một nắng hai sương”, lấy hiệu quả làm hiệu lực; biết “lấy công làm 

lời” lấy hiệu lực làm thực lực, thì liêm sỉ nghề nghiệp sẽ tới, lương tri công việc 

sẽ rõ, vì lương tâm lao động đã có. Câu chuyện này càng đúng hơn và rất dễ 

thấy trong giới lãnh đạo của các nước tiên tiến, văn minh, nơi mà dân chủ và 

nhân quyền hiển hiện trong: người thật, việc thật và lao động thật. Tất cả hệ lao 

đều có thể so sánh được, và trong bối cảnh của chính trị nội đảng để nội quyền, 

nơi mà tiền tệ và hậu duệ tạo ra quen biết, quen biết tạo ra quái thai của nó là: 

quên việc! Với người giả, việc giả, lao động giả, dẫn tới dối trá trong thống kê, 

dối gian trong tổng kết. 

Hiệu năng, hiệu quả, hiệu lực chế tác ra thực lực đã được khách quan hóa, với 

các chỉ báo chính xác về định chất và định lượng trong lao động hằng ngày của 

mỗi dân tộc. Nếu lãnh đạo đã biết là Việt tộc cùng một nôi văn hóa, văn minh 

trong tam giáo đồng nguyên với Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, 

và họ đã đóng vai trò làm chủ từ lao động qua sáng tạo khoa học kỹ thuật, trong 

khi đó dân ta vẫn phải đi làm công, với quy chế lao động tồi, với điều kiện 

chuyên môn thấp, để nay trong nước và ngoài nước rơi vào cảnh lao nô. Nếu 

lãnh đạo đã biết mà để dân mình tiếp tục sống trong sự khinh miệt này thì đừng 

lãnh đạo nữa! Liêm sỉ lãnh đạo có trong sự tự trọng khi lãnh đạo, phải biết rút 

lui để nhường chỗ cho hiệu năng mới, hiệu quả mới, hiệu lực mới chế tác ra thực 

lực mới. 

Lao trong lảnh đạo chính trị có đặc tính riêng là lao tâm vì dân tộc, vì đất nước, 

có luôn đặc thù riêng là lao trí vì tương lai của bao thế hệ trẻ, vì nhân trí, nhân 

tri phục vụ cho nhân lý, nhân sinh. Nó khác hẳn và không dính dáng gì tới lao 

nô là nhục hình, chướng kiếp của một số đồng bào mình không có lối ra trong 

một xã hội quá bất công hiện nay, với bọn tham quan “cướp ngày là quan”, 

tham ô “ăn cổ đi trước, lội nước đi sau”, tham nhũng “ngồi mát, ăn bát vàng”. 

Chúng không hề biết mực thước của lao động, không hề có chuẩn mực của lao 

tâm, lao trí, chúng chỉ biết vơ vét rồi tẩu tán tiền của dân tộc, để khi luật pháp và 

công pháp vạch mặt chỉ tên chúng, thì chữ lao lúc đó đã trở thành lao lý! 
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Chủ  

Chủ là nhiệm vụ thiêng liêng của mọi lãnh đạo chính trị, dù kẻ lãnh đạo mang 

bất cứ hình thức bề ngoài bằng một chế độ, bằng một ý thức hệ, bằng một tuyên 

truyền, bằng một khẩu lệnh. 

Chủ qua tự chủ trước hết trên số phận dân tộc mình, bằng cách làm chủ vận 

mệnh đất nước mình, làm chủ trong lao động, làm chủ luôn trong sáng kiến lao 

động để biến sáng kiến thành sáng tạo, dụng sáng tạo để thay đời đổi kiếp mình, 

trước làm công sau làm chủ. Các láng giềng gần xa, cùng một nôi văn hóa, văn 

minh trong tam giáo đồng nguyên với Việt tộc, như Đài Loan, Hàn Quốc, Trung 

Quốc, Nhật Bản đã thành công. Chúng ta tại sao không thành công? Tại sao ta 

không làm được? Trong đó câu trả lời có trong vị thế của lãnh đạo chính trị, với 

vai trò lãnh đạo chính trị phải được xem là tất yếu! Chức năng lãnh đạo chính trị 

phải được xem là thiết yếu! Trên đó tài năng lãnh đạo chính trị chính là giãi 

luận cho nhiều ẩn số. 

Ẩn số thứ nhất có trong định nghĩa về chủ thể cho mọi công dân, trong đó chủ 

thể có hoàn toàn tự chủ để thăng hoa tự do của mình, dùng tự do của mình để 

sinh hoạt trong xã hội. Tự chủ ngay trong sáng kiến trước thể chế chính trị, có 

đầu phiếu thật, với ứng cử viên giỏi, từ đó làm cho cơ chế xã hội đi lên theo 

hướng bình đẳng và công bằng, không những qua các hội đoàn mà còn qua đa 

nguyên, trong đó đa tài, đa trí, đa hiệu được mọi định chế công nhận. Không có 

chủ thể thì chính lãnh đạo chính trị sẽ chột, què, ngọng, lãng. 

Ẩn số thứ nhì là nhận định về chủ quyền của dân tộc, của đất nước, trong quan 

hệ quốc tế, trước các cường quốc, trong đó đối xử tử tế với láng giềng, đối đáp 

chỉnh lý trước các ý đồ xấu của ngoại xâm. Trong chủ quyền có chủ tri về chính 

lịch sử của mình nơi mà tổ tiên kiên cường không sợ và không chấp nhận bất cứ 

một cuộc ngoại xâm nào. Trong chủ quyền có chủ trí về chính dân tộc nơi mà 

bản sắc Việt tộc chính là nhân phẩm Việt tộc, không chấp nhận bị khống chế vì 

không muốn bị khuất phục, bị thuần hóa. 

Ẩn số thứ ba là tổng kết qua tổng lực của phương trình chủ thể-chủ quyền-chủ 

tri- chủ trí làm nên chủ lực trong lao động, trong đấu tranh, trong ngoại giao, 

trong quân sự, trong các đối nhân xử thế trong nhân sinh, trước nhân loại.  

Không có ý thức chủ thể để tự chủ, để làm chủ thì đừng lãnh đạo!
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Giáo... thoại 

Giáo thoại là giáo dục bằng đối thoại trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, trên đạo 

lý của công bằng giữa quyền lực của kẻ lãnh đạo và quyền lợi của người chấp 

nhận người khác lãnh đạo mình. Đối thoại này dựa trên giáo khoa của kẻ lãnh 

đạo: “nói có sách, mách có chứng”, từ dữ kiện qua chứng từ, từ lý luận qua lập 

luận, làm ra giáo khoa của kẻ lãnh đạo chính trị có giáo án vì “ích nước, lợi 

dân”, của kẻ lãnh đạo chính trị có giáo trình hoàn chỉnh trong chính lý “đầu 

xuôi, đuôi lọt”, tất cả dựa trên giáo dục của kẻ lãnh đạo chính trị là “người khôn 

chưa đắn đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông sâu”. 

Giáo thoại là lộ trình thông minh của mọi chính sách, trong đó mọi công đoạn 

quản lý được tổ chức theo phương trình giáo khoa-giáo án-giáo trình, nơi mà 

mọi giai đoạn giáo thoại, quần chúng thấy rõ mức độ của chính sách qua trình 

độ của kẻ lãnh đạo. Chính phương trình mức độ-trình độ xác nhận khả năng lãnh 

đạo của kẻ đang lãnh đạo, không có chuyện “lấy vải thưa che mắt thánh”, mắt 

thánh đây là mắt của tổ tiên, mắt của dân tộc. Hành vi độc (độc đảng, độc tài, 

độc quyền, độc tôn) với phản xạ “cả vú lập miệng em”, chỉ là chuyện trống mức 

độ-thiếu trình độ; ngược lại với giáo thoại tôn trọng phương trình tiềm năng-khả 

năng-kỹ năng lãnh đạo, mà quần chúng rất rõ khi phán đoán kẻ lãnh đạo: “so ra 

mới biết ngắn dài”. 

Ba phương trình song hành: phương trình giáo khoa-giáo án-giáo trình, phương 

trình mức độ-trình độ, phương trình tiềm năng-khả năng-kỹ năng lãnh đạo, đúc 

kết: nội công, bản lĩnh, tầm vóc của kẻ lãnh đạo; làm gốc, làm nền cho giáo 

thoại, bảo đảm kết quả tích cực cho phương trình thứ tư đồng giao-đồng cảm-

đồng tâm-đồng hành giữa lãnh đạo và quần chúng. 

Thật tiếc và thật lạ là bốn phương trình trên chưa bao giờ là phản xạ của các 

lãnh đạo (độc đảng) hiện nay khi ban hành các chính sách của ĐCSVN; cả bốn 

phương trình này cũng chẳng bao giờ vào giáo dục, giáo khoa, giáo án, giáo 

trình trong quy trình đào tạo lãnh đạo trong tổ chức và quản lý; cả bốn phương 

trình này rốt cuộc sẽ không bao giờ trở thành: sự thông minh tôn trọng lẫn nhau 

giữa lãnh đạo và dân tộc! 
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Đối... nghịch  

Đối đầu với thử thách, với thăng trầm trong lãnh đạo là chuyện “cơm bữa” 

trong chính trị, kể cả với những lực lượng có chính kiến khác ngược, chống, 

phản lại lãnh đạo cũng là chuyện “đi chợ” để nuôi thân, nuôi trí, nuôi tâm, nếu 

không chấp nhận chuyện đối đầu để hiểu thêm tình hình, để có nhận định tổng 

quan, để hiểu tâm lý và tính toán của các kẻ khác ta thì đừng nên lãnh đạo. Đối 

đầu chính là trực diện với khó khăn để tìm đáp số, cũng là để “thử lửa” các lý lẽ 

của chính mình trước thực tế của vấn đề, thực chất của hoàn cảnh. 

Đối phương, luôn có mặt trong đời sống chính trị, luôn hiện diện mỗi lần ban 

hành một chính sách, thường trực xuất hiện trong cuộc sống xã hội vì khác biệt, 

vì đối nghịch về quyền lợi và quyền lực với lãnh đạo chính trị đương nhiệm. 

Nhưng lãnh đạo chính trị mà khôn ngoan thì không bao giờ biến đối phương 

thành kẻ thù, tránh tối đa biến đối phương thành tử thù. Chỉ vì diệt, trừ, khử, giết 

đối phương chính là đang diệt, trừ, khử, giết thông minh của chính mình, vì đối 

phương thấy, hiểu, thấu, sống những dữ kiện, những kinh nghiệm, những vốn 

liếng mà lãnh đạo chính trị không có, không biết, không hiểu; nếu không thấu 

chuyện phải học đối phương thì đừng lãnh đạo chính trị! 

Đối lập, triệu tập đối kháng, mời gọi đối trọng để tạo ra cán cân lực lượng thuận 

lợi để đề kháng, để chống đối lãnh đạo chính trị, đây cũng là chuyện “cơm bữa”, 

“đi chợ”, “thử lửa”, mà lãnh đạo chính trị phải công nhận để cẩn trọng hơn, để 

nhìn rộng hơn, để thấu suốt sau hơn. Tại đây, tuyên truyền một chiều, áp đặt ý 

thức hệ, thần thánh hóa cá nhân lãnh đạo chỉ là chuyện dìm dân trong ngu dân, 

xuẩn động trong bị động, lãnh đạo chính trị là phải nhận đa luận (lý luận, lập 

luận, giãi luận, diễn luận), cội nguồn của đa nguyên, cũng là gốc rễ của thông 

minh chính trị! 
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Đối... thoại 

Đối kháng, sẽ có mặt trước, cùng lúc và sau khi ban hành một chính sách, rồi 

kéo dài theo năm tháng, nơi đây chữ nhẫn (nhẫn nại, nhẫn nhục, nhẫn nhịn) sẽ 

dạy cho lãnh đạo chính trị bài học “đá mòn nhưng dạ chẳng mòn” để cùng đối 

kháng hiểu ra chân lý: “có (sự) thực mới vực được đạo”. Có chân lý, có sự thật 

mới có lẽ phải. 

Đối trọng, qua lý luận về thực tế, qua lập luận bằng chứng từ, qua giãi luận bằng 

phương pháp, qua diễn luận bằng chính sách, có chiến thuật và chiến lược, cùng 

lúc lãnh đạo khôn là lãnh đạo luôn nghe, luôn nhận, luôn tiếp, luôn đón đối 

trọng như chào, nhận, đón, tiếp các phản biện khách quan, các phản đề có trách 

nhiệm vì có cùng một công lợi. 

Đối tác, khác hẳn với đối phương, vì đối tác khai minh, ít nhất là hai cái minh 

mà lãnh đạo chính trị phải biết để nắm, phải nắm để hành động: liên minh tức 

khắc bây giờ và ở đây và nếu lãnh đạo chính trị mà khôn ngoan thì biến thành 

đồng minh rộng trong không gian, dài theo thời gian, để phục vụ trực tiếp hoặc 

gián tiếp các chính sách của lãnh đạo chính trị. Phương trình liên minh-đồng 

minh chính là phương pháp luận của “thêm bạn-bớt thù”. 

Đối thoại, chính là thực hành thông minh chính trị, nó tổng kết thông minh của 

đối phương, đối kháng, đối lập để mở cửa cho các phương trình chính trị mới, 

cởi mở hơn vì cao, sâu, xa, rộng hơn ý định-ý muốn-ý đồ ban đầu của lãnh đạo 

chính trị. Đối thoại chấp nhận đối đầu để nhận diện đối trọng, để hiểu thêm về 

đối kháng, để liên kết chặt chẽ hơn với đối tác. Đối thoại để xem lại bản lĩnh, 

tầm vóc chính trị của lãnh đạo có đủ lực hóa giải đối phương, đối kháng, đối lập 

hay không? Đối thoại để xem lại tiềm năng, tiềm lực của lãnh đạo chính trị có 

đủ sức khai thác tối đa đối trọng, đối tác hay không? 
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Phản... (không) động 

Phản động, là loại ngữ vựng độc tài, ngữ văn độc đoán, ngữ pháp độc quyền, 

càng được lãnh đạo chính trị độc đảng lạm dụng như phản xạ để buộc tội cùng 

lúc lách tránh đối thoại để tìm ra đáp số; như phản ứng để thóa mạ cùng lúc 

tránh né đàm phán để tìm ra cách giải quyết, đó là phản ngữ của kẻ lãnh đạo 

đuối lý, cạn luận. Nó là loại phản cảm trong bạo hành chính trị, nó được dùng 

rộng rãi qua tuyên truyền để gieo sợ hãi trong xã hội, cùng lúc để đe dọa quần 

chúng đang trên hai quỹ đạo thông minh: đa luận (lý luận, lập luận, giãi luận, 

diễn luận) và đa nguyên (đa tài, đa năng, đa sắc, đa hiệu, đa trí). Lạm ngữ phản 

động chỉ nói lên chuyện chột, què, ngọng, điếc trong tư duy chính trị, chỉ khơi 

lên chuyện xấu, tồi, tục, dở trong hành động chính trị “cả vú lấp miệng em” của 

các kẻ lãnh đạo bất tài, vô trí. 

Phản kháng là chuyện “thường tình” trong lãnh đạo chính trị, là chuyện 

“thường nhật” trong sinh hoạt chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, kinh tế... 

không hiểu chuyện “thường tình”-“thường nhật” trong lãnh đạo chính trị thì 

đừng lãnh đạo! Một chính sách khi ra đời, nếu nó có lợi cho đa số, thì chắc chắn 

nó có hại cho một thiểu số, và chính sự liêm minh của chính quyền, sự liêm 

chính của lãnh đạo là nguồn gốc làm nên giáo khoa chính trị để giải thích, để 

thuyết phục quần chúng. Bản lĩnh chính trị là phải liêm khiết hóa đối kháng, nội 

công chính khách là phải trong sạch hóa (mà không thanh lọc hóa) các lực lượng 

đối kháng qua 3Đ (đề nghị-đối thoại-đàm phán). 

Phản bác, có thể là thượng nguồn, có thể là hạ nguồn của phản kháng, xuất hiện 

trước hoặc sau, có khi cùng lúc khi lãnh đạo chính trị ban hành một chính sách. 

Phản bác trong thông minh lãnh đạo chính trị, ngược lại với phỉ báng, trái chiều 

với thóa mạ, lại càng không “cùng mâm, cùng chiếu” với chụp mũ, vu khống, 

nếu phản bác công nhận hai quy trình tích cực của thông minh chính trị: đa luận 

(lý luận, lập luận, giãi luận, diễn luận) và đa nguyên (đa tài, đa năng, đa sắc, đa 

hiệu, đa trí, được thực hiện và kiểm soát bằng 3Đ (đề nghị-đối thoại-đàm phán). 
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Phản (để)... tỉnh 

Phản hồi, không những là khả năng trực diện với quần chúng đang bức xúc về 

chính sách hoặc đường lối của lãnh đạo chính trị, mà còn là năng lực của lãnh 

đạo chính trị biết phản hồi ngay, như một phản ứng nhanh nhẹn, bén nhạy trên 

chính đường lối lãnh đạo do mình đề ra. Nếu phản hồi tổng kết được tất cả các 

phản kháng, thống hợp được tất cả các phản bác một cách tích cực qua 3Đ (đề 

nghị-đối thoại-đàm phán), sẽ tạo ra bản lĩnh thuyết minh, sẽ nâng lên tầm vóc 

thuyết phục của lãnh đạo chính trị. Muốn lãnh đạo chính trị mà không biết, 

không tạo ra được phản hồi, cứ để mặc các hồ sơ chất đống, cứ bỏ qua các vụ 

oan án, cứ nhắm mắt trước các đề nghị hoàn thiện của các chuyên gia, của quần 

chúng thì đừng lãnh đạo nữa! Vì tránh né phản hồi thì chỉ “hao cơm, tốn của” 

của dân, chóng chầy trở thành “sâu dân, mọt nước”, một loại ký sinh trùng 

chính trị “ăn đậu, ở nhờ” trong sinh hoạt chính trị. Nếu nhận ra mình là như loại 

“ăn trên, ngồi trốc” để “ăn bám, ăn hại” thì nên rút lui càng sớm càng hay, để 

chỗ cho người khác có lý lịch thông minh chính trị: đa luận (lý luận, lập luận, 

giãi luận, diễn luận) và đa nguyên (đa tài, đa năng, đa sắc, đa hiệu, đa trí) thể 

hiện qua 3Đ (đề nghị-đối thoại-đàm phán) thay thế mình! 

Phản biện, luôn tích cực nếu nó khách quan, khoa học, hợp lý, trọn tình, nó lại 

càng tích cực khi nó nêu được khuyết điểm, nhược điểm, nhất là khuyết tật của 

lãnh đạo chính trị, nó lại càng có ích khi chính kiến của nó thực sự hiệu quả 

chống lại tà kiến, được che phủ bởi tà ngữ của ma đạo lẫn xen vào sinh hoạt 

lãnh đạo để tha hóa, để biến chất, để lũng đoạn chính sách của lãnh đạo. Biết 

nhận, đón, tiếp, nghe tất cả các phản biện luôn là đức của chức, chính là đạo của 

trị, vì biết nghe nên biết trị! 

Phản tỉnh, luôn là nhu cầu tư duy của lãnh đạo chính trị biết sửa sai, biết chỉnh 

cái xấu, tồi, tục, dở, để đưa cái hay, đẹp, tốt, lành vào chính sách (vì dân-vì 

nước), cùng lúc loại, khử, trừ, bỏ mọi cái thâm, độc, ác, hiểm của địch luôn tạo 

chiến trường đôi để làm ta suy kiệt sớm: “thù trong, giặc ngoài”. Không giành 

thời gian đầy đủ cho phản tỉnh để tỉnh thức, lấy thức (kiến thức, tri thức, ý thức, 

nhận thức) để biết thao thức, thì đừng lãnh đạo! Thao thức là đau đáu qua việc 

nước-việc dân. Nếu không biết phản tỉnh-tỉnh thức-thao thức thì nên chọn nghề 

khác mà làm, vì lãnh đạo chính trị vượt lên chuyện nghề, nó là nghề của thương 

dân-yêu nước, nó là nghiệp của vì dân-vì nước! 
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Kết 

Kết quả, bằng hiệu quả, cùng lúc giới hạn tối đa các hậu quả, trong đó hiệu 

năng lảnh đạo chính là khả năng lãnh đạo, đây chính là mục đích của mọi hành 

động chính trị, nơi mà lãnh đạo chính trị phải cân, đo, đong, đếm tận tường khi 

thực hiện các chính sách, tại đây lãnh đạo chính trị luôn đóng vai trò trung tâm 

để đảm nhận các trách nhiệm chính thức. Làm sai thì phải xin lỗi và từ chức, hãy 

bỏ ngay loại văn hóa chính trị độc tài, vô trách nhiệm vì vô minh, vô tri vì 

không biết bổn phận với nước-với dân, chỉ xin lỗi mà không chịu từ chức, xin lỗi 

rồi làm tiếp mà không bị công lý qua công pháp, không bị tra, hỏi, vấn, xét bởi 

luật pháp, bởi tư pháp độc lập với hành pháp.  

Kết nối ngược hẳn với kết nạp để tạo bè, lập đảng; kết nối là khả năng của lãnh 

đạo chính trị biết tập hợp các sức mạnh đã có sẵn từ mọi nơi, biết tập trung các 

tiềm năng đã có rồi từ mọi phía, biết kết hợp để đưa tiềm năng, tiềm lực vào 

thực tế tổ chức và quản lý, để biến nó thành nội công, nội lực để tạo nên sức 

mạnh tổng hợp. Tại đây phải hiểu cho tường tận công lực của đa (đa tài, đa 

năng, đa sắc, đa hiệu, đa trí, đa nguyên). Nếu chưa tìm được đa thì phải tìm cho 

ra minh, với minh vương (Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tôn...), minh 

quân (Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo...), để tạo được một mặt 

trận rộng rãi như Việt tộc đã từng thấy qua Hội nghị Diên Hồng.  

Kết đoàn, biến các sức mạnh rời rạc thành một sức mạnh đại thể, làm nên hiệu 

quả của kết tụ trong đó sức mạnh của một dân tộc là một khối hoàn chỉnh, vững 

chắc với thời gian, chính sức mạnh đoàn kết keo sơn tạo ra: kết chặt nhận thử 

thách để bảo vệ đất nước, nhận bổn phận và trách nhiệm đầy đủ, kể cả hy sinh 

để dân tộc được thăng hoa.  

Kết lủy mang phẩm của chất, lực của lượng để kết tinh ra khối đại đoàn kết, nơi 

mà tất cả tinh hoa của dân tộc, tinh nhuệ của giống nòi làm nên thành quả lớn 

nhất trong lãnh đạo chính trị! Đây là sức mạnh khai thị và khai minh trong lời 

trăn trối của Trần Hưng Đạo đã dặn dò Trần Anh Tông: “không sợ Nguyên 

Mông, vì nhân dân sẽ là “rễ sâu, gốc chắc” cho lãnh đạo!”. 
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Việt 

 

 

 

 
 

 

 

 
«Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, 

Lấy trí nhân thay cường bạo». 

Nguyễn Trãi 
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Việt gốc 

(Ta là ai?) 

Muốn biết mình có phải là lãnh đạo chính trị Việt gốc hay không? (theo nội 

dung yêu nước thương nòi, với ý nghĩa thiêng liêng nhất của định nghĩa «đồng 

bào», chớ không phải chỉ cần có quốc tịch Việt hay tổ tiên Việt là đủ), thì phải 

tự khẳng định rằng ít nhất ba việc mình chính là con dân của một dân tộc: 

 Không bao giờ khuất phục bất cứ ngoại xâm nào, tới từ bất cứ phương trời 

nào, dù chúng có to nhất, có giầu nhất. 

 Không bao giờ chịu phận mất nước, làm thân nô lệ, dù phải trả những giá 

rất đắt để giữ độc lập. 

 Nhận quyết tâm độc lập dân tộc như tiếp cùng lúc hai hệ vấn đề: một là 

bản sắc Việt tính bất di bất dịch, hai là về nhân phẩm Việt lực của mình. 

Ba khẳng định chính kiến chính là ba xác nhận chính trị để kẻ lãnh đạo trước hết 

biết mình là ai? Sau đó để biết mình sẽ lãnh đạo một dân tộc nào? Một dân tộc 

kiên cường, chớ không phải một dân tộc cúi đầu, khoanh tay, quỳ gối. Như vậy, 

những kẻ không có, hoặc không muốn có ba chính kiến này thì đừng lãnh đạo 

chính trị, vì họ sẽ nhận thất bại và chóng chầy sẽ bị kết án là phản dân, hại nước! 
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Việt chính 
(5C = chính đạo-chính nghĩa-chính lý-chính khí-chính ngôn) 

Việt chính, ngược hẳn với Việt gian, có chính đạo nhờ có chính nghĩa, có chính 

tâm song hành cùng chính lý, có chính khí nên có chính ngôn, trước sau như 

một, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, muốn làm lãnh đạo thì sẵn sàng hy sinh 

vì dân tộc, chết vì nước. Chắc chắn không phải là loại lãnh đạo, vừa vơ vét, vừa 

có thẻ xanh, có quốc tịch ngoại quốc, để khi Tàu tặc tới, vật đổi sao dời trong 

thời cuộc lại bỏ chạy qua phương Tây, rồi lẩn lút như đám ma bùn, ma xó. 

 

Vật đổi sao dời trong đời người là có thật, vật đổi sao dời lại càng đúng trong 

chính giới với «nắng sớm, mưa chiều», «sớm nở, tối tàn»; trong đó nếu có bọn 

xấu thì chuyện «lừa thày, phản bạn» đối với chúng là chuyện «cơm bữa»! 

Chúng đang là đám tham quan hiện nay đang làm giầu nhờ tham nhũng. Chúng 

sẵn sàng lúc chúng mượn giọng lưỡi cách mạng, để mạt sát các người yêu nước, 

các kẻ thương dân, không là bè đảng với chúng, chúng thóa mạ họ là: Việt gian. 

 

Hãy dùng định nghĩa Việt chính để lật trần ngược ngữ Việt gian, cùng lúc lột 

mặt nạ bọn Việt gian hiện đại đang nghênh ngang trong vai trò lãnh đạo chính 

trị, đó là bọn luồn từ phương trình xoay quyền lực qua quyền lợi qua phương 

trình chuyển công lợi qua tư lợi, bằng cách khai thác tận tủy phương trình tham 

quan-tham quyền-tham ô-tham nhũng, biến không ít một bộ phận dân tộc thành 

dân đen, dân oan! 
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Việt rễ 

(“rễ sâu, gốc chắc” của niềm tin) 

Rễ làm cội chắc, gốc vững, khi Trần Hưng Đạo bên giường bịnh vào giờ trăn 

trối mà Trần Anh Tông vẫn luôn lo lắng bọn quân Nguyên dù thua thảm bại ba 

lần trên đất nước Việt dưới triều Trần, nhưng vẫn không bỏ mộng xâm lược của 

chúng; Hưng Đạo vương chỉ khuyên: nếu có dân là có“rễ sâu, gốc chắc” thì 

không có gì phải lo! 

Bài học “rễ sâu, gốc chắc” này, Trần tướng quân dặn dò cho nhiều đời sau phải 

hiểu là dân tộc và lãnh đạo: một lòng trong quyết tâm, quyết chí, để quyết đoán 

và quyết định trước mọi thử thách, mọi thăng trầm đang đe dọa Việt tộc. Dân 

chúng và chính trị một lòng thì làm được chuyện “dời non, lấp bể”, cụ thể là 

“châu chấu đá xe” được lập đi lập lại nhiều lần trong Việt sử: nhỏ nhưng thắng 

được lớn, không sợ cường quốc và không sợ cường bạo, chỉ sợ là không có 

chính nghĩa. Sử liệu giờ đã thành sử luận, không hiểu được sử luận này thì đừng 

lãnh đạo chính trị!  

“Rễ sâu, gốc chắc” từ chuyện cả nước một lòng có thượng nguồn là niềm tin, 

như đất nuôi rễ, như nền giữ gốc, tin vào chính, có chính nghĩa sẽ có chính tâm, 

có chính tâm sẽ có chính lý, có chính lý sẽ có chính ngôn, có chính ngôn sẽ có 

chính khí, tạo nên sung lực để vận động khí thế của dân tộc, trong chiến tranh 

cũng như trong phát triển. 

Niềm tin hiện nay rõ ràng là không có, bề trên lãnh đạo độc quyền nên độc đoán, 

độc đảng nên độc tài, từ lộng quyền tới tham quyền, thì làm gì có chuyện một 

lòng, trong thực cảnh dân chúng một bộ phận lớn đang thành dân đen. Lãnh đạo 

biến quyền lực thành quyền lợi, cướp đất, đoạt nhà, biến một bộ phận không nhỏ 

dân tộc thành dân oan. Chuyện một lòng hiện nay là chuyện hão, chuyện mất 

lòng mới là chuyện thật. Mất lòng tin vì mất niềm tin, và mất luôn cả thông tin 

chân thật bởi một chế độ chỉ biết tuyên truyền một chiều, sợ đa tin như sợ đa 

luận! Sợ chính luận như sợ chính nghĩa! 

Không tạo được “rễ sâu, gốc chắc”, vì không có ý thức chính trị về chuyện một 

lòng, vì không có tri thức lãnh đạo về chuyện niềm tin, thì đừng lãnh đạo chính 

trị, lãnh đạo thì chỉ làm khổ dân, chỉ làm tăng lượng dân đen và dân oan trong 

dân tộc như hiện nay.
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Việt hiền minh 
(3Thực = thực tại-thực cảnh-thực tế + 3Thức = tri thức-ý thức-nhận thức) 

Hiền minh, chọn hiền triết để lãnh đạo, chọn minh triết để quản lý, tạo ra chính 

sách không qua định kiến và chỉ đạo không bằng tà kiến. Có chính kiến (chính 

thống trong liêm chính), nhưng cũng có luôn trung dung để tránh cực đoan, có 

trung đạo để không sa vào quá khích. 

Hiền minh có chính lý trong trung dung, có chính tâm trong trung đạo, loại được 

cực đoan, xóa được quá khích, nên tiếp nhận thực tế trong tỉnh táo, chọn ra 

đường lối đúng trong sáng suốt, luôn linh hoạt trong các biến đổi của tình hình. 

Biết chọn trung dung đa của đa chiều (ngã tư, ngã sáu, ngã bẩy...) chứ không 

ngu dại mà chọn độc của độc đạo, vì quá khích của độc đảng sinh ra cực đoan 

của độc quyền, dẫn tới thui chột của độc tài, và chóng chầy sẽ rơi vào: ngõ cụt! 

Hiền minh, có hiền ngoan nhưng luôn có thông minh, luôn hiểu sự thật qua 

nhiều nguồn, thấu chân lý qua nhiều gốc, nhận lẽ phải qua nhiều rễ, tiếp đón 

cuộc sống qua đa tri của đa trí, nên không tự sát trên độc lộ của độc đảng vì độc 

thân. Hiểu thực tại sâu xa của cuộc đời nhờ nắm được thực cảnh tức khắc bây 

giờ và ở đây, không bị ý thức hệ viển vông làm lầm đường lạc lối, luôn lấy thực 

tại-thực cảnh để hiểu thực tế, không bị ý thức hệ tung hỏa mù, không bị độc thị 

đầu độc độc não. 

Hiền minh trong chính trị không phải là thái độ sinh hoạt hiền lành, phong cách 

làm việc ngoan ngoãn, mà cụ thể là sự tinh khôi trong khi dụng phương trình 3T 

(thực tại-thực cảnh-thực tế) để chống lại vô tri, vô minh, vô tri của 3Đ (độc tài 

vì độc thị đầu độc độc não). Lãnh đạo hiền minh thì nắm chắc 3 thực (thực tại-

thực cảnh-thực tế) nhờ có 3 thức (tri thức-ý thức-nhận thức). 

Hiền minh, không giả vờ thong dong, không đóng kịch ung dung, mà sáng suốt 

trong thư thái, tỉnh táo trong thư thả, nên khoan thai trong lãnh đạo vì nắm mỗi 

tay một phương trình: 3 thực (thực tại-thực cảnh-thực tế) song đôi cùng 3 thức 

(tri thức-ý thức-nhận thức). 
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Việt tri 

(4T = tổng quát-tổng quan-tổng thể-tổng cộng) 

Tri, nơi mà tri thức làm ra chính tri, nơi mà hiểu thấu có được nhờ hiểu đúng dữ 

kiện và hiểu trúng kiến thức, không có thái độ “ba phải”, không có hành vi 

“chung chung”, chắc chắn sẽ không có chuyện hiểu giả-giảng giả-dạy giả trong 

giáo dục chính trị cũng như trong truyền đạt khi lãnh đạo. Cái giả giết cái thực, 

truy diệt cả lẽ phải, thủ tiêu luôn niềm tin; câu chuyện một bộ trưởng Bộ Giáo 

dục Phùng Xuân Nhạ, đạo văn là chuyện giết chết kiến thức, truy diệt cả giáo lý, 

thủ tiêu luôn đạo đức; một chuyện chỉ có thể xẩy ra trong một đất nước bị áp chế 

và bưng bít bởi độc đảng sinh ra quái thai độc quyền-chuyên quyền-tham quyền, 

đẻ ra loại ung thư thâm tối mua quyền bán chức, giữa các lực lượng tham quyền 

để tham nhũng. 

Tri, có vai vóc của phân tích tổng quát, có tầm vóc của giải thích toàn bộ, chống 

cục bộ, nó chống lại chuyện lấy cây che rừng, lấy tay che mặt trời, lấy vải thưa 

che mắt thánh, trong lãnh đạo chính trị phải hiểu thánh đây chính là dân! Phân 

tích tổng quát để có nhận định tổng quan, nơi mà quyết định chính trị để làm ra 

chính sách luôn là một lý luận tổng thể, nơi mà tổng cộng tri thức tới từ tổng 

công (tổng cộng của công mọi vốn liếng, tiềm lực, tài nguyên...) của dân tộc. 

Hiểu và thực phương trình 4T (tổng quát-tổng quan-tổng thể-tổng cộng) chính là 

tài trí của kẻ lãnh đạo. 

Tri, có phân chia để phân tích, có phân tách ra để phân loại, nhưng không rơi 

vào cục bộ để bị rơi vào chia rẽ, chia năm sẻ bẩy sẽ diệt đoàn kết, chia bè sẻ 

phái thì sẽ giết tương trợ. Minh tri để minh trí, lấy cái công để điều chế cái 

riêng, luôn chống lại cái phiến diện, nhất là chống lại chuyện lấy riêng rẻ của tư 

lợi để điều hành cái tổng thể của đất nước, đây chính là lỗi lầm lịch sử của 

ĐCSVN. Khi họ đã chọn tư quyền chỉ cứu đảng mà không cứu nước, họ đã rơi 

vào cái bẫy của Hội nghị Thành Đô, 1991, nơi mà ĐCSTQ-Đảng cộng sản 

Trung Quốc chính là: kẻ cầm cần câu, kẻ móc lưỡi câu, kẻ đưa mồi câu, để 

ĐCSVN là cá đã cắn câu, để rồi một ngày nào đó Việt tộc sẽ như: cá nằm trên 

thớt! 
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Việt đẹp 

(đẹp chống tục, chống ngu, chống nhảm) 

Việt đẹp là một đất nước đẹp từ địa lý tới cảnh quan, là một dân tộc đẹp từ tâm 

hồn đau khổ vì chiến tranh tới đạo lý yêu hòa bình, nhưng không chấp nhận xâm 

lăng, không cúi đầu trước ngoại bang dù là cường quốc. Cái đẹp này người ta 

thấy trong lịch sử rồi nhận ra được trong văn hóa, để nhận rõ hơn văn minh Việt 

chính là nhân phẩm Việt, tạo nên bản sắc Việt: luôn bất khuất để giữ độc lập, 

không khuất phục trước mọi bạo quyền. Đây là chuyện phải rõ trong mọi tư duy 

bình thường cho mọi lãnh đạo chính trị. 

Vậy mà, đầu năm nay 2018, nhân dân Việt “rùng mình” khi nghe thủ tướng 

chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ví đất nước Việt như một cô gái đẹp, với các từ 

ngữ của hình thể, không có lý luận nên chẳng có lập luận, tới từ một thủ tướng 

vô tri trong lập ngữ và vô minh lập ngôn. Chưa xong, dân Việt lại “rởn óc” khi 

nghe có một phó chủ tịch quốc hội, tiếp tục ví đất nước Việt như một cô gái đẹp, 

với các động từ (rờ, sờ, mó...) loại thô ngữ tục ngôn, tà lý với lời tồi, vô giác với 

hồn thiêng sông núi vì vô tri với tiền đồ tổ tiên của Việt tộc: thật là từ sỉ nhục 

qua điếm nhục! Những kẻ lãnh đạo này, vô luận nên vô tri đã lăng nhục đất 

nước Việt! 

Những loại lãnh đạo này vô minh, vô tri, vô giác, họ đã quên là tổ tiên dạy con 

cháu mỗi lần miệng ra lời, trước đó phải uốn lưỡi nhiều lần; chúng không hề biết 

uốn lưỡi với mỹ ngữ, mà chỉ biết cong lưỡi để thô ngữ, tục ngôn. Nếu không 

được giáo dục về đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, vì không được giáo dưỡng đàng 

hoàng từ gia đình tới học đường, vì không được giáo huấn tử tế từ học đường tới 

xã hội; thì phải biết tự giáo dục, không khó, rất dễ, họ chỉ cần nghe thật kỹ ca từ 

các ca khúc tự tình dân tộc của Phạm Duy (tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra 

đời). Nghe thật rõ các ca từ về của đất nước Việt của Trịnh Công Sơn: 

Rừng núi dang tay nối lại biển xa 

Tay đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà... 

Bàn tay ta nắm nối trọn một vòng Việt Nam... 

Biển xanh sống gấm nối liền một vòng tử sinh... 

(Nối vòng tay lớn). 

 Nếu không hiểu hồn thiêng sông núi do tổ tiên để lại thì đừng lãnh đạo! 
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Việt hóa 

(3H=hóa-hòa-hợp) 
 

Hóa giải để hòa giải đã có nhiều lần trong Việt sử, từ minh quân tới minh chúa, 

từ Trần Nhân Tông qua nhiều nguồn xung đột nội chính, trước đại họa xâm lăng 

của Nguyên Mông, cho tới Quang Trung khi đã tống quân Thanh ra khỏi bờ cõi, 

lấy lại Thăng Long với những năm tháng dài chia rẽ thâm sâu của nội chiến 

Trịnh-Nguyễn. Đây là sự thông minh của kẻ lãnh đạo luôn lấy khối đại đoàn kết 

dân tộc làm nên sức mạnh cho chính lãnh đạo.  

Hóa giải để hòa giải có bài học đầu tiên trong lãnh đạo qua đúc kết của thi hào 

Nguyễn Du: “phải dung kẻ dưới mới là lượng trên”, mà trong tình hình của hơn 

40 năm qua, từ khi hòa bình được lập lại, có thống nhất đất nước, 1975, vậy mà 

các lãnh đạo của ĐCSVN không biết chuyển câu trên thành phương châm mới: 

phải hòa giải với kẻ bại để hóa giải mọi hậu quả của chiến tranh, để tạo được 

hòa hợp dân tộc. 

Hóa giải để hòa giải luôn là cử chỉ đầu tiên đưa tay-dang tay-nối tay của kẻ 

thắng trước kẻ bại, không cần bắt đầu bằng xin lỗi, tha tội, mà qua thực tế của 

đất nước, bằng những hành động cụ thể của mọi người, mọi phía, cùng nhau xây 

dựng lại quê hương, cùng nhau đưa dân tộc đi lên, đẩy giống nòi thăng hoa với 

thế giới văn minh. 

Hóa giải để hòa giải trong phương châm đa chiều để có đa trí, cùng lúc đa tri 

để tạo ra đa hiệu, dựa trên đa tài để có đa năng, lấy cái đa để xa cái độc hại của 

độc quyền qua độc đảng, đây chính là hành động thông minh của lãnh đạo chính 

trị, biết biến tiềm lực của mọi nơi thành hiệu lực tổng hợp từ mọi phía, tạo ra 

hiệu quả thống hợp từ mọi tiềm năng của mọi người, mọi tập thể, mọi cộng 

đồng. 

Hóa giải để hòa giải có rễ trong hóa, trong hòa, trong hợp, trong đó hóa giải 

không những mọi hiềm khích mà luôn cả mọi oan khiên, hòa lấy hòa bình trước 

mắt chế tác ra thái bình bền vững; hợp biến tổng hợp mọi tiềm năng để tạo ra 

thống hợp mọi hiệu năng, làm nên thành công của phương trình mà tất cả lãnh 

đạo đều phải biết: phương trình 3H (hóa-hòa-hợp). 
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Việt chung 

(chung chống riêng, chống độc, chống đặc)  

Ngày ngày sống cạnh nhau thì chưa chắc là sống chung, vì đã chung thì không 

có riêng, vì chung là chia sẻ, chính ngữ pháp cộng sản, cũng từ đó mà ra, nhưng 

trong thực tế nó chỉ là một khẩu lịnh để tuyên truyền, để đưa đẩy quần chúng, 

dùng loại ý thức hệ để vận động cộng đồng, rồi dìu dắt quần chúng vào độc đạo 

của độc đảng, trong đó chuyện lãnh đạo “đánh lận con đen” sẽ bộc lộ rất rõ 

dưới ánh sáng của sự thật-chân lý-lẽ phải. 

Thất bại luân lý, thảm bại đạo lý của người cộng sản là trong thực chất, khi cướp 

được chính quyền thì chính các đảng cộng sản luôn tạo ra sinh hoạt riêng, đời 

sống riêng, tổ chức riêng, cơ cấu riêng... chính những cái riêng này mới là thực 

chất để hiểu rõ bản chất: đứng riêng để đứng trên cái chung của dân tộc, đây là 

chuyện lừa đảo, dùng chuyên quyền để tham quyền, dụng tham quyền để tham 

nhũng. Vì cái riêng của họ, dẫn họ vào cái độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, 

độc tôn, độc trị) tạo ra cái đặc (đặc quyền, đặc lợi), dành chỗ đặc biệt để “ăn 

trên ngồi trốc”, để ăn riêng (ngon), ở riêng (rộng), đây là khởi điểm báo hiệu 

ngày tàn của một tập đoàn lãnh đạo (nếu không biết tự thay đổi).  

Thất bại luân lý vì rổng luân lý, là thảm bại đạo lý vì trống đạo lý, vì giọng lưỡi 

“là đày tớ cho nhân dân” chỉ là xảo ngữ, đã làm họ phải “tự lột mặt nạ” họ, khi 

họ tạo ra cái riêng thật ưu đãi cho chính họ. Khi họ lấy hằng trăm mẫu đất cạnh 

thủ đô Hà Nội, với kinh phí hàng ngàn tỷ đồng để xây nghĩa trang cho cán bộ 

cao cấp! Một hành động bất chính trắng trợn: lấy tiền người sống để phục vụ 

cho họ, kể cả khi họ đã rời cõi đời này! Nếu đúng “là đày tớ cho nhân dân” thì 

tại sao không lấy tiền này để lo cho dân đen, dân oan?  

Từ thất bại luân lý này qua thảm bại đạo lý kia, họ còn tự tạo ra đặc lợi riêng là 

buôn bán cả trên danh nghĩa của các liệt sĩ, bằng cách xây các tượng đài liệt sĩ, 

cũng hàng ngàn tỷ. Họ có thấy là người sống không có nhà phải vào ở trong 

nghĩa trang để sống, họ có thấy là các người dân nghèo đang ăn xin chung quanh 

các tượng đài liệt sĩ. 

Thất bại luân lý trước mắt dẫn tới thảm bại đạo lý mai sau, chính cái riêng, cái 

độc, cái đặc đang nạo diệt cái chung ngay trong tư duy của lãnh đạo ĐCSVN, 

ngày ngày đưa họ xa cái đồng cam-cộng khổ, cái thương nước-trọng dân, cái vì 

dân-vì nước, họ làm lãnh đạo mà quên các phương châm này thì khoa học lãnh 

đạo có thể nhắc họ là: họ đang tự đào mồ mà chôn chính họ! 
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Việt tri 

(Cộng đồng tương trợ hữu cơ) 

Cộng đồng tương trợ hữu cơ, nơi mà dân tộc là một cộng đồng khắng khít qua 

đoàn kết chặt chẽ để chế tác ra tương trợ sống trong một xã hội hữu cơ, không 

máy móc một cách thẳng thừng, trắng trợn kiểu “tiền trao cháo múc”, lại còn 

được thô lỗ hóa qua đám từ của một xã hội loạn lạc luân lý như hiện nay: “ăn 

bánh trả tiền”. Ngược lại hoàn toàn, cộng đồng tương trợ hữu cơ mang nội lực 

“một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”, có nội công “máu chảy, ruột mềm”, 

có nội hành liên đới “bầu ơi thương lấy bí cùng”. Đây là một đạo lý hữu cơ, 

không coi nhân dân là công cụ, không xem quần chúng là dụng cụ, mà là các 

chủ thể sống vì nhau, vì biết liên đới nhau, biết bảo vệ nhau, nơi mà trái tim đau, 

thì não cũng đau theo, nơi mà phổi khó thở thì tim cũng không dễ sống. 

Cộng đồng tương trợ hữu cơ luôn là bài học đôi cho tất cả các lãnh đạo của các 

nước văn minh, tiên tiến, nơi mà luân lý cộng đồng, đạo lý tương trợ, đạo đức 

hữu cơ luôn mang theo hiệu quả sản xuất, hiệu năng quản lý, hiệu suất cho chính 

sách. Tương trợ để tăng hiệu quả chính là thông minh của chính giới. 

Cộng đồng tương trợ hữu cơ đưa nhân thế vào nhân tính, đưa nhân tình vào 

nhân tính, nơi đây các phản xạ ích kỷ, tư lợi, cá nhân chủ nghĩa không bao giờ 

có được tầm vóc quốc gia, có vai vóc cộng đồng, có gân cốt của lãnh đạo cao 

minh vì biết lấy nhân nghĩa làm nhân tri. 

Cộng đồng tương trợ hữu cơ đang “dở sống, dở chết” trong xã hội Việt tộc do 

ĐCSVN lãnh đạo đang bị trật hướng, ngược chiều, với các nội tạng không có 

thực chất tương trợ hữu cơ, nơi đây mà não bộ lãnh đạo đang bị ung thư óc vì 

chuyên quyền-bạo quyền-tham quyền, sinh ra cùng với ung thư máu lây lan toàn 

cơ thể tham quyền-tham ô-tham nhũng, ngày ngày hủy diệt các kháng tố 

“thương người như thể thương thân” đưa tính mạng của Việt tộc tới nan bịnh, 

trọng bịnh, bạo bịnh... 

Cộng đồng tương trợ hữu cơ sẽ có, nếu các lãnh đạo của ĐCSVN biết chế tác, 

biết gầy dựng (như mọi lãnh đạo chính trị thông minh của các quốc gia văn 

minh đã thực hiện được) được ba định đề biến nó thành một chính sách hoàn 

chỉnh với ý chí chính trị kiên cường: dụng tự do để chế tác công bằng, dùng 

công bằng để gầy dựng bác ái. Nếu bác ái là tình thương đồng loại, nhất là tình 

thương dành cho đồng bào, thì chắc chắc bác ái là tiềm năng, động cơ, sung lực 

cho tương trợ.
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Việt tâm 

(Hiện hữu tâm linh-tri thức) 

Hiện hữu tâm linh-tri thức, là sự có mặt qua các giá trị tâm linh dựa trên một hệ 

thống tri thức vừa hợp lý vừa trọn vẹn, nơi mà nhân đạo và nhân tri là một tổng 

thể để đưa nhân tình vào quỹ đạo nhân nghĩa, đây là thử thách tinh thần lớn nhất 

của sinh hoạt chính trị, và nếu làm được thì sẽ là thành công đạo lý lớn nhất của 

kẻ lãnh đạo. 

Hiện nay, các diễn biến trong quyền lực chính trị thì ai cũng thấy là đang diễn 

biến hoàn toàn ngược lại, với các lãnh đạo đang thanh toán nhau qua ân oán 

giang hồ, đang thanh trừng nhau bằng luật rừng, theo phản xạ vô tri thắng làm 

vua, thua làm giặc, không có đạo đức sẽ không có hậu đây là chân lý khách 

quan và lịch sử của đạo đức học làm nền cho mọi hành động chính trị. 

Chính cái bề trên không những bất tín-bội thề với dân tộc trong phương trình tự 

do-ấm no-hạnh phúc, mà lại lấy bạo quyền để chuyên quyền đã làm cho các giá 

trị tinh thần của dân tộc đã bị sa vào bùn bẩn, từ đó các thước đo luân lý cộng 

đồng, các khuôn mẫu đạo lý tập thể bị suy kiệt tới cùng tận, để trong xã hội hiện 

nay cái bạo động của cường quyền công an đánh giết quần chúng, làm chất xúc 

tác xấu cho chuyện phát triển bạo hành trong học đường, trong gia đình, bạo 

giới của nam đối với nữ. 

Cái độc (độc đảng, độc quyền, đôc tài, độc tôn, độc trị) luôn là ổ rắn cho chuyện 

phát triển cho cái bạo (bạo quyền, bạo động, bạo hành, bạo giới), liên minh giữa 

độc và bạo sinh ra lầm than trong nhân dân, làm đảo lộn mọi bậc thang tâm linh 

và tri thức có thể truy diệt được nếu lãnh đạo có bản lĩnh của minh quân, có tầm 

vóc của minh chúa, có nội công của minh chủ (trong lúc chờ đợi dân chủ rồi 

nhân quyền thực sự tới với Việt tộc). Chuyện này đã có trong Việt sử qua Đinh 

Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tôn... biết lấy tâm linh để 

chỉ đạo, biết dụng tri thức để lãnh đạo. 

Các lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN đừng ngụy biện là không có gương sáng, 

không có mô hình hay, không có khuôn mẫu đẹp để lãnh đạo, hãy học kỹ ba 

điều có thực trước mắt: học tổ tiên, học láng giềng đã thành công, học thế giới 

văn minh đang đặt tiền đề cho hiện hữu tâm linh-tri thức cho một nhân loại tốt 

lành giữa toàn cầu hóa hiện nay. 
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Tặng độc giả gần xa của báo TIẾNG DÂN. 
Tặng bè bạn gần xa của trang VÙNG KHẢ LUẬN. 

www.facebook.com/vungkhaluan/ 
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Tâm lực của tôi đẫm nước mắt của đồng bào tôi 

Trí lực của tôi đầm mồ hôi của giống nòi tôi 

Thể lực của tôi đầy máu sôi của tổ tiên tôi. 
(những ngày đấu tranh của Việt tộc tháng 06.2018). 
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Mục 
 
Thư gởi các đại biểu Quốc Hội 

Thư gởi các Bộ trưởng của chính phủ 

Thư gởi các ủy viên Bộ chính trị ĐCSVN 

Thư gởi các đảng viên của ĐCSVN 

Thư gởi các lãnh đạo tương lai của Việt tộc 

Thư gởi tuổi trẻ của Việt tộc 
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Dẫn 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các nhân vật đang có quyền lực để gánh 

vác vận mệnh dân tộc hiện nay, dùng quyền công dân để chất vấn họ để biết là 

họ có hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tâm thức) hay 

không? Nếu họ không có thì công dân ta yêu cầu họ đừng lãnh đạo nữa! 

 

Nhập 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các lãnh đạo đang nắm chính quyền có 

nghĩa vụ chăm lo cho an sinh xã hội hiện nay, dùng quyền công dân để chất vấn 

họ để biết là họ có hệ liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm sĩ) hay không? Nếu họ 

không có thì công dân ta yêu cầu họ phải từ chức! 

 

Đề  
Trực luận là trực diện để đối thoại với các nhà cầm quyền, từ lập pháp tới hành 

rồi qua tư pháp, đang có trách nhiệm pháp triển đất nước, và dùng quyền công 

dân để chất vấn họ để biết là họ có hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng tạo) để 

thăng hoa dân tộc hay không? Nếu họ không có thì công dân ta yêu cầu họ phải 

rút lui càng sớm càng hay, để chỗ của họ cho những công dân có sáng dạ hơn 

họ! 

Bạt  
Trực luận là trực diện để đối thoại với toàn bộ guồng máy của chính quyền hiện 

nay, phải có đa dũng để đưa đất nước ngang tầm văn minh của thế giới, và dùng 

quyền công dân để chất vấn họ để biết là họ có hệ đa (đa tài, đa hiệu, đa năng) 

mà không sợ đa nguyên để không diệt đa đảng, tất cả chỉ vì dân tộc hay không? 

Nếu họ không có thì công dân ta yêu cầu họ phải nhường vị thế của họ cho 

những công dân đa trí hơn họ! 

 

 

 



 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các cơ quan đầu não của chính quyền hiện 

nay, phải có nhân văn để bảo toàn văn hiến của Việt tộc, và dùng quyền công 

dân để chất vấn họ để biết là họ có hệ văn (văn hóa, văn minh, văn hiến) hay 

không? Nếu họ không có thì công dân ta yêu cầu họ phải trao quyền của họ ngay 

cho những công dân có văn giáo hơn họ! 

 

Luận 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các lãnh đạo của chính quyền hiện nay, 

phải có lý để bảo toàn lý lẽ của Việt tộc trước bọn xâm lăng Tầu tặc, và dùng 

quyền công dân để chất vấn họ để biết là họ có hệ luận (lý luận, lập luận, diễn 

luận, giải luận) để tranh luận và trao luận tới đồng bào ta hay không? Nếu họ 

không có thì công dân ta yêu cầu họ phải tháo lui và trả quyền của họ cho những 

công dân có chỉnh luận hơn họ! 

 

Pháp 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các nhân vật cầm cương nảy mực của 

ĐCSVN hiện nay, và dùng quyền công dân để chất vấn họ qua hệ đối (đối trọng, 

đối kháng, đối đầu) với ĐCSTQ-Đảng Cộng Sản Trung Quốc hay không, khi đất 

nước ngày đêm bị Tầu tặc đe dọa? Nếu họ không có thì công dân ta yêu cầu họ 

phải rời quyền bỏ chức của họ cho những công dân có đối lực hơn họ! 

 

Biện 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các lãnh đạo đang chịu trách nhiệm về 

tiền đồ của tổ tiên, và dùng quyền công dân để chất vấn họ để biết là họ có biết 

hệ nhân (lấy nhân lý, nhân tri, nhân trí, để bảo toàn cho nhân bản, nhân văn, 

nhân đạo, để đưa nhân tình vào nhân tính, nhân thế vào nhân nghĩa) hay không? 

Nếu họ không có thì công dân ta yêu cầu họ phải rời quyền cao, vị rộng của họ 

cho những công dân có nhân lực hơn họ! 
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Giải 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các nhân vật có quyền quyết định tương 

lai của đất nước, hậu thế của đồng bào, và dùng quyền công dân để chất vấn họ 

để biết là họ có biết hệ Tầu (Tầu nạn từ lảnh thổ tới môi trường, sinh ra Tầu họa 

từ kinh tế tới xã hội, đẻ ra Tầu hoạn từ thực phẩm tới tư duy...) hay không? Nếu 

họ không biết thì công dân ta yêu cầu họ phải cúi đầu rút lui ngay để chỗ cho 

những công dân có Việt lực hơn họ! 

 

Tra 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các nhân vật có quyền thế trong bộ máy 

chính quyền hiện nay, và dùng quyền công dân để chất vấn họ về hệ tham (tham 

quan, tham quyền, tham chức) với thực chất tham ô sinh đôi với tham nhũng hay 

không? Nếu họ không biết thì công dân ta yêu cầu họ phải tháo lui ngay để chỗ 

cho những công dân vô vụ lợi hơn họ! 

 

Vấn 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các lãnh đạo đang nắm chính quyền hiện 

nay, và dùng quyền công dân để chất vấn họ có biết để chống hệ minh (có nội 

lực của minh quân, có bản lĩnh của minh chúa, có tầm vóc của minh chủ) hay 

không?  Trong lúc dân tộc đang chờ đón dân chủ thật, tự do thật, nhân quyền 

thật. Nếu họ không có thì công dân ta yêu cầu họ phải từ chức, bỏ quyền ngay 

cho những công dân thông minh hơn họ! 

 

Thẩm 
Trực luận là trực diện để đối thoại với các nhân vật có quyền thế trong bộ máy 

chính quyền hiện nay, và dùng quyền công dân để chất vấn họ, để cân, đo, đong, 

đếm để biết xem họ có hệ năng (trí năng, tài năng, hiệu năng) hay không? Đây 

cũng chính là khả năng của họ trong lảnh đạo, nếu họ không có thì công dân ta 

yêu cầu họ phải rời bỏ quyền lực ngay cho những công dân năng động hơn họ! 
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Thư gởi các đại biểu quốc hội 
 

Cúi đầu-bấm nút rồi cúi đầu-quỳ gối  

Thưa các vị đại biểu Quốc Hội, 

Sau gần một nửa thế kỷ thường xuyên được yêu cầu tư vấn cho các dân biểu và 

các thượng nghị sĩ tại các nghị trường được lập hiến bảo đảm, thuộc các đảng 

phái khác nhau trong sinh hoạt dân chủ và đa nguyên tại Âu châu, thì trong 

tháng 6 năm 2018 tôi rất ngạc nhiên về tuyên bố của bà chủ tịch Quốc Hội 

Nguyễn Thị Kim Ngân: «Về Đặc khu… Bộ Chính trị đã quyết rồi… Bây giờ 

Quốc Hội phải bàn để ra luật…». Tôi rất ngạc nhiên là một bà chủ tịch Quốc 

Hội lại không hề có ý thức và trách nhiệm về vai trò của lập pháp, rất rõ trong 

lập hiến của mọi nền Cộng Hòa. Từ ngạc nhiên này cho tới các ngạc nhiên khác 

về cách trả lời cũng vừa vô ý thức và vừa vô trách nhiệm của các đại biểu trước 

báo chí về một vấn đề trầm trọng trên vận mệnh của đất nước: luật đặc khu cho 

Vân Đồn, Bắc Văn Phong, Phú Quốc, mà Việt tộc đã hùng hồn xuống đường 

phản đối ngày 10 tháng 6 năm 2018. Và, từ ngạc nhiên đã tới bàng hoàng khi tôi 

«bị» chứng kiến qua truyền hình: hình cảnh các đại biểu lạnh lùng cúi đầu-bấm 

nút thông qua luật an ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018, một ngày đớn nhục 

cho quốc thể vì sự đớn hèn của đại đa số đại biểu Quốc hội hiện nay. Tôi xin 

phép được phân tích động tác cúi đầu-bấm nút, vì nó có liên quan trực tiếp tới 

ngôn ngữ hình thể của hành động cúi đầu-khoanh tay và cúi đầu-quỳ gối đã 

được khoa học xã hội và nhân văn nghiên cứu rất kỹ, vì đó là cúi đầu-nhắm mắt, 

cúi đầu-bịt tai, cúi đầu-câm miệng, mà mắt, tai, miệng chính là thể chất của tự 

do, thể lực của dân chủ, thể xác của truyền thông, như vậy kẻ cúi đầu trong mù-

điếc-câm là bại chất của những sinh vật bị bại não:  

 Tâm lý học nhận định kẻ cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối không những là kẻ 

đã bị khuất phục, mà còn là kẻ đã bị thuần hóa, rời bỏ nhân tính để đi về 

phía thú tính trong thuần phục. 

 Xã hội học phân tích kẻ cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối không những là kẻ đã 

bị không chế, còn là kẻ đã bị tha hóa, rời bỏ nhân lý để đi về phía bản 

năng đã bị điều kiện hóa. 

 Chính trị học phân tích kẻ cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối không những là kẻ 

đã bị công cụ hóa, còn là kẻ đã bị phương tiện hóa, rời bỏ nhân tri để đi về 

phía phản nhân trí. 

 Sử học phân tích kẻ cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối không những là kẻ đã bị 

mất nhân cách, còn là kẻ đã bị xóa tư cách, rời bỏ nhân đạo để đi về phía 

ngược nhân tính. 
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 Nhân học phân tích kẻ cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối không những là kẻ đã 

bị mất nhân phẩm, còn là kẻ đã bị mất nhân tâm, rời bỏ nhân nghĩa để đi 

về phía chống nhân sinh. 

 Tri thức học tổng kết được cả hai khoa học não bộ và khoa học thần kinh 

đã phân tích kẻ cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối là kẻ đã bị vô hiệu hóa não 

bộ, còn là kẻ đã bị tê liệt hóa thần kinh, không có độc lập suy nghĩ để có 

tự chủ tư duy, để có tự tin trong quyết định làm nên tự trọng trong hành 

động; như vậy kẻ này còn thua xa các rô bốt (robot) hiện nay là biết phân 

tích bối cảnh để có hành vi hợp lý, biết lý giải thực tế để có hành tác chỉnh 

lý. 

Câu chuyện cúi đầu-bấm nút của đại đa số đại biểu hiện nay đúng thật là quốc 

nhục cho quốc thể, thật là điếm nhục cho nhân cách đại biểu Quốc hội (và không 

có nhân cách thì đừng hòng có phong cách chính trị và tư cách đạo lý trước cử 

tri). Hãy rút ra một kết luận trong hằng trăm kết luận cho tháng 6 năm 2018 

này qua hai giả thuyết về cầu nối lập pháp giữa Quốc hội và nhân dân, mà nhân 

dân đã có đầy đủ nhân phẩm xuống đường, biểu tình để phản đối không những 

ĐCSVN- Đảng cộng sản Việt Nam, mà cả Quốc hội, họ xác chứng là cúi đầu-

nhắm mắt, cúi đầu-bịt tai, cúi đầu-câm miệng, chính là cúi đầu-mù-điếc-câm 

một cách bất chính trong quyết định, bất lương trong quyết đoán, bất tài trong 

hành động. Một là cầu nối đã hoàn toàn sập đổ vì sự bất tín của nhân dân đối với 

các đại biểu. Hai là cầu nối này chưa bao giờ có trong một chế độ đảng cử, dân 

bầu dựa trên hệ độc (độc đảng để có độc quyền thao túng lập pháp, độc trị đối 

với hành pháp, độc tài để o ép tư pháp). 

Tôi mong mỏi được đối thoại -trực tiếp và trực diện- với quý vị đại biểu về 

lương tri của lập hiến dựa trên lương tâm của đại biểu, đại diện vừa cho nhân 

dân, vừa cho lập pháp, thượng đỉnh của tất cả các định chế trong một quốc gia, 

mà không có một đảng cầm quyền náo có thể tay sai hóa hoặc công cụ hóa nó 

được! Tôi muốn đối thoại trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau, vì tôi vẫn (chưa) 

đồng ý là trong nghị trường hiện nay của Quốc hội: «Đại biểu toàn là nghị gật! 

Đại đa số là đảng viên, công cụ «bấm nút» của ĐCSVN». Nội dung của cuộc đối 

thoại này phải dựa vào hệ thức (kiến thức của đại biểu bảo vệ tri thức của lập 

hiến, bảo trì ý thức của lập pháp, bảo toàn nhận thức của nhân dân), không có 

hệ thức này thì Quốc hội đúng là: ngủ rồi gật, bù nhìn rồi mù lòa vì không thấy 

cử tri mà mình đại diện. Tôi xin được bắt đầu bằng đạo lý của Quốc hội phải dựa 

trên luân lý về bổn phận và trách nhiệm của từng đại biểu: 

 Chính hiến, các đại biểu Quốc Hội là môi trường của mà lý luận chính hiến, 

luôn ở dạng chỉnh lý, vì có nội lực của lập hiến chỉnh chu, tạo cơ sở tư duy 

cho các đại biểu sinh hoạt để đề ra những đạo luật vì lợi ích của nhân dân và 

đất nước, nó nằm ngoài mọi tư lợi chỉ của một đảng phái. Lý luận chính hiến 

chính là chính pháp (theo nghĩa phương pháp luận của lý) của chính hiến! 

Mặc dù Việt Nam chưa đón được dân chủ, nên chưa nhận được nhân quyền, 

vì chưa có đa nguyên để đa đảng trong đa trí để đa năng. Nhưng ngay trên 

thượng nguồn lý luận chính hiến chính là kiến thức chính trị của đại biểu, 
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làm nền chính kiến của quốc hội đủ nội công và bản lĩnh loại đi các tà kiến, 

từ đây tạo nên tri thức lập pháp, làm gốc cho ý thức bảo vệ nhân dân. Vì thế 

lý luận chính hiến của các đại biểu dựa trên lịch sử của độc lập dân tộc vì 

toàn vẹn lãnh thổ qua thực tế của một đất nước đang bị Tàu tặc đe dọa với 

Tàu nạn về môi trường và thực phẩm, Tàu họa về lãnh thổ, biển đảo, và Tàu 

hoại về kinh tế, thương mại, nông nghiệp… (tôi quý trọng văn hóa và nhân 

dân Trung Quốc, nhưng tôi xin phép được gọi bọn lãnh đạo bành trướng và 

bá quyền của Bắc Kinh qua phương trình khống chế của hệ Tàu: Tàu tặc-

Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoại). 

 Nhân Việt, Quốc hội khi đã đại diện cho nhân dân, thì các đại biểu phải đại 

diện cho nhân phẩm của Việt tộc, nhân nghĩa của tổ tiên, nhân văn của văn 

hóa, nhân bản của đồng bào, bằng nhân lý của lập hiến, nhân tri của lập 

pháp, nhân trí của dân tộc. Tiêu chuẩn chọn các đại biểu của phương Tây có 

văn minh của dân chủ, có văn hiến của nhân quyền, thì tại đây chính nhân lý, 

nhân tri, nhân trí bảo đảm cho nhân phẩm, nhân nghĩa, nhân văn, nhân bản 

làm nên hệ nhân tới từ hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức, tâm 

thức) không có hệ thức thì đừng làm đại biểu, vì làm thì chỉ khổ dân, hại 

nước! Có một ngạn ngữ tại Âu châu giành cho các đại biểu, cho các lãnh đạo 

không có hệ thức: «Nếu áo (hệ thức) quá rộng cho mình, thì mình đừng mặc, 

mà để cho người khác xứng đáng hơn mặc nó!». Đây chính là ý thức của ý 

thức, ý thức muốn làm lãnh đạo thì phải mài thật sắc hệ nhân, dũa thật nhọn 

hệ thức, nếu không làm được thì để người khác giỏi hơn làm thay cho 

mình. Đây cũng chính là quá trình nhân nhập nhân (vì nhân dân có trong 

mỗi đại biểu) lấy nhân tính của dân tộc để nhập nội vào nhân tình ngay trong 

xã hội mà nhân dân đang sống, đang làm, đang ăn, đang ở, để thấy và hiểu 

các trầm luân hằng ngày của nhân sinh. Làm đại biểu mà không thấy dân 

đen nhọc nhằn như thế nào, không hiểu dân oan hằng triệu người lang thang, 

lưu vong ngay trên chính đất nước Việt bị tủi nhục ra sao thì đừng làm đại 

biểu! Thomas Mann nói rõ: «Nếu nhìn mà không thấy thì có lỗi», còn làm 

đại biểu nhìn mà không thấy thì chắc chắn là có tội! Đây chính là ý thức 

chính hiến để có nhận thức chính pháp trong lập pháp. 

 Quốc nạn, các đại biểu của Quốc hội có bản lĩnh của hệ nhân, có nội công 

của hệ thức, mà quốc trường của Quốc hội qua quá trình nhân nhập nhân, thì 

các đại biểu này sẽ có tầm vóc của chính hiến lấy nhân nghĩa để nhập sâu 

vào nhân thế ngay trong đau đáu “chén cơm manh áo” của nhân dân, ngay 

trong trằn trọc“cơm áo gạo tiền” của nhân tình, để thấy thật rõ các thiếu 

thốn hằng ngày trước các lo toan “ăn bữa sáng lo bữa tối”, rồi từ đó mài dũa 

thêm ý thức chính hiến cho thật bén, thật sắc để phục vụ cho nhận thức lập 

pháp thật sâu, thật rộng. Nhân nhập nhân là lấy nhân tâm của đại biểu để 

nhập cho thấm nhân sinh của xã hội, qua thành tâm của đại biểu phải sống 

với dân để hiểu dân. Đây là chuyện không khó làm, ta đã thấy nhiều lần 

trong Việt sử, và có không biết bao nhiêu chuyện trong sử của thế giới là 

vua, quan, tướng“giả dân” để “đi vào dân”, để “chia sẻ cùng dân”. Chuyện 
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đại biểu không đồng tình, xuống đường, biểu tình để phải đối âm mưu bán 

nước qua luật đặc khu ngày 10 tháng 6 năm 2018, có thể là chuyện «bình 

thường» của chế độ độc tài vì độc đảng hiện nay tại Việt Nam, nhưng nó 

hoàn toàn bất thường trong một đất nước có văn minh của dân chủ, có văn 

hiến của nhân quyền. Sự vắng mặt của các đại biểu Quốc hội trong các 

phong trào quần chúng đấu tranh cho đất Việt thuộc về nhân phẩm Việt hiện 

nay mang hệ lụy của tặc-nạn-họa-hoại, và vì sự vắng mặt này -gần xa hay ít 

nhiều- mà Quốc hội sẽ rơi bẫy-lọt hầm-sa lưới của Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu 

họa-Tàu hoại, mà sau đó là quá trình bị tròng cổ-xỏ mũi-kéo tai, đi dần tới 

cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối nhận kiếp nô lệ của kẻ bị xâm lăng-đô hộ-đồng 

hóa. 

 Dân tộc, các đại biểu Quốc hội phải biết nhân phẩm Việt vì hiểu phương 

trình ý thức chính hiến-nhận thức chính pháp, để thấu chính nhân dân đưa 

đường dẫn lối cho chính sách, chính dân chúng soi sáng chính nghĩa của lập 

pháp. Luân lý chính hiến vừa là đi vào nhân tình, vừa đi tìm nhân sinh để 

hiểu rõ hơn nhân tính của dân tộc, cùng lúc thấu sâu hơn tính đa dạng của 

nhân thế. Đây là nội lực đi vào nhân lý, chính là sung lực đi tìm nhân tri của 

các đại biểu, có nhân lý, nhân tri, nhân trí để phục vụ cho nhân tình, nhân 

thế, nhân sinh, để đưa nhân quần đi vào quỹ đạo của nhân nghĩa, nhân văn, 

nhân bản. Chính lý tưởng lập pháp tạo ra đường lối chính thống cho mọi sinh 

hoạt của Quốc Hội, chế tác ra các quá trình tuyển chọn các dự luật, làm ra 

các đạo luật trúng với nhân phẩm, đúng với nhân tâm. Và, nếu đại biểu liêm 

chính thì các dự luật, các đạo luật sẽ liêm minh, và lý tưởng lập hiến sẽ làm 

hùng lực cho lập pháp, để giữ liêm sỉ của tư pháp, để giữ liêm chính của 

hành pháp. Chính các đại biểu phải đứng về phía dân tộc, như đứng về phía 

nạn nhân, như đứng về phía nước mắt của Việt tộc, để yêu cầu ĐCSVN phải 

có trưng cầu dân ý về luật đặc khu, để vô hiệu hóa độc quyền, để cô lập hóa 

độc tài, để giáo dục hóa độc đảng. 

 Quốc trường, với các đại biểu Quốc hội có lý tưởng lập hiến làm gốc cho tư 

tưởng lập pháp, dựa trên kiến thức chính hiến vừa là bàn đạp, vừa là dàn 

phóng cho mọi dự luật, mọi đạo luật trong đạo lý của Quốc hội, luôn có trao 

đổi với cử tri, phải có chất vấn hành pháp, có kiểm tra qua tư pháp, thì không 

một đảng nào có thể thuần hóa được Quốc hội ! Chính lý tưởng lập hiến 

chỉnh chu qua lập luận quốc thái dân an thì các đại biểu đã được hỗ trợ bởi 

kiến thức chính hiến vì dân giầu nước mạnh, đây không hề là chuyện mơ 

tưởng của Quốc hội, mơ hồ của các đại biểu, đó là những mô hình sáng, luôn 

được lau chùi ngay tại quốc trường để ngày càng sáng hơn, qua hành động 

cụ thể của lập pháp. Muốn làm đại biểu thì đừng chọn cách đi đường mòn 

trên cái xấu, cái dở để lập lại cái tồi, cái hèn, mà chọn cái sáng suốt để đi 

cùng dân tộc, với cái tỉnh táo của đại biểu có lý tưởng song hành cùng nhân 

dân vì có quyết tâm thăng hoa cùng dân tộc. Quốc Hội có lương tâm vì các 

đại biểu lương tri, các vị đã có tri thức của lương tâm chưa? Nếu có lương tri 

này, xin quý vị hãy lấy toàn bộ nội dung của mật nghị Thành Đô tháng 9 



 

121 

 

năm 1990 ra mà chất vấn tất cả các lãnh đạo của ĐCSVN hiện còn sống, 

cùng lúc mang tất cả các mật ước khác đã được ký kết bởi tổng bí thư 

Nguyễn Phú Trọng trước tên Tàu tặc Tập Cận Bình trong những năm qua, để 

xem ĐCSVN đã «nợ nần», đã ký kết những gì với ĐCSTQ-Đảng cộng sản 

Trung Quốc, mà sao hiện nay Việt tộc phải mang bao cái tròng trên cổ của 

mình vậy? Làm trong sạch hóa sinh hoạt của Quốc hội chính là manh bạch 

hóa hành vi của các đại biểu có luân lý (có trách nhiệm và bổn phận với nhân 

dân), có đạo lý (biết bảo vệ các giá trị hay, đẹp, tốt, lành của Việt tộc), có 

đạo đức (với tổ tiên, với dân tộc, với đất nước). 

 Trọn lý, Quốc hội với các đại biểu mà không trọn lý thì đừng mong trọn tình 

trong lãnh đạo lập pháp trước nhân dân; những xảo thuật trong thuật ngữ: 

đảng cử dân bầu, theo kiểu đảng đã quyết… đã biến thành tà ngữ của vô luật 

vì vô tri, nếu các đại biểu không nhận ra nội chất của công pháp chính là nội 

lực của lập pháp, trong đó kết quả của dự luật được đo lường qua hiệu quả 

của các đạo luật. Tại đây phải học công pháp cho kỹ để hành tác trong lập 

pháp cho đúng, đó là sinh hoạt bình thường nhất của một Quốc hội, trong đó 

quá trình hành động lập pháp được xếp đặt có thứ tự trong quá tình xây dựng 

luật: nắm trọn vẹn cứu cánh trong lý giải các dự luật, thấu rõ mục đích chính 

phục vụ nhân dân sẽ lý giải mọi mục tiêu trong thực tế của đất nước, ở đó 

chuyện ích nước-lợi dân là chính, lấy công ích đặt trên tư lợi. Nắm đầy đủ 

phương tiện của dân tộc để giải thích về các giai đoạn đầu tư, từ đây có tự 

lực để có tự cường, lấy tự chủ để vận động liên minh, kể cả viện trợ quốc tế. 

Nắm rõ lợi ích trong lý giải các thành quả, bằng kết quả hay cho giống nòi, 

tốt cho dân tộc, đẹp cho văn hóa, lành cho xã hội. Các lợi ích luôn có tính 

hữu hiệu đẩy lùi được các chuyện xấu, tồi, tục, dở trong xã hội, trong quần 

chúng; các công ích luôn mang tính hiệu quả đẩy lùi được các chuyện thâm, 

độc, ác, hiểm của ngoại xâm. Thưa quý vị, trong các nước có văn minh của 

dân chủ, có văn hiến của nhân quyền thì quá trình dự thảo luật có ích nhất 

các công đoạn sau đây của hệ đối (đối thoại với cử tri, đối diện với truyền 

thông, đối chất với hành pháp) không những qua thăm dò, phỏng vấn, chất 

vấn mà qua cả hội nghị, hội thảo, hội luận với các tiêu chuẩn khoa học, với 

các tiêu chí tri thức, với các chuẩn mực của đạo đức mà phương Tây có dân 

chủ vì có nhân quyền gọi là: giao khoa chính sách! Tại sao quý vị lại không 

làm mà tránh né một công việc này phải được xem là bổn phận và trách 

nhiệm của quý vị? 

 Trí lực, với các đại biểu Quốc hội có nhân lý và nhân tri thì không chấp 

nhận hiện cảnh bị thao túng, bị o ép, bị giật dây của của Bộ Chính trị 

ĐCSVN, mà trong đó đã có kẻ đang mang dã tâm bán nước cho Tàu tặc, có 

kẻ bao năm nay được dân chúng xếp loại «cướp ngày là quan», chúng biến 

đồng bào mình một sớm một chiều thành dân đen, dân oan. Đã là đại biểu 

thì không chấp nhận bọn «đục nước béo cò», buôn bất động sản kiếm lời 

ngay trên quê cha đất tổ của chúng ta; thì không tha thứ bọn «sâu dân, mọt 

nước» mượn đặc khu để sau này rửa tiền bất chính của chúng. Đã là đại biểu 
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thì không lùi bước trước bọn «thừa gió bẻ măng» đưa đồi trụy, nhập trác 

táng, buôn lậu nhân cách rồi gây những điều điếm nhục cho đồng bào ta 

ngay trên quê hương ta. Đã là đại biểu thì không khoan nhượng bọn «mượn 

đầu heo nấu cháo» xem tử thù là bạn tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt… 

Chúng là bọn «mua quyền bán chức» vì đã quen thói «buôn thần, bán 

thánh», rẻ rúm hóa tiền đồ của tổ tiên, hèn nhục hóa các giá trị thiêng liêng 

của Việt tộc trong đó độc lập dân tộc phải song hành cùng toàn vẹn lãnh thổ. 

Quốc hội với các đại biểu có nhân văn trong nhân bản không chấp nhận thực 

trạng tới từ bọn «đem voi dày mồ tổ», không được nhắm mắt trước bọn 

«cõng rắn cắn gà nhà», không được quay lưng đối với bọn «buôn nước bán 

dân». Chúng ta không chấp nhận chúng vì chúng chỉ thấy chúng, chỉ thấy cái 

ích kỷ của chúng, sẽ đưa tới chuyện «ai chết mặc ai», nếu chúng còn nắm 

các chức lãnh đạo thì chúng sẽ làm chuyện bỏ đồng bào, quên đất nước, theo 

thói của chúng «bây chết mặc bây»! Quý vị đại biểu hãy hiểu nhân phẩm 

Việt để bảo vệ nhân đạo Việt: đồng bào là tâm lực của các vị! Đất nước là 

thể lực của các vị! Việt sử bất khuất của tổ tiên từ Ngô Quyền xóa sạch đô 

hộ tới Quang Trung đuổi sạch quân xâm lược hãy lấy bất khuất làm nên trí 

lực cho qúy vị! 

 Cứu oan, các đại biểu Quốc hội hãy làm việc theo hai từ sống còn mang ba 

chỉ báo xấu trong xã hội Việt hiện nay: sống trong lo âu (ăn bữa sáng lo bữa 

tối), sống như nạn nhân (trên dao, dưới búa), sống trong sự đe dọa (sống 

nay, chết mai), khi ba chỉ báo này đã rõ trong tư duy của quý vị thì quý vị sẽ 

thương quý dân đen, dân oan, ngày ngày gia tăng trong thường dân. Quý vị 

hãy như dân thường cũng “mất ăn, mất ngủ” vì Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu họa-

Tàu hoại. Trong đó trẻ con trên miền cao miền xa “ăn lá để sống”, kẻ già 

trong thành thị “bới rác để sinh nhai” vì lãnh đạo chính trị của ĐCSVN đã 

bị thất bại nặng nề. Thất bại này rất thảm hại, vì nó sinh ra oan khiên trong 

cả cuộc đời đại biểu của quý vị! Tại đây, oan khiên đã biến thành chỉ báo 

khách quan qua hành vi của Quốc Hội cúi đầu-bấm nút. Nếu còn liêm sỉ 

trong liêm chính thì phải đứng vì phía nhân dân và chống lại tất cả các mưu 

đồ bán nước của một số lảnh đạo đang làm tay sai cho giặc, bắt buộc chúng 

phải thay đổi triệt để chính sách quản lý xã hội, và nếu là đại biểu thấy 

không thực hiện nổi quyết tâm chống oan khiên này, thì phải từ chức ngay để 

dân tộc tự cứu oan! 

 Lương tri, các đại biểu Quốc hội phải biết, hiểu, thấu nhân lý mục đích để 

làm nhân luận phương tiện, ngữ pháp này không liên quan gì tới loại khẩu 

lệnh «lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện», sống sượng trong diễn luận, 

mù quáng trong giải luận, vì loại khẩu lệnh này không có một cứu cánh nào 

của nhân lý, nhân tri, nhân tâm, nếu phương tiện của nó không tôn trọng 

nhân bản, nhân bản, nhân tính. Ngược lại, nếu lấy nhân lý mục đích để làm 

nhân luận phương tiện thì luôn được hỗ trợ bởi nhận thức của hệ lương 

(lương thiện-lương tâm-lương tri), không chấp nhận để bị o ép bởi các mưu 

đồ chính trị lãnh đạo bất chính buôn dân bán nước. Và khi đất nước có biến 
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động thì bọn này sẽ cao bay xa chạy qua phương Tây văn minh (mà chúng 

không biết là phương Tây văn minh có tầm vóc công pháp, có bản lĩnh công 

lý để tịch thu tất cả tài sản bất chính của chúng để trả lại cho dân lành đã là 

nạn nhân của chúng bao năm qua). Đã là đại biểu thì không thể vô cảm vì vô 

tri để trở thành vô nhân trước đồng bào và đất nước vì đã đánh mất lương tri 

của chính mình. 

 Lẽ phải, các đại biểu Quốc hội có quyền lực cao nhất và trùm phủ toàn sinh 

hoạt xã hội, có vai trò trong an sinh song hành cùng quốc phòng, dụng giáo 

dục để bảo vệ đạo đức, lấy đạo đức để thi hành công lý qua pháp luật. Một 

Quốc hội thông minh với các đại biểu sáng suốt không bao giờ nằm ngoài hệ 

nhân: lấy nhân tính để dìu nhân tình, lấy nhân tri để dắt nhân thế, lấy nhân 

trí để dẫn nhân dân, đưa tất cả vào nhân đạo, để nhân dân sống có nhân bản, 

đối xử có nhân văn, trong quan hệ xã hội có nhân nghĩa. Ước mơ một quốc 

hội thật sự có tự do, trong một xã hội biết tôn trọng nhân quyền đã có ngay 

những ngày sơ thai của dân chủ Hy Lạp, mà Platon đặt tên là cộng đồng lý 

tưởng. Quốc hội phải bảo đảm các định chế xã hội, được ghi trong hiến 

pháp, bảo hành luôn tất cả cơ chế trong xã hội, từ hành chính tới giáo dục, 

bảo trì từ ngân sách tới xuất khẩu, từ văn hóa tới luân lý... Quốc Hội phải có 

bản lĩnh bảo đảm, có tầm vóc bảo trì, có nội công bảo hành các sinh hoạt xã 

hội! Trong các quốc gia có dân chủ, chính đầu phiếu qua bầu cử sẽ quyết 

định câu trả lời qua các chính sách, của các đảng phái trên nguyên tắc của đa 

nguyên, trong quyền chọn lựa lãnh đạo dựa trên tự do bầu cử của người dân, 

chính đây là câu trả lời thông minh của dân chủ mà hiện nay không có câu 

trả lời nào thông minh hơn. Bi kịch của Việt tộc là ĐCSVN không bao giờ 

được Việt tộc bầu lên để lãnh đạo! Các đại biểu của Quốc hội phải bảo đảm 

việc dân bầu như bảo vệ con ngươi của chính mình, chính đây là sự thật của 

dân chủ làm nên chân lý của nhân quyền để thực hiện lẽ phải của tự do. 

 Có hậu, các đại biểu Quốc hội phải đại diện cho tri thức của nhân dân để 

kiểm tra quá trình lãnh đạo của hành pháp, tri thức này dựa trên quần chúng 

với cuộc sống hiện nay ngày càng nheo nhóc của họ, mà các đại biểu có ý 

thức, có nhận thức để biết biến nó thành tâm thức trong hành động và trong 

sinh hoạt của Quốc hội. Weber yêu cầu định nghĩa “chính quyền như một 

tập thể nhân tri sống động có quyền lực trên một lãnh thổ, nhưng phải thực 

thi quyền lực đó qua các giá trị của nhân tính”. Mà nhân tính Việt chính là 

nhân nghĩa Việt (bầu ơi thương lấy bí cùng), chính là nhân bản Việt (một 

con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ), chính là nhân đạo Việt (máu chảy, ruột 

mềm), chính là nhân văn Việt (máu chảy tới đâu, ruột đau tới đó). Tại đây, 

một Quốc hội có nhân tri Việt phải hướng dẫn xã hội, phải bảo vệ nhân dân, 

qua hai từ có trong lương tri của mỗi đại biểu: có hậu! có hậu với tổ tiên, với 

con cháu, với tiền đồ, với dân tộc, vì “ăn ở có hậu” mới có lối ra, để thoát ra 

khỏi ngõ cụt của Quốc hội hiện nay là vô trách nhiệm trước Việt tộc, ngày 

ngày theo lối đi đường mòn bấm nút của vô hậu! 
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 Trí tuệ, các đại biểu Quốc Hội phải bắt đầu nhận trách nhiệm bằng trực diện 

để trực quan với các cơ quan có những toà nhà đắt tiền, rộng lớn, cũng từ 

tiền thuế của dân mà ra; chính các cơ quan đó, từ địa điểm của các hội đoàn 

tới các địa danh của của chính quyền, thì tất cả cửa nẻo đóng im ỉm ngay 

trong các ngày hành chính bình thường, nơi mà chung quanh dân oan đứng, 

ngồi, nằm la liệt, họ đang đi ăn xin công lý đấy! Và dân oan chính là dân ta, 

họ đang trực tuyến để trực diện với một chính quyền vô nhân trước công 

pháp đấy! Họ có kinh nghiệm với một chính quyền đi bắt cóc các nhà vận 

động dân chủ; tuyên bố xử các công dân yêu nước công khai nhưng chặn 

nhân dân đi dự các phiên tòa ngay trước các cổng toà; bỏ tù các nhà vận 

động dân chủ nhưng khi thả họ ra thì không có chứng thư giam giữ và phóng 

thích; cùng lúc chối leo lẻo trước quốc tế là Việt Nam không có tù nhân 

lương tâm. Một ĐCSVN cầm quyền bắt cóc dân-xử đóng cửa tòa-nhốt bừa 

bãi-tra tấn ác đó là một chính quyền vô nhân đã bị nhúng chàm quá lâu. 

Thực quyền của Quốc hội có công thức là công lý, có pháp quyền là pháp 

luật, hãy đưa mô thức công tâm này mà áp dụng vào thực tế, nếu không ứng 

dụng vào xã hội, thì chính nhân dân sẻ tạo ra phản hồi như phản lực để 

chống lại áp chế, khống chế, để chống lại bạo quyền trên nhiều mức độ, với 

nhiều trình độ, bằng trực diện để phản biện với tà quyền. Đây là thực chất 

những ngày trong tháng 6 năm 2018, của cuộc đấu tranh, xuống đường, biểu 

tình để phản đối tất cả các hành vi độc tài, trước các hành động bán nước, 

đây chính là khúc quanh về bản lỉnh của một dân tộc, về tầm vóc của các con 

dân yêu nước, về nội công của Việt tộc bất khuất đi trên lưng, trên vai, trên 

đầu mọi mưu đồ xâm lược của Tàu tặc. Thưa các vị đại biểu, các vị hãy lấy 

tháng 6 năm 2018 để làm điểm vừa cao, vừa sáng cao trong cuộc đời làm đại 

biểu của quý vị, vì nó là thời điểm chuyển hướng của Việt tộc hiện nay đã 

không chịu đựng được nữa chuyện tà quyền dùng bạo quyền để bạo hành 

với đồng bào, bạo ngược với tiền đồ của dân tộc. 

 Lòng tin, các đại biểu Quốc hội phải tìm lại công lý tỉnh-công pháp thức làm 

được chuyện giải luận đồng hội-đồng thuyền vì biết thương đồng bào, thấu 

đồng cam-đồng khổ để bảo vệ nhân dân, làm được cầu nối với để nhân dân 

qua nhân lý-nhân tri-nhân trí. Đây là lòng tin dân chủ khi mà các đại biểu có 

lập pháp trong tay, đây chính là lòng tin vào nhân phẩm, nhân đạo, nhân 

nghĩa, làm nên nhân bản, nhân văn để bảo vệ nhân tính, nhân lý bằng nhân 

tri và nhân trí. Chính lòng tin này bảo đảm tuổi thọ cho một đại biểu, tuổi 

trọng cho một quốc hội, tuổi dầy cho công lý đúng, cho công pháp trúng. 

Tỉnh thức vì thông minh để hiểu thấu được cái cao, sâu, xa, rộng của lòng 

tin, cái hay, đẹp, tốt, lành của dân chủ. Chính lòng tin dân chủ là một chỉ báo 

để nhận định chế độ độc (độc đảng, độc quyền, độc trị, độc tài, độc trị) hiện 

nay của ĐCSVN đang áp đặt lên số phận của Việt tộc một quốc thể quái thai 

sinh ra từ tà quyền. Cụ thể là hành vi “đảng cử, dân bầu”, để dân chỉ có thể 

bầu cho đảng viên, với đại đa số dân biểu quốc hội đều là đảng viên, cùng 

lúc tổ chức mọi định chế và cơ chế từ hàng dọc tới hàng ngang đều là đảng 
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viên, chia quyền để chia lợi lẫn nhau, lấy chia chác để giết luật pháp lẫn lập 

pháp qua độc quyền-lạm quyền-buôn quyền, qua ma đạo của tham quyền-

tham nhũng-tham ô. Chế độ quái thai sẽ sinh ra các ung thư liên đới giữa lập 

pháp, hành pháp và tư pháp; ung thư này ăn mòn chất xám trong hệ của hệ 

thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) các ngyên khí của quốc 

gia phải bỏ nước ra đi, sau đó nó gây hoạn bịnh cho hệ sáng (sáng kiến, sáng 

tạo), để cuối cùng là nạo rỗng hệ phát (phát minh, phát tiển). Quái thai loạn 

quyền song hành cùng nhiều ung thư loạn luật (luật đặc khu, luật an ninh 

mạng…), số phận của Việt tộc thật bi đát! Thưa quý vị đại biểu, quý vị có 

thấy là số kiếp Việt tộc thật bi quan không? 

 Chủ thể, mỗi đại biểu Quốc Hội phải là một chủ thể lập pháp, có trách 

nhiệm với cử tri, có bổn phận với nhân dân, có đạo đức của công pháp để 

bảo vệ lập pháp, tham gia trực tiếp ngay thượng nguồn qua kiểm định các 

chính sách, qua kiểm tra các quốc sách, qua kiểm soát các đầu tư của hành 

pháp. Không để mất chủ quyền, luôn đấu tranh vì toàn vẹn lãnh thổ với ít 

nhất ba quyết tâm Việt được tổ tiên ta dặn dò rất kỹ: “cơm no, áo ấm”, 

“trong ấm ngoài yên”, dân giầu nước mạnh”, như ba đòi hỏi rất tối thiểu vì 

nhân dân. Chính tự chủ nâng tự lập, tự lập tăng tự chủ, làm nên tầm vóc, bản 

lĩnh, nội công của chủ thể tạo ra tự cường, trong đó có quyết tâm thật mới và 

thật mạnh là bỏ thói quen xin viện trợ, gạt thói xấu đi ăn xin quốc ngoại, giữ 

tự trọng để khi vào các đàm phán quốc tế không cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối, 

mà ngược lại phải thẳng lưng-ngẩng đầu-mạnh bước. Đừng tự hào mình cần 

cù, thông minh, cùng lúc cứ ngửa tay đi xin của người, các đàn anh lãnh đạo 

hãy làm gương cho đàn con, đàn cháu, đàn em sẽ lãnh đạo đất nước này là 

bỏ xin xỏ để cực lực lao động, làm để tự lực, tự lực để nắm tự chủ, để giữ tự 

lập, vì biết tự trọng! Hãy học người chứ đừng xin người, học để bằng người, 

xin người chỉ để người khinh! Để bắt đầu chuyện này, các đại biểu phải có 

một ưu tiên hiện nay là thật sự lao tâm-lao trí-lao lực để chống thù trong-

giặc ngoài. 

 Tự chủ, mỗi đại biểu Quốc Hội phải có ít nhất là sáu nguyện lực khi bỏ 

phiếu về các đạo luật: tự chủ về sáng kiến, tự chủ về quyết định, tự chủ về 

phương tiện, tự chủ về mục đích, tự chủ về hành động, tự chủ về cách ứng 

dụng vào thực tế. Tại đây, viện trợ quốc tế về khoa học kỹ thuật để tăng sức 

tự chủ, viện trợ quốc ngoại về chất xám, về tư vấn để nâng lực tự lập, ta 

không từ chối vì một chính sách đứng đắn luôn tạo ra tự cường mà không lạc 

lối vào lệ thuộc, vì lệ thuộc bắt kẻ ăn xin phải đi ăn xin suốt kiếp! Tự lập 

mang theo ít nhất là hai nội lực khi chế tác ra chính sách: sáng kiến và sáng 

tạo, đây là chuyện rất cụ thể sáng kiến trong đề nghị và sáng tạo ra công 

luật của Quốc hội, làm nên năng suất xã hội, hiệu suất nhân dân để phát 

triển. Tại đây, kinh nghiệm quốc tế, tài năng của các nước văn minh, tiên 

tiến được vận dụng tích cực một cách có ý thức vào thực tế của xã hội nước 

nhà, vào thực tại của dân tộc, không viễn vông để bị lạc lối, cũng không bừa 

bãi để bị “rút ruột” trong đầu tư bởi bọn tham ô. Tự cường khai thác tính chủ 
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động tương tác của tự chủ nâng tự lập, tự lập tăng tự chủ. Trong đó tự chủ về 

phương tiện phải đi đôi với tự chủ với thích ứng, cùng lúc tự lập về công cụ 

phải song hành với tự lập về sáng kiến, để nhân dân luôn đóng vai trò tích 

cực trong qua sáng tạo thường xuyên vì dân tộc, vì đất nước, vượt qua khó 

khăn! Sẽ không có tự chủ và tự lập để tự cường, thì sẽ đánh mất tự tin, từ 

đấy sẽ không còn là đại biểu mà chỉ là cúi đầu để bấm nút cho tà quyền hành 

pháp. 

 Đồng bào, tiếng gọi thiêng liêng giữa người Việt với nhau, luôn mang theo 

tâm thức của một dân tộc sinh ra trong cùng một bào thai, đây cũng là hằng 

số cơ may của các đại biểu, chỉ vì nó có hùng lực tập hợp tức khắc khối đại 

đoàn kết dân tộc mỗi khi đất nước bị ngoại xâm đe dọa, mỗi khi tiền đồ tổ 

tiên bị xâm phạm từ lãnh thổ tới văn hóa. Trong khi đó, các lãnh đạo Tàu thì 

gọi nhân dân họ là: thiên hạ, bá tánh... vừa xa lạ, vừa thờ ơ, vừa lãnh đạm so 

với từ đồng bào của Việt tộc.  Chuyện chính ở đây từ đồng bào là gân cốt 

của đồng cảm, chính là vai vóc thường xuyên của các đại biểu chân chính, 

trước các thử thách của độc tài, trước các thăng trầm trong thời cuộc, nơi mà 

đồng bào nếu có lòng tin với Quốc hội sẽ có sự đồng tâm với các đại biểu. 

Và, nếu các đại biểu nầy có công tâm để bảo vệ sự liêm chính của họ, có 

công lý để bảo trì sự liêm sỉ của họ trong các dự thảo luật thì họ sẽ đồng giao 

với cử tri của họ, để có biến niềm tin của nhân dân thành tâm giao ngay 

trong Quốc hội, nếu các đại biểu biết yêu nước-thương dân, làm việc và hy 

sinh vì nước-vì dân. Đây là thất bại xem như lớn nhất của ĐCSVN trong gần 

một thế kỷ qua với hành vi độc đoán vì độc tài, độc tôn vì độc đảng, dùng 

chuyên chính để chuyên quyền, từ đó bạo lực đi đôi với tham ô, bạo quyền 

song hành cùng tham nhũng. Đồng lòng khi vận nước lâm nguy, lấy đồng 

tâm giữa nhân dân và các đại biểu để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, 

đây là tinh thể của Quốc hội, mà Việt sử kể đã chỉ dẫn rõ qua Hội Nghị Diên 

Hồng, vì nó bất chấp mọi kẻ thù dù lớn, dù mạnh cỡ nào. Nơi đây, Việt tộc 

đã có các câu châm ngôn luân lý, các ngạn ngữ đạo lý để sẵn sàng hành 

động: “cả nước một lòng”, ngữ pháp của sung lực-nội công-bản lĩnh Việt tộc 

có thể đẩy lùi, đánh văng mọi ngoại xâm. Đồng hội, đồng thuyền với đồng 

bào, nơi mà Quốc hội đại diện cho chính nghĩa trong các chính sách cứu 

nước, giữ nước để làm thăng hoa dân tộc. Tình hình hiện nay của các lãnh 

đạo ĐCSVN, qua hối lộ đã vơ vét tiền của của nhân dân, một số đã có thẻ 

xanh, quốc tịch ngoại, sẵn sàng “cao chạy xa bay” thì chắc chắn sẽ không có 

chuyện đồng hội, đồng thuyền, nơi mà Nguyễn Du đã có lần dặn con cháu 

nên cẩn trọng: “Trong khi chắp cánh liền cành, mà lòng rẻ rúng đã dành 

một bên”. Dân tộc rất mong các đại biểu ý thức để có nhận thức đầy đủ về 

chuyện này. 

 Giáo thoại, phải là phản xạ bình thường của Quốc hội, với các đại biểu có đủ 

tỉnh táo để sáng suốt về số phận dân tộc mình, bằng cách cùng nhân dân làm 

chủ vận mệnh đất nước mình, làm chủ trong lao động, làm chủ luôn trong 

sáng kiến để biến sáng kiến thành sáng tạo, dụng sáng tạo để thay đời đổi 
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kiếp mình, phải làm chủ số kiếp của mình. Các láng giềng gần xa, cùng một 

nôi văn hóa, văn minh trong tam giáo đồng nguyên với Việt tộc, như Đài 

Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản đã thành công. Chúng ta tại sao 

không thành công? Tại sao ta không làm được? Trong đó câu trả lời có trong 

vị thế của Quốc hội, phải thúc đẩy hành pháp có đủ tầm, đủ vóc để thực hiện 

phát triển! Chức năng của các đại biểu phải được xem là thiết yếu trong quá 

trình vận động tài năng lãnh đạo chính trị của hành pháp. Giáo thoại là giáo 

dục bằng đối thoại trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, trên đạo lý của công 

bằng giữa quyền lực của kẻ lãnh đạo và quyền lợi của người chấp nhận 

người khác lãnh đạo mình. Đối thoại này dựa trên giáo khoa của Lập pháp: 

“nói có luật, mách có tâm”, từ dữ kiện qua chứng từ, từ lý luận qua lập luận, 

làm ra giáo khoa của Quốc Hội có giáo án vì “ích nước, lợi dân”, có giáo 

trình hoàn chỉnh “đầu xuôi, đuôi lọt”, mà đại biểu phải là“người khôn chưa 

đắn đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông sâu”. Giáo thoại là lộ trình thông 

minh của mọi đại biểu, trong đó mọi công đoạn của dự luật được tổ chức 

theo quy trình giáo khoa-giáo án-giáo trình của giáo thoại, để quần chúng 

thấy rõ mức độ của chính sách qua trình độ của các đại biểu. Chính thực tế 

mức độ-trình độ này xác nhận khả năng lãnh đạo của kẻ đang lãnh đạo, 

không có chuyện “lấy vải thưa che mắt thánh”, mắt thánh đây là mắt của tổ 

tiên, mắt của dân tộc. Hành vi độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn) 

với phản xạ “cả vú lập miệng em”, chỉ là chuyện trống mức độ và thiếu trình 

độ; ngược lại giáo thoại lập pháp tôn trọng phương trình tiềm năng-khả 

năng-kỹ năng của dân tộc, mà quần chúng rất rõ khi phán đoán các đại 

biểu:“so ra mới biết ngắn dài”. 

 Đối trọng, nhiệm vụ thường trực của Quốc Hội cùng các đại biểu có lý luận 

trên thực tế, có lập luận qua chứng từ, có giải luận bằng luật pháp, nhân dân 

sẽ nhận ra các đại biểu khôn là luôn nghe, luôn nhận, luôn tiếp, luôn đón đối 

trọng như chào, nhận, đón, tiếp các phản biện khách quan, các phản đề có 

trách nhiệm vì có cùng một công lợi. Các đại biểu thông minh biết nhận luôn 

cả đối kháng, sẽ có mặt trước, cùng lúc và sau khi ban hành một đạo luật, 

chia sẻ cùng nhân dân theo năm tháng để ra chân lý: “có thực mới vực được 

đạo”, trong đó thực vừa là thực phẩm, vừa là sự thực. Vì có sự thật mới có 

có chân lý để có lẽ phải! Các đại biểu có trí tuệ luôn tìm ra được các đối tác, 

khác hẳn với đối phương vì đối tác khai minh, ít nhất là hai cái minh mà đại 

biểu phải biết để nắm, phải nắm để hành động: liên minh tạo được đồng minh 

rộng trong không gian, dài theo thời gian để phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp 

cho các đạo luật của Quốc Hội. Đối thoại, chính là thực hành thông minh 

trong đối trọng, nó tổng kết thông minh của đối kháng, đối lập để mở cửa 

cho các phương hướng dự thảo mới, cởi mở hơn vì cao, sâu, xa, rộng hơn ý 

định-ý muốn-ý đồ ban đầu của hành pháp. Đối thoại chấp nhận đối đầu để 

nhận diện đối trọng, để hiểu thêm về đối kháng có trong xã hội, có trong 

nhân dân. Đối thoại để xem lại bản lĩnh, tầm vóc chính trị của các lãnh đạo 

hành pháp, đủ sung lực để hóa giải các tà quyền có trong các tà án của chính 
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sách. Đối thoại để xem lại tiềm năng, tiềm lực của lãnh đạo hành pháp có đủ 

sức khai thác tối đa đối trọng, đối tác trong các quan hệ quốc tế. Thưa quý vị 

đại biểu, quý vị đã làm đầy đủ các việc này chưa? 

 Phản hồi, không những là khả năng trực diện với quần chúng đang bức xúc 

về chính sách hoặc đường lối của lãnh đạo chính trị, mà phải là năng lực của 

các đại biểu biết phản hồi ngay trong một phản ứng nhanh nhẹn, bén nhạy 

trên chính sách của hành pháp. Nếu phản hồi tổng kết được tất cả các phản 

kháng, thống hợp được tất cả các phản bác một cách tích cực sẽ tạo ra bản 

lĩnh thuyết minh, sẽ nâng lên tầm vóc thuyết phục của đại biểu. Muốn làm 

đại biểu mà không biết, không tạo ra được phản hồi, cứ để mặc các hồ sơ 

chất đống, cứ bỏ qua các vụ oan án, cứ “cúi đầu-bấm nút”, gạt bỏ đi các đề 

nghị hoàn thiện của các chuyên gia, của quần chúng thì đừng làm đại biểu! 

Vì tránh né phản hồi thì chỉ “hao tiền, tốn của” của dân, chóng chầy trở 

thành “sâu dân, mọt nước”, một loại ký sinh trùng lập pháp trong “ăn đậu, 

ở nhờ” trong sinh hoạt chính trị của tà quyền. Nếu nhận ra mình là như loại 

“ăn trên, ngồi trốc” để “ăn bám, ăn hại” thì nên rút lui càng sớm càng hay, 

để chỗ cho người khác có lý lịch liêm chính hơn thay thế mình! Phản biện 

luôn tích cực nếu nó khách quan, khoa học, hợp lý, trọn tình, nó lại càng tích 

cực khi nó nêu được khuyết điểm, nhược điểm, nhất là khuyết tật của lãnh 

đạo chính trị, nó lại càng có ích khi chính kiến của nó thực sự hiệu quả 

chống lại tà kiến, được che phủ bởi tà ngữ của tà đạo (không dám nói thẳng 

trong dự luật đặc khu là bán nước cho Tàu, mà lại viết trong xảo ngữ là cho 

láng giềng có biên giới chung là Quảng Ninh với ta), tà ngữ xen vào dự luật 

để đánh lận con đen, để tráo, lừa, phỉnh, gạt nhân dân, tức là đang qua mặt 

Quốc hội, đang che mắt các đại biểu! Biết nhận, đón, tiếp, nghe tất cả các 

phản biện luôn là đức Quốc hội có ngay trong chức đại biểu, chính là lập của 

pháp, vì biết nghe nên biết lập, tạo ra phản tỉnh, cũng là nhu cầu tư duy của 

đại biểu biết sửa sai, biết chỉnh cái xấu, tồi, tục, dở, để đưa cái hay, đẹp, tốt, 

lành vào các dự luật để làm ra các đạo luật (vì dân-vì nước), cùng lúc loại, 

khử, trừ, bỏ mọi cái thâm, độc, ác, hiểm của ngoại xâm luôn tạo chiến 

trường đôi để làm ta sớm suy kiệt vì “thù trong, giặc ngoài”. Không giành 

thời gian đầy đủ cho phản tỉnh để tỉnh thức, lấy thức (kiến thức, tri thức, ý 

thức, nhận thức) để thao thức vì dân, thì đừng làm đại biểu! Thao thức là 

đau đáu qua việc nước-việc dân. Nếu không biết phản tỉnh-tỉnh thức-thao 

thức thì nên chọn nghề khác mà làm, vì đại biểu vượt lên chuyện nghề, nó là 

nghệ của thương dân-yêu nước, nó là nghiệp của vì dân-vì nước! 

Trong lịch sử của nhân loại, Quốc hội phải là quốc trường của hùng lực dân tộc, 

của sung lực giống nòi, của nội lực tổ tiên, xin quý vị xem lại lịch sử cổ, cận, 

hiện đại của các quốc hội của nhân loại, trong đó nghị quyền của lập pháp chính 

là lương tri của lẽ phải: 

 Dân chủ nghị trường Hy Lạp trước cả công nguyên là nơi lẽ phải được lý 

luận của sự thật cổ vũ, được lập luận của chân lý cổ súy, nơi mà hùng lực đã 
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thành mãnh lực để tư tưởng, triết học đã là mặt trời chang chang để dẹp bỏ tà 

quyền của âm binh phản nước hại dân. 

 Dân chủ nghị trường của phương Tây, từ Âu châu qua Bắc Mỹ là nơi lập 

pháp hằng ngày, hằng giờ chất vấn hành pháp, cũng cố liêm chính cho tư 

pháp, để luôn là lương tâm cho xã hội, cho dân tộc. 

 Dân chủ nghị trường hiện nay của nhiều quốc gia tại Nam Mỹ, tại châu Phi 

với một nền cộng hòa mong manh, với một vốn dân chủ mỏng manh, đã cho 

xuất hiện bao đại biểu Quốc hội kiên cường trong nhân lý, xuất sắc trong 

nhân tri, sắc nhọn trong nhân trí… 

Tại sao tại đất Việt hiện nay, nơi mà ĐCSVN đã bị mang điếm danh: «Hèn với 

giặc, ác với dân», và trong những ngày tới nếu các đại biểu không thức tỉnh 

nhân tâm để có phản tỉnh nhân lý, thì quý vị sẽ phải mang một nhục danh: «cúi 

đầu-bấm nút cho đảng để cúi đầu-quỳ gối trước giặc!». Muốn chém đứt cả hai 

điếm danh và nhục danh, thì cứ tâm niệm câu thần chú lập pháp của các nước đã 

có văn minh của dân chủ, đã có văn hiến của nhân quyền: «Lập pháp con dao 

chính nghĩa chém đứt bạo quyền, Lập pháp con dao chính trực chém vụng tà 

quyền». 

Xin được kính chào quý vị đại biểu và kính mong được thấy quí vị ngẩng 

đầu-sáng mắt- thẳng lưng-mạnh bước vì nhân phẩm của Việt tộc. 
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Thư gởi các Bộ trưởng của chính phủ 

Chạy chức hay chạy dân? 
Chào các Bộ trưởng, 

Là người Việt thiết tha với vận mệnh của giống nòi, tiền đồ của tổ tiên, hoang 

mang trước viễn cảnh đen tối của Việt tộc, tôi xin được có quyền yêu nước-

thương dân như các Bộ trưởng thực sự liêm chính, làm việc vì dân-vì nước, để 

được đối thoại với các Bộ trưởng trong chính phủ hiện nay. Nội dung đối thoại 

này càng đúng cho các vị đang là phó thủ tướng và thủ tướng, tất cả cùng một 

chính phủ, mà lại là lãnh đạo của các Bộ trưởng nên chắc chắn có trách nhiệm 

nặng nề hơn các Bộ trưởng. 

Và nếu có Bộ trưởng nào tự thấy mình không có hệ liêm: liêm chính trong 

nhiệm vụ, thấy qua liêm sỉ trong công tác, làm nên liêm khiết trong nhân cách 

Bộ trưởng, thì không nên có mặt trong đối thoại này. Chính vì không có 

hệ liêm nên ngay thượng nguồn đã lấm lét, xum xoe chạy chức để chạy quyền, 

để được làm Bộ trưởng, mà hậu quả với hệ lụy là chạy việc (vì không có có tri 

thức thực sự và không biết làm việc đúng vai trò của Bộ trưởng) dẫn tới tư cách 

như âm binh là chạy dân (không dám đối diện để đối thoại với nhân dân trước 

ánh sáng của công sự, công lý, công pháp). 

Cuộc thoại này phải sạch từ trong ra ngoài! Sạch ra sao? Xin được đề nghị: 

 Một không gian sạch có hệ thức: có kiến thức làm chất liệu cho tri 

thức, có tri thức làm nền cho trí thức, có trí thức làm gốc cho ý thức, có 

ý thức làm tụ điểm cho nhận thức, có nhận thức làm trụ cột cho tâm 

thức. 

 Một không gian sạch có cội rễ của đạo: lấy đạo lý hay, đẹp, tốt, lành 

của tổ tiên, của giống nòi, của văn hiến Việt làm nên đạo đức trong bổn 

phận công dân, có trách nhiệm trước dân tộc. 

 Một không gian sạch cũng phải có nguồn của sự thật, phải có trụ 

của chân lý để nhận ra lẽ phải trong đời sống qua cách đối nhân xử thế 

của chính phủ với nhân dân. 

Tại đây, cách ứng xử của một Bộ trưởng không những đại diện cho cá nhân Bộ 

trưởng đó, mà đại diện cho quốc thể của một quốc gia, trong đó các Bộ trưởng 

vừa trực tiếp, vừa cụ thể đại diện cho trình độ của một chính phủ. Trình độ từ 

kiến thức tới luân lý! Nếu không rõ chuyện này thì một sớm một chiều sẽ 

biến quốc thể thành quốc nhục, trong đó một Bộ trưởng gây ra quốc nhục sẽ 

mang dấu chàm điếm nhục cả cuộc đời mình, cùng lúc còn gây họa cho dân, gây 

nạn cho nước, đây chính là lõi của cuộc đối thoại này. 

Tôi xin được bắt đầu cuộc đối thoại này qua 3 chuyên nhành của khoa học xã 

hội và nhân văn: 
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 Triết học chính trị, trong đó tư duy chính trị quyết định hành động 

chính trị, nơi mà đạo đức chính trị và hành tác chính trị chỉ là một. Tại 

đây mỵ dân trong phát ngôn, cũng như đạo đức giả trong ngôn từ chỉ là 

bèo bọt nổi trên mặt nước, vì không có nội dung nên không có hiệu quả 

chính trị. 

 Chính trị học tri thức, tại đây từ quyết định chính sách tới quyết đoán 

hành động chính trị chế tác ra phong cách lãnh đạo của chủ thể chính 

trị, nơi mà trình độ (từ kiến thức tới tri thức) quyết định hiệu quả chính 

trị. 

 Xã hội học chính trị, nơi đây mọi động tác chính trị đều bị điều kiện 

hóa ngay thượng nguồn bởi các chính sách tới từ lãnh đạo chính trị, có 

tác động trực tiếp và gián tiếp vào đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội và 

quan hệ xã hội của người dân. 

Nếu là giáo sư đại học và cùng lúc là giám đốc một trung tâm nghiên cứu 

thường được các chính phủ mời làm tư vấn với tư cách là chuyên gia, qua 

chuyên môn của mình, bằng chuyên ngành được thực chứng qua các công trình 

nghiên cứu, chúng tôi thường dặn dò nhau phải thêm vào ít nhất 3 phân tích về 

nội dung hành động chính trị khi làm việc với các chính khách: 

 Phân tích tùy thuộc-tương tác dựa trên cấu trúc luận trong hành vi 

chính trị, trong đó phát biểu-hành động-mục đích là một tổng thể có 

tính tương tác trực tiếp qua lại với nhau vì lệ thuộc lẫn nhau, như một 

câu nói hay câu viết phải có: chủ từ, động từ và túc từ, nếu để mất một 

trong ba, thì câu sẽ trở nên vô nghĩa. 

 Phân tích xung khắc-xung đột dựa trên chủ thuyết hành động, dựa trên 

các chiến thuật bảo vệ quyền lực, để tránh xung khắc biến 

thành xung đột, được cụ thể hóa qua mô thức: khi A xuất hiện thì B 

không xuất hiện, và ngược lại nếu B xuất hiện thì A không xuất hiện. 

Tại đây, quá trình biết có xung khắc nhưng vẫn tránh được xung đột là 

để bảo đảm được thành quả của các chính sách trong quyền lực của 

mình, cùng lúc tôn trọng các quy luật của cộng hòa và dân chủ được 

đại diện bởi lập pháp và tư pháp. 

 Phân tích ý đồ-quyền lợi là quá trình xuất hiện vô thức ngay trong hành 

động ý thức của chủ thể chính trị, cụ thể là không ai có thể giấu được ý 

muốn, ý định, ý đồ của mình khi phát ngôn hoặc khi hành động, vì 

phương án tâm lý ý muốn-ý định-ý đồ chính là phương trình quyền lực-

quyền lợi để bảo vệ tự lợi, nếu nó không xuất hiện trên thượng nguồn 

của phát ngôn, thì nó cũng ló đầu lộ mặt qua hành động trong hạ 

nguồn. 

Từ đây, 3 chuyên nghành trên nhập nội vào 3 phân tích này tạo dựng ra một 

phương pháp luận vừa tổng hợp, vừa đối chiếu, để so sánh giữa các hành vi lãnh 

đạo, và phương pháp luận này sẽ làm cơ sở cho đối thoại, trong đó có đối chất từ 
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dữ kiện tới chứng từ, có đối trọng từ lý luận tới giải luận, qua 3 không gian 

trong chính phủ: 

 Nghiên cứu, điều tra, điền dã về hiện tượng chạy chức của các Bộ 

trưởng. 

 Tiếp nhận, phân tích, giải thích các tuyên bố và hành vi của các Bộ 

trưởng. 

 Diễn luận, giải luận, tổng luận về chức năng, vai trò, vị trí của các Bộ 

trưởng. 

Khi tổng kết được 3 không gian này trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, mọi 

người sẽ thấy rõ hơn bi kịch của Việt tộc và của đất nước trong hiện tại và tương 

lai, trong đó tà quyền ẩn náu để ám quyền trên thượng tầng kiến trúc kín ngay 

trong âm địa lãnh đạo của ĐCSVN để nhận ra tà quyền đã ung thư hóa chính 

quyền! 

Nghiên cứu, điều tra, điền dã về hiện tượng 

chạy chức của các Bộ trưởng 
Các chuyên gia quốc tế về Việt Nam học, khi nghiên cứu, điều tra, điền dã về 

hiện tượng chạy chức của các Bộ trưởng trong tổ chức chính quyền, họ rất ngạc 

nhiên về kết quả điều tra của họ, mà chính các kết quả này không những là 

những chỉ báo định hướng để phân tích và giải thích hiện tượng này, mà còn là 

những hằng số hiển hiện trong một hệ thống chính quyền mà hệ tham (tham 

ô ngay trong sào huyệt lãnh đạo cao nhất tạo ra tham nhũng của mua quyền bán 

chức ở cấp bộ trưởng, qua phản xạ tham quyền, lấy độc quyền để lạm 

quyền và lộng quyền), hãy làm rõ ngay các chỉ báo này: 

– Chạy chức tức là mua chức theo thói quen của một xã hội đã bị hệ tham tha 

hóa qua động tự chạy: chạy bằng, chạy cấp, chạy chức, chạy quyền kể cả chạy 

tội khi phạm pháp. Xã hội học chính trị đã phân tích rõ hệ lụy của hệ tham (tham 

ô, tham nhũng, tham quyền) sinh ra quái thai tham quan để được “cướp ngày là 

quan”; chính nó là con đẻ của hệ độc (độc quyền sinh ra độc tài, lòi ra độc 

trị để độc tôn) tới từ độc đảng. 

– Sân sau trong tổ chức mua quyền bán chức là các nhóm lợi ích tổ chức theo 

sinh hoạt của các mafia tác động hẳn lên quyền lực của chính phủ qua quan hệ-

tiền tệ với các lãnh đạo của ĐCSVN dùng Bộ Chính trị và Trung ương đảng để 

đứng trên lưng, trên vai, trên đầu của chính phủ. Nơi đây có chuyện định giá tiền 

cho mỗi chức vụ, mỗi Bộ có cái giá của nó, theo quy luật chợ trời không văn 

bản: chức càng cao thì giá càng đắc. Mà một cá nhân thường không đủ tiền mà 

mua, nên phải có một tập đoàn đầu nậu giật dây, thao túng trong bóng tối để 

“trả tiền mua chức”. Và, khi có chức rồi thì một Bộ trưởng mua chức phải vào 

quy trình “trả nợ hoàn tiền lại” cho bọn đầu nậu này, và trả nợ qua tham ô 

quyền lực để bọn đầu nậu này trục lợi qua các dự án mà ông hay bà Bộ trưởng 

này phải ký cho chúng. 
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– Chống lưng, từ tà quyền ở cấp cao nhất tới tài lực của bọn đầu nậu sân sau, sẽ 

tạo ra một lực lượng ma quyền trong bóng tối để bao che các Bộ trưởng mua 

chức, để bảo kê Bộ trưởng mua chức này khi họ phạm pháp từ hình sự tới quốc 

sự. Bọn đầu nậu sân sau này là âm binh, vì chúng âm mưu trong bóng tối, luôn 

củng cố âm quyền của chúng trong bóng đêm bằng các âm thuật của tiền bạc, để 

có âm lực mà thao túng xã hội, ngày ngày bóc lột nhân dân qua gian lận các dự 

án, các công trình. Các lực lượng chống lưng cho các Bộ trưởng hoàn toàn 

không có lý tưởng yêu nước-thương nòi, chuyện vì dân-vì nước chỉ làm cho 

chúng “cười khẩy”, vì chúng chỉ biết “có tiền”, vơ vét nhiều, vơ vét nhanh, và 

khi quốc gia có biến loạn thì chúng chạy! Chúng chạy ra ngoại quốc, qua 

phương Tây, với quốc tịch ngoại, với tiền của của dân tộc qua tham ô. Động 

từ chạy là số (khốn) kiếp của chúng, vì chúng là âm binh, phải chạy trốn ánh 

sáng công lý, chạy trốn mặt trời công pháp, chạy trốn công minh vì chúng là tử 

thù của công luật. 

– Tham ô dự án, trong đó một Bộ trưởng chạy chức nhờ tiền của bọn đầu nậu 

sân sau, phải cúi đầu tuân lịnh chúng để đưa ra các dự án mới, và ký vào rồi thúc 

đẩy thực thi để bọn đầu nậu sân sau có được ít nhất là ba lợi ích: được tha hồ 

buôn bất động sản, được rộng rãi lập công trình với tiền thuế của dân, được ung 

dung chọn đối tác qua tham ô mà tay sai là các Bộ trưởng và qua tham nhũng là 

“rút ruột” qua công trình, trong đó trộm, cắp, cướp, giật từ nguyên vật liệu dẫn 

tới “đội vốn” trong ngân sách. Chúng là nguyên nhân mọi nỗi khổ niềm đau của 

dân oan ta, là dân thường nhưng một sớm một chiều thành dân oan, như oan hồn 

đi đòi công lý trong một chính quyền bất chấp công pháp. 

– Tham nhũng công trình qua nhiều dạng từ xây dựng các đồ án mới tới bảo 

tồn di sản, từ kinh tế tới hành chính, từ văn hóa tới giáo dục… trong đó thiết kế 

các khu đô thị mới là “mỏ vàng” của bọn đầu nậu sân sau. Cả quy trình xây 

dựng, thì “rút ruột” tương tác với “đội vốn”, nơi mà tham ô qua cửa quyền song 

hành với tham nhũng qua chữ ký. Chúng là nguyên nhân của chuyện tăng thuế 

vùng vụt, hằng trăm thứ thuế mà dân ta phải gánh, chúng là một trong các tội 

phạm của thực tế chuyện “một cổ trăm tròng” của nhân dân hiện nay. 

– Quan hệ-tiền tệ-hậu duệ, là chu trình kín của bọn âm binh đầu nậu quyền lực 

và tài lực, chúng dựa vào băng nhóm, bè đảng, kết đám qua tà quyền, tụ nhóm 

qua tiền bạc bất chính, chúng không có lý tưởng phục vụ dân tộc, chúng chỉ có 

mơ tưởng là “làm giầu thật mau” qua luật rừng của chúng. Quan hệ thì “nồi nào 

úp vung nấy”, đầu nậu với đầu nậu, âm binh với âm binh, “đầu trộm đuôi cướp” 

với “đá cá lăn dưa”, từ bè nhóm trong đảng tới gia đình, thân tộc, chúng lấy 

tiền tệ vừa để mua chuộc, vừa để giáo dục con cháu của chúng cùng vào con 

đường “làm giầu thật mau” để cùng chúng vào tà đạo của “cướp ngày là quan”. 

(Tôi tự cho phép mình được dùng ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp của các dòng 

trên để vừa lột mặt nạ bọn “sâu dân mọt nước”, mà vừa để tâm sự với đồng bào 

tôi, để được đồng hội-đồng thuyền trong nỗi thống khổ của Việt tộc hiện nay. 

Tôi cũng sẽ giữ liêm chính nghĩa vụ học (déontologie) là sẽ không nêu tên tuổi 

của các Bộ trưởng đã bị bọn đầu nậu tà quyền vây hãm bởi âm khí của chúng!) 
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Tiếp nhận, phân tích, giải thích các tuyên bố 

 và hành vi của các Bộ trưởng 
Tại đây hệ ngữ (ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp) của các Bộ trưởng luôn được chế 

tác bằng trình độ qua hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức); cả 

hai hệ này sẽ là khung cho mức độ của hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn 

luận) của mỗi Bộ trưởng, từ đó điều kiện hóa hệ hành (hành vi, hành động, hành 

tác) của từng bộ trưởng. Như tổ tiên Việt đã giáo dưỡng con cháu qua bài 

học: so ra mới biết ngắn dài, tại đây nhân dân sẽ phân biệt được một bộ trưởng 

là minh trưởng (khôn), là vô minh (ngu), là tà dạng (qua mua chức-bán 

quyền để sâu dân mọc nước, thậm chí buôn dân-bán nước): 

Bộ trưởng y tế, có dược liệu của ma quyền khi trực tiếp hoặc gián tiếp tổ chức 

bán thuốc giả chống chung thư, có tử thuật khi trực tiếp hoặc gián tiếp áp dụng 

thuốc chích ngừa gây tử nạn bao trẻ sơ sinh. Khi các bác sĩ nước ngoài tới làm 

việc với y tế Việt Nam qua các chương trình hợp tác y khoa, thì họ từ sững sờ 

tới kinh hoàng là bà Bộ trưởng này vẫn chưa từ chức, không bị kỷ luật, không bị 

pháp luật truy xét, mà tại các quốc gia có văn minh của dân chủ, có văn hiến của 

nhân quyền thì bà này phải vào quỹ đạo của hình sự. 

Bộ trưởng giáo dục, đào tạo, không có thành tích trong giảng dạy, không có 

công trạng trong giáo dục, lại mang tiếng là đạo văn trong quá trình công bố các 

nghiên cứu trên con đường chế tạo ra bằng tiến sĩ của mình. Các chuyên gia 

quốc tế về giáo dục có nghiên cứu rõ về thảm trạng giáo dục Việt Nam bị ung 

thư hóa bởi học giả-thi giả-bằng giả, họ từ “giật mình” cho tới “hoảng hồn” khi 

nghe ông Bộ trưởng tuyên bố là Việt Nam hiện nay có tên trong “top của 20 

quốc gia có hệ thống giáo dục cao”. Đây không những là một lỗi xảo ngôn vô 

tri mà còn là một tội xạo ngữ vô luân trước nghĩa vụ học nơi mà giáo dục được 

xem như một khu vực hệ trọng có trách nhiệm không những về trao truyền kiến 

thức qua các thế hệ, mà còn là nơi có bổn phận truyền đạt các đạo lý và luân lý 

của dân tộc, của nhân loại. 

Bộ trưởng tài nguyên, môi trường, vừa mang lỗi của các hậu quả về ô nhiễm 

môi trường, vừa mang tội của các tai họa nhiễm ô môi sinh, vì đã mở cửa qua 

thông đồng với các thủ tưởng cũ và mới không những ký giấy phép ồ ạt cho bọn 

chủ thầu Tầu tặc vào đất nước ta qua các công trình, mà còn cho phép bọn công 

nghệ bẩn, từ Tây nguyên tới Hà Tĩnh, trong đó công nghiệp khai thác bô-xít đã 

biến núi đồi thành đất chết, cho tới thảm họa Formosa đã biến một phần lớn biển 

miền trung thành biển chết, làm bao triệu đồng bào điêu đứng, dở chết dở sống. 

Bộ trưởng kế hoạch, đầu tư, có não bộ của kinh nghiệm “rút ruột” qua tham ô, 

“đội vốn”qua tham nhũng, lập kế hoạch cho bọn đầu nậu sân sau, rồi giúp chúng 

đầu tư trước mọi người qua bất động sản để chúng vơ vét thật nhiều; với kết quả 

của các công trình có chất lượng xấu, tồi, tục, dở, luôn lẫn lén đằng sau là các ý 

đồ thâm, độc, ác, hiểm của Tàu tặc. Một Bộ biết lợi dụng trên đầu họ có các đàn 

anh trong Bộ Chính trị ĐCSVN đã bị ĐCSTQ – đảng Cộng sản Trung Quốc 

bắt cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối, để Bộ này tự do cho bọn thầu Tàu tặc nắm tóc-

xỏ mũi-kéo tai đi theo chúng, để có “tiền cò” vung vãi của Tàu tặc. 
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Bỉ ổi nhất là trước hùng lực phản đối của nhân dân chống luật đặc khu (Vân 

Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc) mà nội dung là bọn bán nước mở cửa cho Tàu 

tặc vào chiếm đất ta, thì Bộ Trưởng lại tuyên bố trong lo âu là làm mất tình đoàn 

kết với Trung Quốc. Thật khốn nạn! Nhân dân đang đang trực diện đấu tranh thì 

đã có một tên Bộ trưởng đã cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước Tàu họa mà 

nhận xâm lược-đô hộ-đồng hóa ngay trong tà ngữ của hắn. 

Bộ trưởng văn hóa, du lịch, luôn có các Bộ trưởng không có văn hóa, chỉ vì họ 

không biết văn hóa, văn minh, văn hiến là gì? Trong lý lịch cá nhân cũng như 

trong thành quả nghề nghiệp không có một dấu vết gì liên quan tới văn hóa. Ông 

bộ trưởng hiện nay qua các phát biểu vô văn hóa mà các chuyên gia về văn hóa 

nhận ra ngay là các bài tham luận của ông là do người khác viết, có thể là cố vấn 

hoặc tham vấn của ông, và chính các kẻ này cũng chưa chắc có văn hóa, vì từ 

nhận định tới lý luận họ không vững về văn hóa, từ di sản tới du lịch, từ bảo tồn 

tới quản lý các sinh hoạt văn hóa. Lấy phản văn hóa độc đảng, để ngu dân hóa 

truyền thông có văn hóa làm nhiễm trùng văn hiến của tổ tiên. 

Bộ trưởng kinh tế, tài chính, lấy “phản xạ tăng thuế” để vào ma đạo của quỷ 

thuật quản lý, hơn là đi tìm các nguồn kinh tế kiến thức, kinh tế trí tuệ, kinh tế 

sáng tạo… mà thế giới văn minh đã mở ra bao chân trời, từ kinh tế truyền thông 

tới kinh tế toàn cầu. Ma đạo và quỷ thuật bóc mòn sinh lực nhân dân, lại được 

bọn chuyên gia âm binh, có chuyên môn trong âm giới, có chuyên ngành trong 

âm đạo, khuyến khích là “tăng thuế phải như nhổ lông vịt đừng để vịt kêu la”! 

Chúng đúng là âm binh với âm não, làm ra âm dạng của chúng, nên chúng nhìn 

đồng bào của chúng là vịt gà, chỉ vì chúng sống trong bóng tối của âm loài nên 

thị giác mờ, thính giác lãng, và luôn có cảm giác âm bịnh! 

Bộ trưởng giao thông vận tải, tạo ra sào huyệt, làm ra tử địa trong một đất nước 

có hơn 10.000 người tử vong trong năm qua giao thông, hơn cả các nước đang 

bị nội chiến hiện nay. Vừa là nơi nhắm mắt-bịt tai-câm miệng về các tai nạn 

giao thông với thống kê mà thế giới không sao tưởng tượng được, mà còn là não 

bộ của một não trạng ung thư, chỉ muốn vơ vét tài lực của nhân dân, với 

các trạm thu phí vô tội vạ, đã thông đồng với các chủ thầu làm đường, chúng đã 

lật mặt để loạn ngữ qua tên mới trạm thu giá! 

Bộ trưởng công thương, âm địa của tham ô qua cửa quyền với các cuộc đi đêm 

để tham quan, được tham nhũng, qua tham dự trắng trợn vào các quá trình từ sản 

suất công nghiệp tới nhập khẩu, xuất khẩu qua thương nghiệp. Với tên Bộ 

trưởng cũ đi thong dong để lạc hí khoảng 160 ngày tại nước ngoài trên 365 ngày 

trong năm, mà hoàn toàn không có báo cáo công vụ hoặc nghề nghiệp. Với Bộ 

trưởng hiện nay đang hưởng các dây dưa rễ má của một mạng lưới tham (tham 

quyền-tham ô-tham nhũng), đã ăn sâu vào mọi công tác, dịch vụ, của các cán bộ, 

nhất là các quan chức cấp cao trong Bộ. 

Bộ trưởng bộ tư pháp, được vây quanh bởi bao thẩm phán, bao tòa án trực tiếp 

phục vụ cho tà quyền, không biết ngượng khi dùng tà mưu cùng ĐCSVN để 

trừng phạt các con dân yêu nước-thương nòi, các nhà hoạt động vì dân chủ và 

nhân quyền, với những bản án nặng nề, biến họ thành tù nhân lương tâm, giam 
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hãm họ trong vòng lao lý cùng với tù hình sự. Tuyên bố xử công khai nhưng 

dùng công an ngăn chặn nhân dân trước các cổng tòa, rồi khi tuyên án thì cúi 

đầu không dám nhìn thẳng vào các nạn nhân của chế độ nhưng chính là tinh hoa 

của Việt tộc, biết đấu tranh vì tự do, công bằng và bác ái. Và khi các hội đoàn 

quốc tế bảo vệ nhân quyền muốn gặp gỡ, trao đổi, tranh luận thì “trốn chui, trốn 

nhủi”, đớn hèn trong bùn nhơ phi tư pháp. 

Bộ trưởng bộ quốc phòng, chọn vắng mặt để không bảo vệ biển đảo, chọn vô 

hình để không bảo vệ đất biên giới đã và đang bị Tàu tặc xâm chiếm. Một Bộ 

trưởng không có một tuyên bố, một phát biểu nào về hệ xâm (xâm lấn để xâm 

chiếm, xâm lăng để xâm lược) của hệ Tàu (Tàu tặc sinh ra Tàu họa ngay trong 

thụ động não trạng quốc phòng, Tàu nạn đẻ ra Tàu hoại ngay trong bại liệt thần 

kinh quốc phòng). Ngược lại thì tham gia ra mặt với tà quyền của lãnh đạo 

ĐCSVN thân Tầu, để rồi bị lột mặt nạ trong động thái “hèn với giặc, ác với 

dân”, hùa hơi rồi hùa sức qua biểu thị xe tăng, thiết giáp dọa dân ngày 17 tháng 

6 năm 2018, tìm mọi cách đè dẹp cuộc biểu tình-xuống đường-phản đối của 

nhân dân yêu nước chống luật đặc khu bán nước cho Tàu tặc, chống luật an ninh 

mạng theo gót Tàu họa. 

Bộ trưởng bộ công an, âm nạn của nhân dân, tử địa của quần chúng với một Bộ 

trưởng “tanh lòng” trong âm diện, cho phép bọn công an “khát máu” đánh đập, 

tra tấn người dân, với một thống kê âm số có hơn 1000 nạn nhân tử vong hàng 

năm trong các đồn công an, một thống kê độc nhất mà cái độc hại của nó tới từ 

hệ độc (độc đảng đẻ ra độc tài, sinh ra độc quyền, lòi ra độc trị, để độc 

tài nâng độc tôn). Bọn công an “khát máu” vì “tanh lòng”được giáo dưỡng 

trong vô nhân nên chúng rất vô tri vì không có giáo dục thường thức về luân lý, 

lấy thú tính thay cho nhân tính, câu chữ của chúng khi bắt bớ các con dân yêu 

nước từ ngày 10 tới ngày 17 tháng 6 năm 2018 đã được du đảng hóa; cách bạo 

hành của chúng đối với nhân dân đã được côn đồ hóa; kinh nghiệm bạo động 

của chúng đã được âm binh hóa, ma thuật bạo động tra tấn của của chúng 

đã được quỷ hóa. Đồng bào không những phải đối phó với chúng qua lời khuyên 

của tổ tiên là “đi với ma mặc áo giấy”, mà còn phải tỉnh táo tâm niệm thêm là 

sống với quỷ thì phải biết “trừ tà”. 

Các Bộ trưởng phải có quan hệ từ Bộ Chính trị qua trung gian của Ban Bí thư và 

Ban Tổ chức Trung ương, theo thỏa hiệp chia chác giữa các bè cánh trong hậu 

đài quyền lực, nhưng chắc phải là những kẻ được thủ trưởng chấp nhận, nếu 

không nói là gần gũi trong quan hệ kín quyền lực-quyền lợi dựa trên lợi ích 

nhóm, qua cách tán tụ nhiều kín hơn mở trong quy luật âm giới của bóng đêm, 

không công khai vì không có dân chủ. Như vậy còn vị Thủ tướng hiện nay thì 

nhân cách đạo đức, phong cách lãnh đạo, tư cách cá nhân ra sao? Hãy xem lại 

các dữ kiện về nhân vật này mà cả nước, toàn dân đều biết để lập ra các chỉ báo 

phân tích và giải thích về trình độ tri thức và mức độ luân lý của ông ta: 

– Khi ông gặp các doanh nhân thuở ông mới nhận chức, ông thích đọc ngoại ngữ 

và made in Vietnam, được ông phát âm là ma ze in Việt Nam, làm cả nước, toàn 

dân phải ôm bụng, nửa khóc, nửa cười. Nhưng chuyên gia quốc tế họ không 
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cười mà thẫn thờ vì họ được ngôn ngữ học và khoa học tri thức phối hợp với 

nhau để hiểu ra một chân lý: ngôn ngữ chính là trí tuệ; họ từ thẫn thờ qua thơ 

thẩn về tuệ giác ngoại ngữ của ông chủ tịch hội đồng bộ trưởng này. 

– Trước khi làm thủ tướng, ông thường lui tới nước Mỹ, để đưa gia đình đi du 

lịch, rồi sắp xếp con cháu ông ăn học tại đây, nhưng mạch ngầm của ý đồ cá 

nhân là ông chọn đất Mỹ để chuyển tiền, gởi của mà ông đã vơ vét được trên đất 

nước nhiều dân đen, lắm dân oan của ông. Bao lần, Việt kiều tại Mỹ chuyển tải 

các hình ảnh về những bất động sản của ông có tại hang ổ tư bản này, mà vẫn 

không thấy ông đính chính, cải chính, minh chính. 

– Trong nội bộ giới lãnh đạo ĐCSVN biết ông từ khi ông còn ở Quảng Nam, xứ 

Tam Kỳ cho tới ngày ông lọt vào một trong tứ trụ bá quyền, thì ông được biết 

qua tà thuật lừa thầy, phản bạn, mà phải dùng thuật ngữ cho đúng bối cảnh hiện 

nay là phản đồng chí, lừa đồng bào. Ông sống và làm việc mà không có ai “đồng 

cam cộng khổ” với ông, còn chuyện “hạt muối cắn làm đôi” trong “nằm gai 

nếm mật” đối với ông là tiểu thuyết hoang đường, là chuyện “nói láo ăn 

tiền”, chỉ có chuyện “tiền trao cháo múc” và tức khắc sau đó là “mượn đầu heo 

nấu cháo” là chuyện có thật và hữu dụng. 

– Tại chức như hiện nay, thì ông rơi vào “văn hóa tiếu” (tức là chân chất chọc 

cười thiên hạ, chọc tức đồng bào, chọc giận lương tri), khi ông kéo đoàn xe của 

ông vào khu đi bộ đã được UNESCO bảo tồn là Hội An, dân địa phương Quảng 

Nam thấy ông về quê kiểu “làm quan mà sang không nổi!”, rồi cùng với dân cả 

nước đưa các cảnh đoàn xe của ông vào ô nhiễm không khí trong lành của người 

đi bộ tại Hội An (mà chuyện đi bộ hiện nay được xem là cách di chuyển văn 

minh loại hàng đầu của nhân loại vì nó không gây ra ô nhiễm) rồi họ lồng nhạc 

đệm bằng bài “Đàn bò vào thành phố” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhiều 

năm dài trong đời tôi “được và bị” đi công vụ qua nhiều quốc gia, nhiều châu 

lục, tôi thấy Việt tộc thật thông minh vì họ sáng suốt trong phân tích và tỉnh táo 

trong giải thích: chỉ có não trạng bò mới thong dong, thư thả, thảnh thơi “làm 

bẩn” đất lành Hội An. 

– Trong quan hệ quốc tế, khi ông thủ tướng gặp các quốc trưởng, các lãnh đạo 

của các nước có văn minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền thì ông có ngôn ngữ 

hình thể rất lạ, vì họ nói với tôi là không biết ông đang nghiêng đầu hay gật 

đầu hoặc cúi đầu? Lạ hơn nữa là trong các buổi liên hoan của các chương trình 

hợp tác quốc tế, tại các nhà hòa nhạc với cảnh trí trang nhã trong thực cảnh quý 

phái, thì ngôn ngữ hình thể của ông thủ tướng càng quái lạ hơn, họ thấy bộ dạng 

khi ông ngồi rất kỳ quặc, “vừa ưởn bụng, vừa khòm lưng”, rồi ông dùng giấy 

của hồ sơ “quạt phành phạch” (đến nỗi nếu “thằng Bờm” có ở đó thì nó có thể 

chỉ giáo cho ông phương pháp quạt sao cho vừa lịch sự, vừa lãng mạn trong kín 

đáo và thư thái). Qua các màn hình quốc tế, dân ta vừa cười, vừa ngượng khi 

nhìn ông Thủ tướng quái hình, dị dạng giữa thế giới văn minh, mà phải buột 

miệng ra một câu nổi tiếng của miền Nam: “nhìn mà muốn độn thổ!”. Còn các 

chuyên gia quốc tế “già đầu” trong chính giới thì kết luận “nguội 
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lạnh” hơn: không có nhân cách qua nhân dạng thì đừng mong có phong cách 

trong lãnh đạo chính trị! 

Diễn luận, giải luận, tổng luận 

về chức năng, vai trò, vị trí của các Bộ trưởng 
Chức năng, vai trò, vị trí của của chính phủ qua các Bộ trưởng không bao giờ 

trừu tượng, mà dựa vào hai quyết tâm: bảo vệ nhân dân và bảo vệ đất nước, 

hành động cụ thể của hành pháp chống tự lợi, vì có tư duy được định hướng 

bởi ý thức lãnh đạo: 

Nhân cách-nhân phẩm, khi các bộ trưởng nhận ra chính nhân phẩm hay, đẹp, 

tốt, lành sẽ cứu nhân thế còn nhiều điều xấu, tồi, tục, dở, khi chính nhân phẩm 

tạo ra nhân cách để xem, xét, khảo, tra nhân bản của mỗi kẻ lãnh đạo đại diện 

cho một chính phủ, tức là đại diện cho nhân tính để chống là tà dạng của thâm, 

độc, ác, hiểm có trong chính giới, và biết chặn tà trị lại để đồng bào không trở 

thành nạn nhân của tà quyền. Hãy song hành cùng nhân đạo, để có đạo lý của 

khoan dung, đạo đức của rộng lượng, luân lý của vị tha, vì chính nghĩa của 

chính phủ là diệt cái bạo (bạo lực, bạo động, bạo hành) con đẻ của cái độc (độc 

tài, độc quyền, độc tôn, độc trị) qua độc đảng, đang ngày ngày làm kiệt quỵ sinh 

lực của hệ hiệu (hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả) vì cái độc này đã giết ngay trên 

thượng nguồn hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng tạo) của dân tộc. 

Tôi đang phân tích về lương tâm của một bộ trưởng chân chính, và tôi rất ít kỳ 

vọng là có được các Bộ trưởng đi theo chân trời này, nơi mà nhân phẩm là nhân 

phẩm, và nhân cách là nhân cách. Tại đây, nhân phẩm biết dùng tiềm năng 

của nhân lý, nhân tri, nhân trí để củng cố, để thăng hoa nhân nghĩa, nhân từ, 

nhân đạo, để đưa nhân tình, nhân thế, nhân loại vào đúng quỹ đạo của nhân 

quyền: sống chung vì cuộc sống đáng sống! Chớ không biến cuộc sống thành địa 

ngục như dân đen, dân oan đang phải chịu như hiện nay, nơi mà cuộc đời đã 

thành âm phủ, mà chính thi hào Nguyễn Du đã nhận thức rõ trong Văn tế chúng 

sinh: “Cõi dương còn thế huống là cõi âm”. Làm Bộ trưởng cụ thể là đưa nhân 

dân ra khỏi địa ngục, đưa đồng bào ra xa âm phủ, biến nhân thế là nơi sống hay, 

sống đẹp, sống tốt, sống lành, chớ không phải sống tồi, sống tục, sống dở, sống 

nhục, chính Trịnh Công Sơn đã dứt khoát chối bỏ và lên án loại cuộc sống này 

mà nhạc sĩ gọi là: “Kiếp cỏ hèn mọc đầy núi sông!” 

Chính phủ-chính quyết, hoàn toàn không mơ hồ trong một hội đồng bộ trưởng 

có tầm vóc liêm chính, có bản lĩnh quản lý, có nội công tri thức, để bảo vệ nhân 

dân và xã hội, vì an sinh xã hội trong đó quyền được sống trong an ninh và an 

toàn, có luôn quyền được biểu tình, được phản đối và được bảo đảm bởi lập 

pháp. Tại đây, chính phủ lấy quyết định hợp lý, dựa vào quyết đoán chỉnh lý 

trong khuôn của lập pháp, trong khung của tư pháp. Chính phủ-chính quyết 

được cụ thể hóa qua hành động theo quá trình: hiểu biết-chọn lựa-quyết định để 

hành động cùng lúc vận động xã hội, cộng đồng, tập thể, cơ chế… để ngày ngày 

thực hiện phát triển xã hội cao hơn, rộng hơn, sâu hơn, xa hơn vì nhân quyền. 

Chính phủ-chính quyết luôn nới rộng biên giới của nhân tính, và cùng lúc trực 
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diện để ngăn chặn các ngục tù ý thức hệ, các mô hình độc tài, các mô thức bạo 

quyền, để nhân tri nêu cao nhân loại. Chính phủ-chính quyết trọng đạo lý, quý 

đạo đức, biết sắp, xếp, đổi, sửa các cơ chế xã hội còn tồi để cuộc sống của nhân 

dân được trong ấm ngoài êm, nơi mà công bằng xã hội là thước đo luân lý của 

một chính phủ! 

Thay đời đổi kiếp qua sáng kiến trong cải cách, sáng tạo ra các phương án phù 

hợp với mong muốn, với chờ đợi, với tâm nguyện: thay đời đổi kiếp, cho xã hội, 

cho đồng bào, cho đồng loại. Từ hành vi tới hành tác cá nhân, có nội lực 

của kiến thức, sung lực của ý thức, hùng lực của nhận thức chống bất công cùng 

lúc chống bất bình đẳng, khẳng định chuyện thay đời đổi kiếp là chuyện khả thi: 

làm được và phải làm của một chính phủ! 

Biết dẫn dắt tự chủ, biến ảo thành thực (thực chất, thực tại, thực tế) qua thực tài 

của chính phủ, biết hành động theo kim chỉ nam của lý trí. Mỗi Bộ trưởng là chủ 

thể của chính thể, vừa có trách nhiệm với tổ quốc, vừa có bổn phận với nhân 

dân, vừa có đạo đức với xã hội; cùng lúc có sáng kiến qua chính sách, cụ thể qua 

sáng tạo, để chế tác ra các đạo luật hay, đẹp, tốt, lành. Bản lĩnh của các bộ 

trưởng là dùng quyền lực cùng quyền hạn của mình để biến nạn nhân thành chủ 

thể, có tự do hiểu sự thật để nhận diện thủ phạm tham nhũng qua tham quan, 

nhận diện chân lý để chứng minh các phong trào dân oan là hậu quả của 

chuyện trộm, cắp, cướp, giật của bạo quyền thông đồng với bọn thầu đất. 

Chính nạn nhân giờ đã trở thành chủ thể tự do đầy cá tính, bảo vệ sự thật để bảo 

toàn chân lý, bảo hành lẽ phải. Phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải là rễ của đạo 

lý, gốc của luân lý, cội của đạo đức, phải đứng về phía nạn nhân, đã đứng về 

phía nước mắt, phải đứng về phía nhân quyền, song hành cùng nhân phẩm, song 

đôi với nhân tính, nên song cặp với nhân cách. 

Quyết tâm–quyết đoán giúp lấy quyết định đúng lúc, với phương trình quyết 

tâm đúng–quyết đoán trúng-quyết định chắc, với các Bộ trưởng cả 

quyết qua dấn thân. Vì chính phủ Việt phải đại diện cho liêm sỉ Việt, vì có 

lương tri, vì có lương tâm, không ôm tiền bỏ chạy ra nước ngoài, không chỉ biết 

cúi đầu, lủi nhủi như âm binh để vơ vét, hãy làm Bộ trưởng, đừng làm âm binh. 

Biết bảo vệ chính nghĩa của dân tộc là biết lãnh đạo vì dân tộc, tạo sự trưởng 

thành sáng suốt và tỉnh táo của dân chủ và của nhân quyền, chọn đối thoại để 

tranh luận chính là nội chất thông minh của một chính phủ liêm chính, vừa có 

chính nghĩa, vừa có lý trí, vừa có trí tuệ trao luận, vừa có tuệ giác truyền luận. 

Triết gia Habermas dặn dò các chính thể phải luôn dựa vào đạo lý truyền 

thông không những để đối thoại mà còn nâng bản lĩnh của dân chủ, làm được 

các chuyện tiếp nhận tất cả đạo lý vì cái tốt, tất cả lý luận vì cái đúng để cùng 

nhau hẹn tại một giao điểm của tất cả các chân trời, các tương lai, tên của nó là: 

fusion des horizons. 

Lý trí suy quyết, khẳng định sự thông minh của nhân loại tới từ sức mạnh của lý 

trí tự do, được chế tác ra từ các trải nghiệm, các kinh nghiệm, các thử thách, các 

thăng trầm mà lý trí đã tiếp thu được sự thực để nắm chân lý, để biết lẽ phải. 

Chính lý trí đã dắt tư duy, đã đưa suy quyết vào sung lực của tự chủ. Cổ súy sự 
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thật để lột mặt nạ các chiêu bài xảo trá, không theo bọn âm binh, chọn lãnh địa 

đảng để thao túng toàn xã hội, bòn rút tới cạn kiệt tài lực của quốc gia, nguyên 

khí của Việt tộc. Xa lánh bọn cướp quyền lực trước để cướp của dân sau, thanh 

trừng nhau trước trong nội bộ để dễ dàng làm chuyện trộm, cắp, cướp, giật tài 

nguyên đất nước, tiền tài dân tộc, vốn liếng xã hội sau đó. 

Hãy lấy đạo lý và đạo đức làm nền cho luân lý qua trách nhiệm và bổn phận với 

đồng bào, với xã hội; luôn tôn trọng quyền chọn lựa của dân, vì gốc của luân 

lý phải dựa vào quyền chọn lựa của dân, vì nếu không có quyền chọn lựa này thì 

sẽ không có luân lý. Chính phủ lý luận trong chỉnh lý, có lập luận để có hợp lý, 

có giải luận để diễn luận từ gốc tới ngọn, từ nguyên nhân tới hậu quả. Có lý của 

chính nghĩa, để xác nhận cứu cánh của chính phủ là giải quyết và giải phóng 

kiếp nạn nhân, phải xác minh luôn phương tiện của chính phủ là chính nghĩa của 

nhân đạo. Tránh cách nói “cứu cánh biện minh cho phương tiện” chỉ là cách nói 

của kẻ nếu không muốn tự sát thì chóng chầy cũng trở thành sát nhân. 

Tuệ giác-ý chí, làm đời sống khá hơn, làm cuộc sống đáng sống hơn, thì chính ý 

chí, biến quyết tâm thành quyết chí trong hành động lãnh đạo vì nhân dân, bằng 

hành động cụ thể qua ý chí. Trong đó tuệ giác dựa vào luân lý của ý chí làm gốc, 

rễ, cội, nguồn cho mọi chính sách và hành động của chính phủ, được thể hiện 

không những trong thực tế, mà còn là lý tưởng của hành pháp. Có tuệ giác và ý 

chí đúng lúc, kịp thời song hành cùng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật vừa 

nhanh, vừa nhiều, làm đảo lộn quá trình chậm chạp của mọi thói quen bị động 

và mọi phản xạ thụ động. Đi vào hẳn hiện đại hóa, biết lấy kinh nghiệm của Đài 

Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, để thành công qua các công nghiệp hiện đại sắc sảo 

nhất, bằng hành pháp thông minh trong tự chủ. Chống lại chuyện tiêu hủy nhân 

lực Việt bằng bóc lột trực tiếp từ đồng lương tới điều kiện lao động nghiệt ngã 

ngay trong các xí nghiệp mà người Tàu được đóng vai chủ để bòn rút tài nguyên 

và lao động Việt. Chống kiếp nô lệ qua hệ thống biến con người Việt thành lao 

nô, nô tỳ trong quá trình ô nhục của chính sách xuất khẩu lao động, sáng suốt 

bảo vệ đồng bào, trong đó ta ngăn chặn ngay các tổ chức Tàu hoạn mang tất cả 

hệ quả của Tàu tặc, Tàu man để gây ra Tàu họa, Tàu nạn. Chống và diệt cho 

bằng được các tổ chức bắt cóc các trẻ em Việt để cướp nội tạng, buôn bán phụ 

nữ Việt qua con đường mãi dâm ngay trên lãnh thổ Tàu để thỏa mãn nam tính 

của một xã hội tật nguyền ngay trong tư duy bại não trọng nam khinh nữ. Hãy tự 

chủ để dùng đạo đức tổ tiên, đạo lý dân tộc, kể cả công lý của toàn dân để loại 

Tàu họa, khử Tàu nạn, đang ung thư hóa tâm lực, trí lực, thể lực của Việt tộc. 

Nguyện vọng–phẩm chất, để thể hiện nguyện vọng sống trong hạnh phúc, với ý 

nguyềnđược sống chung với đồng bào trong liêm sỉ. Nguyện vọng vì phẩm để 

chuyển hóa hoài bão tới phương án cụ thể để hoàn hảo hóa nhân lý cho thật 

chỉnh lý, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hành pháp. Lãnh đạo vì phẩm vì biết 

chọn lựa, lãnh đạo vì phẩm chính vì biết tôn trọng dân chủ, chống lại bạo quyền 

đã tước nhân quyền, để thấu hiểu sự vận hành của nhân trí, có tư duy của nhân 

lý. 
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Biết dẫn dắt nhân dân vượt thoát thử thách, vượt thắng thăng trầm qua các chính 

sách sáng suốt về tính khả thi, đi từ năng lượng của dân tộc tới năng lực của 

chính phủ, đưa dân tộc về hướng phát triển. Hiểu hệ dự (dự tính, dự báo, dự 

đoán) để lý trí phân tích được tình hình cụ thể, để trí tuệ lập ra các cứu cánh mới 

và đúng, cùng lúc triển khai các phương tiện hợp nhân lý theo hệ công (công 

bằng, công lý, công pháp) cho một công quyền có bản lĩnh hành pháp, có tầm 

vóc của một chính phủ tài năng, tạo được cuộc sống được tốt hơn, lành hơn, đẹp 

hơn, cao hơn cho nhân dân. Một chính phủ biết công bố một cách minh bạch 

nhất, vì nó ngược chiều với tà quyền. Một chính phủ kỹ lưỡng trong chuẩn bị 

các chính sách, kỹ càng trong thực hiện các công trình, không ăn xổi ở thì mà ăn 

ở có hậu, chống “rút ruột” để chống “đội vốn” đó chính là một chính phủ biết 

phản biện trước bạo quyền. Một chính phủ có các công trình trong phát triển bền 

vững vì nhân phẩm dựa trên nhân nghĩa, xây dựng được một nhân thức. 

Trách nhiệm-hoài bão, nơi mà đạo lý vì trách nhiệm luôn sánh đôi cùng đạo lý 

vì hoài bão, không biết trách nhiệm hành pháp thì đừng làm Bộ trưởng, không 

có hoài bão thì đừng lập Chính phủ. Nhận chức Bộ trưởng là nhận một ý thức 

đôi (hoài bão-trách nhiệm) để hoàn thiện hóa xã hội. Hãy thấy ít nhất bốn cứu 

cánh khi nhận chức Bộ trưởng: cứu cánh vì công lợi, cứu cánh vì dân tộc, cứu 

cánh vì tiền đồ tổ tiên, cứu cánh vì tương lai đất nước. Hãy hành động từ các 

cứu cánh này, để tác động thẳng vào xã hội, ngay trong cuộc sống của nhân dân, 

có ý chí đúng, mang hoài bão đẹp, lãnh trách nhiệm cao. Trách nhiệm-hoài 

bão có cẩn trọng, không chạy theo các hoài bão mộng tưởng cho một cuộc sống 

hão huyền, biết khai sáng tiềm năng sáng tạo của dân tộc, tức là không đi làm 

công, ở đợ bừa bãi, không tàn phá tài nguyên, thiên nhiên, qua các ký thác tự 

sát, như bô-xít Tây Nguyên, như Formosa tại Vũng Án, để Tàu tặc vừa lấy tài 

nguyên của ta dễ dàng, vừa khinh mạt dân tộc ta; vừa tiêu diệt môi trường của 

bốn tỉnh miền trung, vừa chê bai là chính phủ hiện nay chỉ là một bọn ngu muội 

mê tiền.Trách nhiệm-hoài bão mang nội lực của sự cẩn trọng: từ đề nghị tới thảo 

luận, từ quyết định sáng suốt tới hành động tỉnh táo; của một chính phủ có hai 

thực chất: can đảm và cẩn trọng. 

Nhân có quyền, trên con đường chọn lựa nhân phẩm cho dân tộc mình. Một 

chính phủ liêm chính với các bộ trưởng liêm khiết, biết đấu tranh vì nhân phẩm, 

để lột mặt nạ bọn vong ân lẩn quẩn trong chính quyền, lột luôn mặt nạ của bọn 

bội tín đang quanh quẩn trong chính phủ, đã thông đồng với Tàu tặc làm ung thư 

hóa quê cha đất tổ của Việt tộc. Một bộ trưởng liêm khiết có nhân tính, để đấu 

tranh cho nhân quyền, theo nghĩa nhân có quyền (định đoạt-chọn lựa-quyết 

định-hành động) theo nghĩa cụ thể dân là chủ và làm việc theo các định hướng 

của công lý. Một chính phủ sáng suốt với các bộ trưởng tỉnh táo hiểu luật nhân 

quả (nhân nào quả nấy) cho nên tức nước thì vỡ bờ, mà trong tháng 6 năm 2018 

này, nhân dân xuống đường biểu tình trên khắp đất nước để phản đối luật đặc 

khu bán nước qua thuê bao để mở cửa cho Tàu tặc. Và sẽ còn nhiều tháng ngày 

này nữa trên đất nước, nếu bọn sâu dân mọt nước còn giở trò buôn dân bán 

nước! Các chính phủ thông minh với các Bộ trưởng thông thái của các quốc gia 
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có văn minh dân chủ và văn hiến, nhân quyền luôn dặn dò nhau là: “đừng ép 

lưng dân vào tường!”, vì bạo quyền mà bạo ngược quá thì sẽ bị lật đổ, chính dân 

là kẻ đóng thuyền nhưng cũng chính họ là kẻ lật thuyền, để dìm tà quyền, ma 

quyền xuống đáy sông. Hãy khẳng định và bảo vệ quyền sống đúng và đẹp của 

nhân dân, hãy đứng về phía nạn nhân của bạo quyền, độc tài, tham nhũng. Hãy 

bảo vệ quyền công dân vì một xã hội có công lý vì công bằng, lấy pháp lý để hỗ 

trợ pháp luật, ngay trong chế độ hiện nay, nơi mà bạo quyền, độc tài, tham 

nhũng không những đã áp đặt công an trị để đàn áp quần chúng, mà còn thao 

túng hiến pháp qua độc đảng, giật dây tư pháp qua độc trị. Quý vị thấy có thể 

làm được chuyện này không? Nếu không làm được thì quý vị chỉ là những con 

rối, múa may để lừa đảo! 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thưa các Bộ trưởng, 

Các vị cứ bắt đầu bằng một tâm niệm làm nền cho mọi động thái có tâm 

thức của Bộ trưởng, mà không cần các kiến thức siêu đẳng, các phương tiện siêu 

nhân, chỉ bằng tâm nguyện thật bình thường, trong tâm lực thật minh bạch qua 

câu của văn sĩ Nguyễn Đình Toàn, khi viết lời giới thiệu tập Ca khúc da 

vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cách đây đã hơn nửa thế kỷ: “Hãy biến đất 

nước Việt Nam này thành một nơi để sống, chớ không phải một nơi để chạy 

trốn!”. Chuyện sống hay chạy trốn ít nhiều tùy vào quý vị, vì quý vị ở giữa nhân 

dân và chính quyền, hãy dùng quyền lực mà quý vị có để sống với nhân dân của 

quý vị. Ngược lại, nếu quý vị được làm Bộ trưởng nhờ chạy chức thì quý vị 

cũng sẽ là loại chạy trước nhân dân, khi sơn hà nguy biến. Nếu cuộc đời của quý 

vị chỉ quy chung quanh động từ chạy này thì thật khốn nạn cho Việt tộc, và khốn 

kiếp luôn cho chính số phận của quý vị, vì kiếp chạy là kiếp của ma trơi, ma xó, 

ma bùn, luôn lẩn khuất cùng âm binh, hễ thấy ánh sáng của sự thật, mặt trời của 

chân lý, rạng đông của lẽ phải là chúng: bỏ chạy! 

 

 

 

Xin chào và xin được tin vào chữ tâm 

(tâm niệm, tâm thức, tâm nguyện, tâm lực) của các Bộ trưởng. 
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Thư gởi các ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN 

Hằng số bạo quyền, hàm số vô dạng,  

ẩn số trình độ 

Chào các ủy viên, 

Tôi có ít nhất ba động cơ của một người vừa nghiên cứu trong khoa học xã hội 

nhân văn, vừa là chuyên gia cho vài chính quyền Âu châu và Liên Hiệp Quốc, 

về các vấn đề từ cơ chế tới xã hội, từ văn hóa tới giáo dục, từ chính trị tới ngoại 

giao… Tôi xin được đặt ba vấn đề, để được đối thoại với quý vị, với vị trí của 

một người Việt rất hoang mang trước tình hình của đất nước, trước số phận của 

đồng bào của mình. Nếu là đối thoại thì chỉ dựa trên dữ kiện mà lý luận, nên 

không có thóa mạ; nếu thật sự là đối thoại thì chỉ dùng chứng từ để lập luận, nên 

không có phỉ báng; nếu là chính chắn để đối thoại thì chỉ dùng kiến thức để giải 

luận, nên không có lăng nhục. Cũng cần phải nói thêm: tổ tiên ta giáo dưỡng con 

cháu “đố tục, giảng thanh”, nên giữa tục và thanh, ai ai cũng biết là học thuật 

chân chính và chính trị liêm chính luôn đứng về phía thanh, để loại bỏ tục, vậy 

nên tục không có chỗ đứng trong đối thoại này. Cũng cần thêm vào một điều 

cuối: đối thoại chỉ vì đất nước và đồng bào, không vì một tư lợi gì nên đừng vu 

khống hoặc vu cáo tôi, để sau này hãm hại tôi, vì ám hại để tránh đối thoại là 

một điều đáng khinh bỉ nhất trong sinh hoạt của chính giới, nó chính là quốc 

nhục trong quốc thể của một quốc gia có văn hóa đối thoại, có văn minh đối 

chất, có văn hiến đối trọng. Đây là ba vấn đề mà cũng là ba thắc mắc ngày đêm 

của tôi: 

Hằng số bạo quyền có mặt từ khi ĐCSVN ra đời năm 1930, càng lộ rõ sau ngày 

thống nhất đất nước 1975, nó không bao giờ rời hệ hành (hành vi, hành động, 

hành tác) của ĐCSVN cho tới tháng 6 năm 2018 này: nhân dân xuống đường, 

biểu tình, phản đối chống luật đặc khu, chống luật an ninh mạng, bị công cụ của 

ĐCSVN là công an đàn áp rất dã man, tức là rất vô nhân. Từ cổ triết chính trị tới 

chính trị học hiện đại, các chuyên gia luôn nhận ra một hằng số là hệ độc (độc 

đảng sinh ra độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) luôn đồng hành cùng hệ quyền 

(cường quyền sinh ra bạo quyền rồi đẻ ra tà quyền), nếu các lãnh đạo không có 

hệ minh (thông minh của minh quân, minh vương, minh chủ, minh chúa) trong 

lúc đồng bào đang chờ đón nhận hệ đa (đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu nhờ cóđa 

nguyên trong đa đảng) để phát triển đất nước, để thăng hoa dân tộc. Tôi rất 

mong quý vị chính thức trả lời chuyện này trước Việt tộc, trước các phụ lão, 

trước công dân, trước trí thức, trước thanh niên… 

Hàm số vô dạng của Bộ chính trị ĐCSVN, một đầu não đứng trên chính quyền 

để điều khiển chính quyền, từ quyết định tới chính sách, từ định chế tới cơ chế, 

nắm quyền sinh sát trong mọi thực tại của đất nước và tương lai của dân tộc, lại 

tự cho mình đứng ngoài và đứng trên cao cả lập pháp, hành pháp, tư pháp. 

Không tới 20 nhân vật có quyền phán quyết về chuyện sinh tồn của một dân tộc 
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đã gần 100 triệu dân, nhưng lại vô hình biệt dạng trong đời sống xã hội, con dân 

Việt không bao giờ thấy 19 quý vị cùng nhau và cùng lúc trên truyền hình, 

truyền thanh, truyền thông, tất cả đứng ra để thuyết phục, giáo dục, phân tích, 

giải thích tính cần thiết của luật đặc khu (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc), 

của luật an ninh mạng trong tháng 6 năm 2018  này. 

Từ xã hội học chính trị cổ điển cho tới nhân học chính trị vừa mới ra đời, các tư 

tưởng gia điều nhận ra một hàm số là hệ độc (độc đảng sinh ra độc tài, độc 

quyền, độc trị, độc tôn)sẽ quái thai hóa hệ quyền (chuyên quyền đẻ ra lạm 

quyền, và lòi ra lộng quyền). Từ đây nó cho ra đời hai âm binh (sinh đôi): một là 

hệ tham (tham quan sinh ra tham ô đẻ ra tham nhũng), hai là hệ tà (tà 

quyền trong tà đạo lòn lách bằng tà dạng); vì là âm binh nên chúng rất sợ bị 

công khai hóa, công lý hóa, công pháp hóa. Đó là hậu quả mà nhân dân đã 

thấy qua các nhóm lợi ích đang lãnh đạo và chia chát với nhau như các tiểu 

triều, mà thực chất là những mafia chui lòn trong sinh hoạt âm binh: chuộng 

bóng tối như ma xó, luồn lách trong đêm như ma bùn, để trục lợi theo kiểu mạnh 

được, yếu thua, với luật đêm đen của âm binh là thắng làm vua, thua làm giặc. 

Tại đây, ánh sáng văn minh của dân chủ không tới được, mặt trời văn hiến của 

nhân quyền không soi được, nên vô dạng trong bóng tối thì bất hình trong ánh 

sáng, vô nhân trong bóng đêm nên bất tướng dưới mặt trời. 

Ẩn số trình độ, đây là thắc mắc lớn nhất của tôi, cùng lúc là bài học lớn nhất 

mà tôi học được trong giới chuyên gia cũng như trong chính giới với các lãnh 

đạo của phương Tây có dân chủ lẫn nhân quyền, tại đây mức độ của chính sách 

chính là trình độ của lãnh đạo chính trị. Một bài học không có trong giáo khoa, 

vắng mặt trong giáo trình, biệt tăm trong giáo án trong quá trình đạo tạo cán bộ 

lãnh đạo của quý vị. 

Vì phải sống trong lõi mới biết cái nôi của nó, khổ nỗi đây là chuyện hạnh phúc 

hay nghèo đói của một quốc gia, là chuyện cơ may hay nghiệp chướng của một 

dân tộc. Cụ thể là tôi có chứng kiến tại chỗ, trực tiếp qua trực quan mà ông bà ta 

gọi là mắt thấy tai nghe 3 câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là của hai nhà lãnh 

đạo của hai đảng trụ cột trong sinh hoạt dân chủ và cộng hòa, mà trước truyền 

hình, truyền thông họ đối kháng, kình chống, đốp chác nhau (tích chống tích, 

tuồng chống tuồng); nhưng khi không còn ai chung quanh, chính mắt tôi thấy họ 

giỡn đùa với nhau quàng vai, xoa ngực để tâm sự với nhau chỉ qua một 

câu: “Tất cả chuyện trên đời này đều tùy thuộc vào trình độ!”. Câu chuyện thứ 

hai giữa một thủ tướng của một quốc gia mạnh vì văn minh vào bậc nhất Âu 

châu, với một triết gia cột trụ của triết luân lý trong một cuộc tranh luận, tổ chức 

bởi một tạp chí triết học, cũng như trong câu chuyện thứ nhất, trước đại chúng 

thì hai người này bài bác nhau, đối kháng nhau (lý chống lý, luận chống luận), 

nhưng khi khán giả đi về hết, thì họ vỗ vai nhau, xoa tay nhau cũng chỉ để nói 

với nhau: “Tất cả chuyện trên đời này đều tùy thuộc vào trình độ!”. Câu chuyện 

thứ ba là cuộc tranh luận giữa một Bắc đẩu của phương pháp luận và một Nam 

tàu của khoa học luận, rất kỵ nhau, luôn căng thẳng với nhau trước đám đông trí 

thức, mà tôi lại là môn sinh của cả hai, và cũng trong một hội thảo, khi tàn cuộc 
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vắng người, thì họ tâm đắc riêng rẽ với nhau trong một tiệm ăn, và tôi lại nghe 

thêm một lần nữa: “Tất cả chuyện trên đời này đều tùy thuộc vào trình độ!”. 

Câu hỏi cụ thể của tôi đặt cho các vị ủy viên của Bộ chính trị là, quý vị nhận 

định như thế nào về 3 câu chuyện này chung quanh chỉ một câu thôi: “Tất cả 

chuyện trên đời này đều tùy thuộc vào trình độ!”. Nói thẳng ra là trình độ đóng 

vai trò gì trong khả năng lãnh đạo của mỗi ủy viên Bộ Chính trị hiện nay? Vì 

đây không những là chuyện phát triển đất nước và thăng hoa dân tộc, mà còn là 

chuyện sống còn của tiền đồ tổ tiên, vận mệnh của đồng bào trước họa Tàu 

tặc hiện nay. Thực hay hư, có phải đúng như tuyên truyền là các ủy viên của Bộ 

Chính trị là tinh hoa của đất nước, là thiên tài của Việt tộc, hay quý vị trở thành 

ủy viên nhờ kéo bè, kết đám để ép dân, để lận nước? 

Xin bắt đầu đặt nền cho cuộc đối thoại này để đứng thẳng lưng trước các chính 

sách của quý vị, để nhận ra và so sánh bản lĩnh chính trị, tầm vóc quản lý, nội 

công chiến lược của quý vị với các chính khách, các chính phủ, các chính quyền 

mà tôi được biết tại phương Tây. Mà trong câu chuyện này là một Bộ tự mình 

đặt tên là Chính trị, và là người làm khoa học thì tôi phải cân, đo, đong, đếm về 

hệ năng (khả năng, hiệu năng, tài năng) của mỗi vị, theo lời dạy của tổ tiên 

Việt so ra mới biết ngắn dài: 

– Nhân bản của lãnh đạo có tư duy của chính lý: đó là quyền quyết định, quyết 

định đi theo một ý thức hệ chính trị (thí dụ như ý thức hệ cộng sản) để làm cách 

mạng, để đổi đời rồi đổi kiếp. Và, khi cách mạng thành công, mới khám phá ra 

trong giới lãnh đạo có bọn trộm, cắp, cướp, giật, đúng như tổ tiên đã “bắt 

mạch” được để giáo dục cho con cháu: cướp ngày là quan. Chính độc đảng làm 

ra chuyện sâu dân mọt nước, trong đó có kẻ sẵn sàng buôn dân bán nước, vậy 

thì nhân bản chính trị là quyền trực diện với tà quyền để dẹp ma đạo dẫn 

tới vong quốc, với ma dạng trong vong thân của một đảng mà cứ ngày đêm 

tuyên bố là một đảng cách mạng. Nhân bản chính trị còn là quyền phán đoán, 

phán đoán lịch sử để hiểu sử tính, để thấu sử luận, để không lặp lại sai lầm về sử 

quan trong tương lai, phán đoán một chính quyền độc đảng làm chỗ dựa cho độc 

tài, độc trị, độc tôn, để phải chọn lựa và quyết định lãnh đạo theo hướng đa 

tài dựa trên đa trí, đa năng, đa hiệu, có cơ sở trong đa nguyên để bảo đảm dân 

chủ vì dân tộc. Nhân bản cũng là quyền hành động, hành động để nhân 

cách lãnh đạo được tôn trọng trong nhân phẩm có nhân tính, biết trọng nhân 

quyền, biết quý nhân tri, biết yêu nhân trí để nhân thế có tự do chọn lựa nhân 

nghĩa, nhân từ, nhân đạo, tức là nhân bản. Quý vị hãy bắt đầu câu chuyện nhân 

bản một cách trung thực nhất là công khai kê tất cả tài sản riêng của mỗi vị, để 

nhân dân xem quý vị có còn xứng đáng đại diện cho giai cấp vô sản, như các 

lãnh đạo cộng sản đã hùng hổ tuyên bố và tuyên thệ không? 

– Nhân tri đón nhận kinh nghiệm tới từ nhân dân, biến kinh nghiệm xã hội thành 

kiến thức lãnh đạo, rồi đưa đạo lý chính trị vào tri thức của chính sách để có ý 

thức công ích về cuộc đời, có nhận thức giữa sự tồn vong và phát triển, từ đó 

chọn nhân lý lãnh đạo cho chính sách trúng rồi biến nó thành cái công 

luật đúng. Nhân tri lãnh đạo chấp nhận thử thách tới tự các khó khăn có mặt 
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ngay trong cuộc sống, giải quyết các khó khăn, bằng nhân tri có nhân lý làm nên 

nhân trí của lãnh đạo, tự chọn lựa cách giải quyết tới quyết định các phương tiện 

để vượt thoát và vượt thắng các khó khăn; biết đi trên lưng, trên vai, trên đầu 

mọi ý đồ của Tàu tặc (tôi tôn trọng nhân dân và văn hóa Trung Quốc, nhưng tôi 

phải gọi bọn lãnh đạo đảng CSTQ bá quyền và bành trướng tại Bắc Kinh là Tàu 

tặc theo hệ Tàu tặc nạn từ môi sinh tới thực phẩm, Tàu họa từ cướp đất tới cướp 

biển, Tàu tặc hoại từ thao túng tới khủng bố ngay trong bộ máy chính quyền do 

ĐCSVN lãnh đạo…). Câu chuyện nhân tri là sự hiểu biết thế nào là cải 

cách (giữ sân chơi, nắm trò chơi, và chỉ cần đổi luật chơi), biết thế nào là cách 

mạng (xóa sân chơi, dẹp trò chơi, bỏ luôn luật chơi) để làm lại mới hoàn toàn, 

vừa để thay đời đổi kiếp dân tộc, vừa đưa đất nước thăng hoa theo hướng văn 

minh. Nhân tri lãnh đạo chấp nhận thăng trầm, nhưng luôn phấn đấu để vươn 

lên, nhận bổn phận bảo vệ tổ quốc cùng lúc nhận nhiềm vụ bảo vệ giống nòi, 

luôn cáng đáng cần lao để phát triển, pháp minh để làm cho bằng được chuyện 

lấy tài năng dân tộc làm nên sáng tạo từ khoa học, kỹ thuật tới văn hóa, giáo 

dục. Công minh lãnh đạo vì các thế hệ mai sau, lãnh đạo chính trị là tạo những 

điều kiện thuận lợi nhất cho các thế hệ mai sau thành đạt trong học hành, thành 

tựu trong nghề nghiệp, thành công trong kinh tế. Quý vị ra chính sách xuất khẩu 

lao động, thật ra là xuất khẩu nô lệ, quăng đồng bào mình biền biệt xứ người, 

như “mang con bỏ chợ” để làm kiếp lao nô, nô tỳ, tức là kiếp bị ức hiếp như đày 

tớ, bị bạo hành như súc vật, bị khinh bỉ hơn rác rưởi. Quý vị lãnh đạo gần xa 

chung quanh Bộ Chính trị biết rất rõ điều này, nhưng họ đã chọn vị kỷ: đã 

chuyển tiền, gởi của ra nước ngoài cùng lúc mua nhà, đưa con cái học tại 

phương Tây, nên đã thủ thẻ xanh, quốc tịch ngoại, chỉ cần có biến động mất 

nước là sẽ cao bay xa chạy. Loại lãnh đạo này cụ Tiên Điền Nguyễn Du xếp 

chúng vào loại “quen thói bốc trời”. Lọai bốc trời này thì làm sao có nhân tri 

lãnh đạo để hy sinh vì đồng bào, làm sao có trình độ mà yêu nước (đây chính là 

câu chuyện về trình độ), “lòng lang dạ thú” thì làm sao có trình độ của nhân 

phẩm. Đây không chỉ là lỗi mà là tội, lại là tội rất nặng: sâu dân mọt 

nước rồi buôn nước bán dân và bỏ chạy ra xứ người như ma trơi! 

– Nhân trí của mọi chính sách thấy được qua các chiến lược lãnh đạo vì độc lập 

tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân đúng nghĩa trong giáo dục của tổ tiên Việt trong 

ấm ngoài êm, hơn thế nữa còn phải quyết biến ngày mai phải đẹp hơn, hay hơn, 

tốt hơn, lành hơn ngày hôm nay. Đây chính là chính nghĩa của nhân trí lãnh đạo 

được tính toán, được xếp đặt, được tổ chức, được quản lý, được thực hiện qua 

thời gian và qua không gian của chính bản lĩnh chính trị có ý thức của “người 

khôn chưa đắn đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông sâu”. Nội công có ý thức này 

không hề thụ động, không “ba phải”, không “nửa vời”, không “đu dây” trong 

ngoại giao, mà quên là Tàu tặc đang “đu dây” ngay trên đầu mình, ngay trên đất 

nước mình! Chúng chơi đểu khi lấy biển đảo ta, chiếm đất biên giới của ta, 

chúng chơi bẩn khi làm ô nhiễm môi trường ta; chúng chơi ngang khi bắn giết 

ngư dân ta; chúng chơi tồi khi độc hóa thực phẩm ngay trong lương thực của 

đồng bào ta; chúng còn chơi ác khi chúng bắt quý vị phải cúi đầu-khoanh tay-
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quỳ gối không cho các công ty dầu khí khai thác ngay trên thềm lực địa của đất 

nước ta, mà sau đó đau đớn hơn là quý vị phải bồi thường thiệt hại cho các công 

ty này. Không có nội công của ý thức, sẽ không có nhân lý trong lãnh đạo, thì 

đừng mong tập hợp được niềm tin của nhân dân để làm nên sức mạnh của dân 

tộc. Nếu không có phương trình nhân lý-niềm tin-dân tộc thì không có lãnh đạo 

nào có thể thành công, vì muốn thành công thì phải dựa trên hệ quyết: quyết 

đoán của lãnh đạo làm nên quyết định của chính sách, trong đó quyết sách được 

hỗ trợ bởi quyết tâm của nhân dân đã hiểu thấu nhân trí của lãnh đạo.Nhân trí 

luôn là hành trình của chủ thể lãnh đạo qua hệ thức (kiến thức, tri thức, trí 

thức) chế tác ra “tổng thức” (ý thức, nhận thức, tâm thức) vì đồng bào và đất 

nước, tại đây thức được sống và được tồn tại qua tỉnh thức bằng sự tỉnh táo của 

lãnh đạo, bằng sự sáng suốt của lãnh tụ. Nhân trí cũng luôn là hành trình khám 

phá (đi một ngày đàng, học một sàng khôn), luôn là hành trình khai phá (thương 

người như thể thương thân), luôn là hành trình khai sáng (biết người biết ta) vừa 

cho trí tuệ lãnh đạo, vừa cho đạo đức chính trị. Lãnh đạo ĐCSVN thật lạ: mỗi 

lần đọc ngoại ngữ làm cả nước, toàn dân ôm bụng cười lăn! Họ khám phá ra 

lãnh đạo từ Thủ tướng (ma dze việt nam= made in Vietnam), Thượng tướng, 

Phó Chủ tịch Quốc hội (phê te bốc = facebook) là vô kiến thức vì vô giáo dục 

theo nghĩa chưa bao giờ được đi học đàng hoàng, tử tế nên đã đẻ ra một hệ 

thống giáo dục quái thai với học giả-thi giả-bằng giả (đây chính là câu chuyện 

về trình độ). Mà thí dụ điển hình nhất là Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú 

Trọng với đề tài tiến sĩ “xây dựng đảng” mà các chuyên gia không biết thuộc 

chuyên ngành nào? Với giám đốc luận án là ai? Với hội đồng giám khảo có 

những ai? Với báo cáo phản biện của ai? Với luận án và báo cáo khoa học sau 

bảo vệ đang được lưu trữ tại đâu? Có hay không khoa học luận, phương pháp 

luận, lý thuyết luận để xây dựng cấu trúc lý luận khoa học? Trước và trong lúc 

làm luận án tiến sĩ thì tham gia trong viện nghiên cứu nào? Đã đóng góp gì trong 

các hội thảo, hội luận, hội đàm, hội nghị quốc gia và quốc tế về chuyên môn, 

chuyên nghành, chuyên khoa của mình? Hệ chính (chính thống, chính quy, 

chính nghĩa) của đề tài nằm ở đâu? Và tác giả luận án theo hệ luận (lý luận, lập 

luận, diễn luận, giải luận) nào? Tóm lại là tại sao nó lại phản khoa học một cách 

rất bất chính như vậy? Ở đây chỉ có hai giả thuyết: một là tác giả luận án chưa 

bao giờ là chuyên gia trong học thuật nên đã bị “tẩu hỏa nhập ma” khi chọn 

phương án nghiên cứu; hai là tác giả có ý đồ dùng ma đạo mỵ đảng để tạo ma 

thuật mỵ quyền, mà cụ Tiên Điền đã từng đi guốc trong bụng loại này: “ma đưa 

lối quỷ dẫn đường!”. Mà câu tiếp theo là “cứ tìm những nẻo đoạn trường mà 

đi”, nhưng đó là quyền cá nhân của ông tổng bí thư, nhưng xin ông không được 

dùng mỵ quyền để dẫn dắt Việt tộc vào tà đạo của tử lộ này! 

– Chủ thể lãnh đạo phân biệt được các sinh hoạt xã hội rất khác biệt, trong đó 

nghề nghiệp khác chuyên môn, chức năng khác vai trò, với định vị của lãnh đạo 

là chủ động để đấu tranh chống lại ngoại xâm, chống lại bất công. Chủ thể lãnh 

đạo có nội công của hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức), có bản lĩnh của 

hệ liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm sĩ), có tầm vóc của hệ chính (chính tâm, 
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chính ngữ, chính nghĩa), làm nên gân cốt lãnh đạo qua hệ tài (chân tài, thực tài, 

anh tài). Đây chính là câu chuyện trình độ của cuộc đối thoại này, và nếu không 

có trình độ của các hệ này thì đừng lãnh đạo! Vì khư khư lãnh đạo chỉ làm tụt 

hậu đất nước, làm tha hóa xã hội, làm quỵ gục thực lực dân tộc. Chủ thể lãnh 

đạo luôn có ý thức của sự thông minh trong chính sách mà thượng nguồn là 

phải cân, đo, đong, đếm qua đời sống xã hội, qua sinh hoạt xã hội, qua quan hệ 

xã hội, bằng thực nghiệm của nghiên cứu, điều tra, điền dã để có khoa học tính 

của lý nơi mà hợp lý làm nên chỉnh lý. Và, chủ thể lãnh đạo phải tra, truy, xét, 

kiểm lại chính ý thức của mình trước các bất công vẫn còn tồn tại trong xã hội, 

để làm cho bằng được chuyện mà cụ Tiên Điền Nguyễn Du đã dặn con 

cháu: “Phải lần cho tới tận nguồn, lạch sông” về các điều kiện làm người của 

dân tộc để thấy, hiểu, thấu, nhân phẩm của Việt tộc. Cụ thể là chủ thể lãnh đạo 

phải vừa chống lại cái sai, vừa tiếp nhận cái đúng; vừa loại bỏ cái xấu, vừa gạt 

ra cái ác, vừa đón nhận cái lành; vừa xóa tan cái độc, vừa chào đón 

cái đẹp, cùng lúc chấp nhận giáo thoại tức là lấy đối thoại với nhân dân với giáo 

khoa chỉnh lý của lãnh đạo để thuyết phục quần chúng thấy cái đúng của chính 

sách làm nên cái trúng ngay trong hành động chính trị. Không như bà Chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã “rô bốt hóa” chủ thể lập pháp của chính bà, 

vì trên thượng nguồn bà đã bị “đô hộ hóa” bởi một ý đồ nào đó trong Bộ Chính 

trị với tuyên bố phản chủ thể lãnh đạo: “về đặc khu… Bộ chính trị đã quyết rồi, 

bây giờ quốc hội phải bàn để ra luật…”. Bà phải nên biết là chủ thể lãnh đạo 

chống lại kiếp “cơm thừa, canh cặn”, tức là chống lại chuyện thí gì lượm lấy, 

cho gì ăn nấy, ném gì xài nấy, vì chủ thể lãnh đạo phải đủ nghị lực để gạt bỏ bạo 

quyền, cường quyền, lạm quyền, vì nó đủ kiên cường để dẹp bỏ tham quyền, 

tham nhũng, tham ô, vì nó rất dị ứng với bất công, bất lương, bất tài. Cho nên 

chủ thể lãnh đạo phải biết chấp nhận dấn thân để chống lạm quyền trong lãnh 

đạo, tham nhũng qua quyền lực; chống bất công để xây dựng công bằng; để lật 

đổ độc tài rồi lập ra công lý mới. Trong thử thách, chủ thể lãnh đạo cam nhận: bị 

bắt bớ để bảo vệ nhân cách lãnh đạo; bị tù đày để bảo toàn phong cách lãnh đạo. 

Quy lại, chủ thể lãnh đạo thừa nhận: phải có nhân tính trong nhân tình phải 

có nhân đạo trong nhân sinh, phải có nhân nghĩa trong nhân thế, vì chủ thể lãnh 

đạo khẳng định nhân bản trong nhân văn, nhân từ trong nhân tri, nhân trí 

trong nhân lý. 

– Dân (là) chủ mang sự sáng suốt của lãnh đạo muốn thay đổi nhân tình, và 

trước hết phải biết thay đổi chính mình, rời bỏ ích kỷ để tiếp nhận nhân tri, rời 

bỏ cái tôi tự cung tự cấp để đón nhận cái chung trong chuyện lợi ích chung, biết 

chia sẻ công bằng để sống chung trong công lý. Sự tỉnh táo giúp lãnh đạo rời cái 

tôi của ao nhà, nếu cần rời luôn cái ta của ao làng, để thấy được đại dương, 

cùng lúc hiểu được các quan hệ giữa các châu lục, để thấu sự vận hành của trái 

đất, của thế giới. Nhất là sự vận hành của dân chủ, mà bắt đầu là đẩy cổng để đi 

tìm đa tài, rời bộ này bộ kia của đảng mình để đi tìm đa trí, xa làng để gặp đa 

hiệu, tìm đến các quốc gia, các châu lục như tìm đến đa năng, hãy học dân chủ 

của thiên hạ để phát huy dân chủ cho đất nước. Đây chính là câu chuyện trình độ 
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lãnh đạo! Vì khi nhân loại tạo ra thể chế dân chủ, để đưa các sinh hoạt chính trị 

vào đúng quỹ đạo của đạo đức chính trị, tức là đạo đức hóa mọi sinh hoạt lãnh 

đạo, để lãnh đạo chính trị phải làm việc trong luân lý của trách nhiệm và bổn 

phận, sống trong đạo lý hay, đẹp, tốt, lành cùng với dân (là) chủ của mình. Từ 

đó chính quyền phải nhận trọng trách là phát huy dân chủ cho mọi công dân, nếu 

chính quyền không làm được chuyện này thì nó chỉ là tà quyền. Dân chủ là thể 

chế nhận rõ tiến trình của nhân loại, ngày ngày được mài dũa sắc nhọn trở thành 

thể chế của lý trí thông minh, tạo nên trí tuệ, thí dụ điển hình là ngay trong cổ sử 

của Hy Lạp là một xã hội có nô lệ và đã bóc lột nô lệ, nhưng thông minh lý trí 

của Hy Lạp đã biết chế tác ra tư duy chính thể để làm nên các lý luận về tự do, 

từ đó sáng tạo ra cả một hệ tư tưởng về dân chủ. Chính dân chủ làm chính nghĩa 

cho tự do của công dân, tự chủ của dân tộc, phải thấy để rõ trong hiện sử (bây 

giờ và ở đây) trong sinh hoạt chính trị, phải nhận ra là dân chủ ngày ngày trở 

nên sắc nhọn ngay trong các thể chế độc tài. Đấu tranh vì dân chủ có ngay trong 

các chế độ toàn trị, mà không một ý đồ chính trị nào có thể giới hạn chuyện dân 

làm chủ để dân là chủ của một dân tộc trên con đường đi tìm nhân phẩm. Dân 

chủ đã hiển hiện rõ trong mạng xã hội qua internet, trong đó các tin tức, các 

truyền thông, các sự cố ngoài vòng kiểm soát của chế độ độc đảng, của thể chế 

độc quyền, trước bị xem là ngoài lề, nhưng giờ đã trở thành chính thống, vì nó 

không bưng bít, không tuyên truyền, không tráo luận, không giả dối. Trên mạng 

xã hội qua internet, nhân dân còn biết đi xa hơn tin tức và truyền thông để tìm 

hiểu về sự thật qua sự cố, mà mạng xã hội còn là nơi hội tụ các đòi hỏi, các 

phong trào, các đấu tranh vì tự do, vì nhân quyền. Chính quyền độc đảng ngăn 

chặn nó, cấm đoán nó, truy hãm internet vì nó đứng chung không những phía sự 

thật, mà còn biết đứng về phía lẽ phải để bảo vệ các nạn nhân của bạo quyền, vì 

nó biết đứng về phía nước mắt của dân oan, dân đen, của các nhà đấu tranh vì 

dân chủ và nhân quyền… Và, lỗi sẽ biến thành tội trong ngày 12 tháng 6 năm 

2018, khi Quốc hội đã cúi đầu bấm nút để thông qua luật an ninh mạng, vì quá 

sợ dân là chủ, xuống đường-biểu tình-phản luật an ninh mạng mà quý vì đã đưa 

xe tăng, thiết giáp vào các thành phố để uy hiếp nhân dân yêu nước chống luật 

đặc khu, chống luật an ninh mạng. Lấy xe tăng, thiết giáp ra để chống lại sự tiến 

hóa của tự do truyền thông: đây chính là trình độ (quá thấp) của quý vị; nơi mà 

Bộ Chính trị đã “ném đá giấu tay” khi trao quyền lại cho Bộ Công an để đàn áp 

mạng xã hội. Đây chính là thượng nguồn ngày tàn của ĐCSVN, không những đã 

phản lại phương trình dân làm chủ để dân là chủ trong xã hội hiện đại; mà luật 

an ninh mạng còn phản lại trào lưu tiến hóa của nhân loại, phản luôn quy trình 

tự do của nhân tri trong văn minh của nhân trí. 

– Lý của thức trong đó nhân lý phát huy kiến thức, trong đó nhân tri biết dựa 

vào nhân trí để có sung lực bảo vệ tính tự chủ của lãnh đạo… Tất cả quá trình 

này phải được Bộ Chính trị nhận diện trong các phong trào đấu tranh của dân 

oan cho tới các phong trào đòi hỏi dân chủ và nhân quyền chống bạo quyền độc 

đảng. Lý của thức chỉ có với lý trí của yêu nước thương nòi, vì đây chính là 

năng lượng của lý biết thức trước các điều kiện của nhân sinh (dân tộc đang khổ 
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đau và đất nước đang lâm nguy), từ đó hiểu nội chất của hai thực tế này trong xã 

hội để tạo hạnh phúc cho đồng bào. Bộ Chính trị có thấy rõ các phong trào thiện 

nguyện cho tới các phong trào bảo vệ các nạn nhân của trộm cướp trên đường 

phố do các hiệp sĩ thật sự liêm chính, những phong trào tự phát từ lương tri của 

các chủ thể dân chủ đã xuất hiện? Họ xuất hiện chỉ vì ĐCSVN đã bất tín và bất 

tài trong quản lý. Có lý trí để chọn lựa, để quyết định, để hành động, chống vô 

cảm, phải dẫm lên sự hèn nhát vì nó vô nhân, phải đạp lên sự thối nát, đây cũng 

là bài toán luân lý của Bộ Chính trị hiện nay: không chấp nhận một lực lượng 

công an, cảnh sát, lên hàng triệu người, lại còn sử dụng xã hội đen giữa ban 

ngày để thao túng, khủng bố dân oan, dân đen, dân lành. Lý trí của lãnh đạo là 

bảo vệ công dân và dân tộc qua công bằng, công lý, công pháp, chính đây sự 

thông thái lý trí để thăng hoa sự sáng suốt trong lãnh đạo. Các phong trào dân 

oan ngày càng được dân tộc hóa và cả nước đều biết, chia sẻ, đồng cảm, song 

song với đấu tranh vì dân chủ của nhiều phong trào vì nhân quyền ngày càng 

được thế giới hóa được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế, các châu 

lục đã có dân chủ, ngay cả Liên Hiệp quốc. Điều phải nhận định về chính trị học 

và xã hội học là hành động tự do đấu tranh vì nhân quyền không bao giờ bị coi 

rẻ, xem thường, bỏ rơi, bỏ quên mà nó luôn được tôn vinh, và nó ngày ngày 

được vinh quang hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Nếu Bộ Chính trị ý 

thức được điều này thì đừng đàn áp các cuộc xuống đường biểu tình của công 

dân Việt nữa! Từ khi hệ Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu hoại thẳng thừng và sống sượng 

xâm lấn lãnh thổ ta; xâm lăng dân tộc ta qua kinh tế, thương mại, du lịch; xâm 

lược ta qua chuyện chúng thao túng, giật dây từ Bộ Chính trị tới Trung Ương 

đảng, nơi mà Tàu tặc tự cho phép bố trí nhân lực lãnh đạo của đảng CSVN, từ 

đó tạo các mê hồn trận kiểu bạn tốt, đồng chí tốt, láng giềng tốt… nhưng 

vẫn trộm, cắp, cướp, giựt biển đảo của ta, lại còn giăng bẫy Bộ Chính trị qua 

luật đặc khu, luật an ninh mạng. Đây chính là câu chuyện về trình độ lãnh đạo, 

vì công dân Việt muốn biết mức độ ý thức lãnh đạo của các vị ủy viên của Bộ 

Chính trị tới đâu? Ai là kẻ trung với nước, hiếu với dân như khẩu lệnh thuở xưa 

của quý vị? Và, ai là kẻ buôn dân bán nước trong Bộ Chính trị? Hãy lột mặt nạ 

của chúng để cứu nguy cho giống nòi! 

– Chống diệt vong để chống diệt chủng, trước họa xâm (xâm lấn, xâm lăng, xâm 

lược) mà ta đã thấy rõ trong bối cảnh lịch sử lâu đời của Việt tộc và đang tiếp 

tục diễn ra trong hoàn cảnh hiện nay của Việt tộc thì đó là Tàu họa, với ý đồ 

của Tàu tặc, bằng thâm ý của Tàu man. Mà man tính trong man rợ có từ tính 

toán tới hành động, cướp trắng trợn đảo biển Việt cùng lúc gây ô nhiễm qua 

công nghiệp đầy độc chất của chúng đang đầu tư và khai thác ồ ạt ngay trên lãnh 

thổ Việt, mà nhân dân hiểu là có sự thông đồng của các lãnh đạo trong ngoài Bộ 

Chính trị đã bán nước để trục lợi. Chống diệt vong trước mắt là phải nuôi tự chủ 

bằng thực lực của dân tộc trong quá trình chống thù trong cụ thể là chống tham 

nhũng, chống luôn bất bình đẳng để trực diện chống bất công. Chống tham 

nhũng toàn diện, chứ không phải chống theo kiểu “đốt lò” của ông Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng hiện nay, mà nhân dân đã nhận ra ngay từ đầu là một cuộc 
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thanh trừng nội bộ, để truy diệt các nhóm tư thù trong hậu đài của quyền bính. 

Chống diệt vong thật ra cũng là chống lại bạo quyền đang đe dọa, khống chế, 

đàn áp dân chủ qua bạo lực có mặt dày đặc trong cuộc sống, quý vị hãy tận dụng 

sức thông minh củađối thoại-đối chất-đối luận. Trong lịch sử của các Bộ Chính 

trị của ĐCSVN từ khi lập đảng: thông minh đối thoại chưa hề có, đây chính là 

lúc biến không thành có để giải khổ cho dân, để vượt khó cho nước! Hãy đối 

thoại với nhân sĩ, với hiền tài của Việt tộc! Chống diệt vong là chống lại bạo 

quyền phi nhân tính, để chống lại tha hóa vô nhân, chống lại đồi trụy vô luân, 

bằng thông minh của đối thoại, để xác nhận nhân quyền (quyền làm người với 

nhân tính, với nhân đạo). Chống diệt vong là chống lại bạo quyền bằng lý của 

nhân phẩm vừa dựa trên nhân lý, vừa dựa trên nhân trí, làm nên phương 

trình hợp lý-chỉnh lý-thuần lý để lãnh đạo sánh đôi với công bằng, như chính 

sách song hành cùng đạo đức tổ tiên để bảo đảm nhân phẩm cho Việt tộc. Một 

nhân phẩm không chấp nhận tà quyền, độc quyền, tham quyền! Chống diệt vong 

bằng tự chủ của ý chí lãnh đạo, bằng quyết tâm với các lý luận nhân lý: tự do 

trong công bằng và bác ái, từ đó phấn đấu để xã hội công nhận đạo lý tự do-công 

bằng-bác ái vừa là nguyên tắc, vừa là khuôn mẫu cho mọi hành động xã hội, từ 

chính quyền tới cá nhân, từ tập thể tới cộng đồng, luôn biết lấy dân là chủ làm 

động lực cho văn minh của dân tộc. Chống diệt vong phải đến từ nhân lý, có 

ngay trong nhân tính, xuất hiện từ nhận thức về nhân phẩm, và tư duy của lãnh 

đạo dựa trên nhân luận được hỗ trợ bởi đạo lý, đạo đức, của nhân đạo. Bộ Chính 

trị mà liêm chính sẽ cho xuất hiện: nhân nghĩa, biết rời bỏ ích kỷ, vô cảm để 

biếtăn ở có hậu, có ngày mai được chung sống qua công bằng với đồng loại, như 

công dân có thông minh tôn trọng tiền đồ của tổ tiên, trong hùng lực của dân chủ 

có trách nhiệm với đồng bào, với cộng đồng nhân loại. 

– Tự chủ của trí là dùng lý trí tự kiểm soát hành vi, tự kiểm định hành động của 

mình qua trí tuệ và đạo lý, qua trí lực và luân lý, còn đối với lãnh đạo thì tự 

chủ của trí của tự cân bằng các sinh hoạt xã hội, cộng đồng, tập thể theo quy 

luật công bằng, dựa trên công lý, được hỗ trợ bởi công tâm. Tự chủ của trí của tự 

giáo dục, qua kiến thức, qua tri thức để có ý thức biết tự giáo dưỡng đạo lý, đạo 

đức, luân lý cho mình và cho người khác. Không dùng bạo quyền, bạo động, bạo 

lực vì chúng chính là nguồn gốc của khổ đau, là bản chất của tà quyền, tự chủ 

của lý trí là quyền bảo vệ đồng bào và đồng loại để nhận ra chính độc tài, độc 

quyền, độc đảng, là gốc, rễ, cội nguồn của bất tín, bất tài, bất lương. Tự chủ của 

trí với quyền đa năng để tự chuyển hóa trong các sinh hoạt chính trị và xã hội, 

dựa trên đa tài, đa hiệu, đa trí của nhân dân, qua đa nguyên, đa lý, đa đảng của 

nhân quyền, làm nên dân chủ. Tự chủ của trí biết bảo vệ môi sinh, trong đó có 

quyền bảo toàn môi trường sống, như chính bảo quản để cuộc sống, chống ô 

nhiễm môi trường và chặn ngay trên thượng nguồn các tà quyền, các công 

nghiệp ngày ngày gây thảm họa môi sinh, đe dọa cả nguồn sống lẫn sự sống của 

bao thế hệ, với hậu quả khủng khiếp của tập đoàn âm binh Formosa, với sự cấu 

kết với bọn lãnh đạo âm binh lẩn lách từ trung ương đến địa phương của 

ĐCSVN. Hãy bắt đầu bằng sự cẩn trọng dựa trên phương tiện tốt để tránh các 
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hậu quả xấu, cùng lúc biết bảo vệ mọi giá trị của nhân tính, biết chọn lựa cứu 

cánh tốt với phương tiện tốt cùng lúc biết bảo vệ mọi giá trị của nhân phẩm. Cẩn 

trọng với các giá trị tới đạo đức, tránh giết chóc, thảm sát, khủng bố để biết bảo 

vệ mọi giá trị của nhân đạo. Cẩn trọng vì cộng đồng, vì xã hội, vì đồng bào, vì 

đồng loại, chớ không phải cẩn trọng chỉ vì vị kỷ cá nhân lãnh đạo của mình (đây 

cũng là chuyện trình độ trong Bộ Chính trị). Chống vô cảm, nếu vô cảm là thờ ơ, 

lãnh đạm, tức là câm, mù, điếc trước các khổ đau, đánh mất đi mọi cảm xúc, vì 

chính vô cảm đã phản lại các giá trị đạo đức và phản lại cả sự thông minh của ý 

thức là nơi tiếp nhận kiến thức. Là ủy viên của Bộ Chính trị mà hằng ngày ăn no 

ngủ yên với bao triệu dân oan không đất, không nhà, lang thang như «bụi 

đời», buồn tủi như «oan hồn», thì đừng làm ủy viên nữa! Hãy rút lui càng sớm 

thì dân càng bớt khổ, đất nước càng bớt đau. 

– Tỉnh thức, với ý thức độc lập, với tâm thức dân tộc của nhân phẩm Việt, tức là 

biết đứng về phía dân oan, không chấp nhận và không cho phép các lực lượng 

bạo quyền dưới quyền của các vị là công an, cảnh sát, hợp cùng các lực lượng tà 

quyền là côn đồ, du đảng của xã hội đen đánh đập, trấn áp, bạo hành với dân 

oan, để khỏi phải thấy chính nhân phẩm của quý vị bị xúc phạm. Hãy biết đứng 

cùng với các nạn nhân của cưỡng hiếp, của bạo dâm, có cả ấu dâm và làm ra luật 

nghiêm minh nhất để bảo vệ tới cùng nhân phẩm của các nạn nhân, không thấy 

được nhiệm vụ này thì có mặt hoặc lập ra Bộ Chính trị để làm gì? Hãy quyết tâm 

chấn chỉnh hệ thống giáo dục như để chuộc tội với Việt tộc qua các chuyện học 

trò bạo động với thầy cô, thầy cô bạo hành với học sinh, trong bối cảnh vô giáo 

dục ngay trong giáo dục, thế mà vẫn bám ghế trong Bộ Chính trị thì nhân trí của 

quý vị ở đâu? Tỉnh thức tức là mỗi lần chứng kiến thực tế của mua bằng bán 

cấp qua học giả-thi giả-bằng giả để sau đó là mua chức bán quyền ngay trong 

ĐCSVN, thì quý vị có thấy nhân tri của chính của quý vị bị trừ diệt không? Tỉnh 

thức trong lãnh đạo là phải chặn đứng ngay bi cảnh một xã hội bị mù lòa vì tiền 

bạc, vật chất: con cái ruồng rẫy cha mẹ, anh chị em giết hại nhau ngày ngày vì 

của cải, thế mà quý vị vẫn bám chức, ôm quyền thì nhân cách của quý vị có còn 

không? Nếu là lãnh đạo thì phải chặn ngay chuyện buôn thần bán thánh, các nhà 

sư giả tín để giả mạo qua cửa Phật để làm tiền, để trục lợi, thông đồng với các vị 

lãnh đạo trong ĐCSVN, chúng khai thác chuyện làm chùa-xây chùa-lễ chùa để 

trục lợi qua “phước sương”, hãy xem lại nhân từ của của quý vị đã bị bóp chết 

chưa? Tự tin nhận thức tức là mỗi lần quý vị chứng kiến thực cảnh của những kẻ 

có thực tài của dân tộc phải bỏ nước ra đi, nguyên khí của quốc gia bị đánh quỵ 

ngay trong quốc nạn của tiền tệ-hậu duệ-quan hệ được nuôi dưỡng bởi chính 

ĐCSVN của quý vị, thì quý vị có thấy nhân trí của chính quý vị bị thắt cổ 

không? Tự tin nhận thức tức là mỗi lần chứng kiến thực trạng của độc đảng của 

quý vị sinh ra độc quyền, để tham quyền đẻ ra tham nhũng trong ĐCSVN, luôn 

chối từ đối thoại để đối luận với trí thức, với chuyên gia thì quý vị có thấy nhân 

luận của chính quý vị bị thiêu rụi không? Tự tin nhận thức tức là mỗi lần chứng 

kiến bi kịch của cả dân tộc đang bị bần cùng hóa, cả một xã hội đang bị đồi trụy 
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hóa, cả một đất nước đang vào quỹ đạo diệt vong hóa bởi Tàu tặc, thì nhân cách 

lãnh đạo của quý vị có còn được nhân dân tôn trọng không? 

– Phản tỉnh là kết quả tất yếu của tỉnh thức, nơi mà tri thức luận đã làm tụ diểm 

cho phân tâm học và khoa học não bộ hiện đại để làm rõ phân tích: chính môi 

trường làm thay đổi, làm thông minh hóa tư duy rồi hành động của mỗi cá nhân, 

mỗi lãnh đạo, mà ông bà ta đã giúp ta mở cửa cho trí tuệ: thời bắt thế, theo thời 

phải thế, để lãnh đạo phải hiểu thấu: thời (thông) bắt thế (minh), theo thời (sáng) 

phải thế (khôn). Nếu không thông, không minh, không sáng, không khôn thì 

đừng lãnh đạo! Thì đừng làm khổ dân, hại nước nữa! Tổ tiên ta còn nói rõ 

hơn “Rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu bực mình”, trong 

lãnh đạo chính trị thì bực mình chính là hại mình trong hệ hại (hại dân tộc, hại 

đất nước, hại tiền đồ tổ tiên). Mà muốn tránh hệ hại này khi đã là ủy viên của 

Bộ Chính trị thì phải bắt đầu bằng thực địa trong hành vi, thực 

nghiệm trong hành tác, và thực tế trong hành động, chỉ xin mỗi ủy viên của Bộ 

Chính trị bỏ ra một ngày cho mỗi bi kịch dân tộc, cụ thể giành một ngày trọn 

cho hệ thực (thực địa, thực nghiệm, thực tế) để chế tác ra hệ hành (hành vi, hành 

tác, hành động) vì nhân trí của mỗi ủy viên trên sự thực của đồng bào, trong sự 

kiện của đất nước. Xin dành một ngày trọn cho từng thành phần xã hội sau đây: 

 Một ngày trong dân oan, quý vị không cần rời Hà Nội, họ đang tủi 

nhục đi đòi công lý vì bị cướp đất, cướp nhà, họ ở gần quý vị lắm! Trên 

đường phố, trong công viên, ngay trung tâm đang hét đứng, khóc ngồi, 

cạnh kề các trụ sở của chính quyền, của ĐCSVN. 

 Một ngày trong bịnh viện, để thấy bịnh nhân than đứng, khóc chờ, để 

được chăm sóc, từ phụ lão tới trẻ con, nằm la liệt trên giường, dưới đất. 

Quý vị không cần rời xa thành phố, cứ đến các bịnh viện lớn nhỏ để 

xem y tế của đất nước này ra sao, với bà bộ trưởng vừa tiêm thuốc 

chích ngừa chết người, vừa buôn thuốc giả chống ung thư, có một 

không hai trên thế gian này. 

 Một ngày trong nhà tù, chốn lao lý mà các tù nhân đấu tranh vì dân chủ 

và nhân quyền bị nhốt cùng với tù hình sự, nơi mà các con dã thú còn 

không chịu nổi tất cả nhục hình mà các tù nhân phải gánh chịu, nơi mà 

quý vị cứ khư khư tuyên bố với các hội đoàn, các chính phủ bên ngoài 

là, Việt Nam không có tù nhân lương tâm! Và ai cũng biết là kẻ tuyên 

bố câu này không hề có lương tâm! 

 Một ngày trên Biển Đông, làm ngư dân để cùng ngư phủ chịu cảnh bắn 

giết của Tàu tặc, chớ không phải “tàu lạ” như quý vị tuyên bố một 

cách thật đớn hèn! Có mặt trên Biển Đông để mắt thấy, tai nghe về 

chuyện đi biển đánh cá giờ thành đi không trở lại, ngay trên lãnh hải 

của quê hương Việt. 

 Một ngày tại Vũng Áng, để thấy cả một vùng biển nuôi bao triệu đồng 

bào, giờ thành biển chết, trong nhiều năm, qua nhiều đời, và biển chết 

làm người quỵ gục theo: bỏ biển, bỏ quê, bỏ nhà lang thang trong kiếp 
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lao nô tại Lào, tại Trung quốc… với kiếp cơm thừa, canh cặn, họ bị bỏ 

quên cho đến bao giờ? 

 Một ngày trên miền cao, với trẻ em đi học qua các tử lộ của thác đổ, 

sông dữ, phải ăn lá, ăn củ qua ngày như súc vật, mà không biết bao giờ 

mới được chính quyền đoái hoài tới để được nuôi dưỡng, học hành 

bình thường, bao giờ mới thực sự được làm người? 

 

 

 Một ngày trong khu ổ chuột, mà nhân dân của quý vị sống trong chật 

chội “như chuột”, sống trong thiếu thốn trăm bề, thức khuya, dậy 

sớm kiếm cơm cũng không đủ, một nắng hai sương kiếm tiền cũng 

không xong. 

 Một ngày trong đồn công an, nơi mà nhân dân xem như địa ngục diện 

tiền, nơi mà con người đã là súc vật để bị tra tấn, nơi mà Việt Nam 

hiện nay theo thống kê là nơi có số tử vong cao nhất so với các đồn 

công an của thế giới, nơi mà công an là tra tấn viên không nhân tính, 

là đao phủ thủ không nhân tri, luôn được ĐCSVN của quý vị bao che. 

 Một ngày trên đồng ruộng của nông thôn bị ngập mặn của miền nam 

vựa lúa cho cả nước, nơi mà nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho 

trời trong nghiệp ngã mà vẫn không sao cứu được đất, cứu được thân. 

 Một ngày trong trường học, tùy quý vị chọn tiểu học hay trung học, 

tiểu học thì cô giáo đày đọa học sinh, uống nước giẻ lau bảng; còn 

trung học thì thầy bạo hành trò, ngoại phố thì trò bạo động thầy, trong 

một nền giáo dục bị điên loạn hơn trầm cảm. 

 Một ngày trong các nơi trác táng, từ rượu bia đến nghiện ngập, từ bài 

bạc tới mãi dâm, để thấy cho rõ là quý vị không hề có một chính sách 

chống các tệ đoan xã hội, vì không có quyết tâm. Ngược lại các đồng 

chí của quý vị lợi dụng chuyện mua chức bán quyền để mua người bán 

nghiện trong một xã hội ngày ngày lấy tha hóa để chôn vùi nhân cách. 

 Một ngày trong các chợ búa, để thấy dân ta tại sao lại thành dân 

đen qua giá cả tăng vùng vụt, lạm phát trong ma đạo không lối ra, nhân 

dịp đó quý vị chứng kiến luôn cảnh: thực phẩm bẩn, ẩm thực độc, đang 

gây ra bao ung thư cho đồng bào mình, đang phải sống trong tử địa với 

số lượng người ung thư cao hàng đầu của thế giới hiện nay. 

Nơi này rồi tới nơi kia trên đất nước nhé quý vị ủy viên! Lấy hệ thực (thực địa, 

thực nghiệm thực tế) làm con ngươi, lấy hệ hành (hành vi, hành tác, hành 

động) làm đôi chân, từ đó đi tìm nhân phẩm cho Việt tộc. Quý vị mà không làm 

việc này, thì tôi chắc chắn là quý vị không có hệ liêm (liêm sỉ của lãnh đạo làm 

nên liêm chính của chính sách, làm ra liêm khiết của chính thể). 
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Tôi vẫn nhớ hai câu chuyện của lãnh đạo chính trị, một trong thế kỷ hai mươi 

khi tướng De Gaule nhận chức tổng thống, có mời văn sĩ Malraux cùng nhận 

chức bộ trưởng Bộ Văn Hóa, và cả hai đều đồng ý kết luận để có tâm giao trong 

chính sách là: “Nếu đã hiểu hết nổi khổ niềm đau của dân tộc, thì phải triệu tập 

tất cả hiền tài quốc gia và quốc tế để phục vụ cho dân tộc”. Câu chuyện thứ hai 

ngay đầu thế kỷ hai mươi mốt này, giữa thủ tướng tài ba của Pháp quốc là 

Rocard và hiền triết Ricoeur, cả hai cùng thao thức về đạo lý chính trị, trong đó 

một dân tộc luôn có cùng một dòng sinh mệnh với nhân loại, và cả hai đã tâm 

giao đắc khí trong mô thức: “Cái đúng của chính sách chính là cái trúng của 

nhân tính, và cả hai có thể làm nên cái đẹp của một dân tộc, cái hay của một đất 

nước!” 

 

 

Chào quý vị ủy viên của Bộ Chính trị, 

chúc quý vị tỉnh táo để thương dân, 

sáng suốt để bảo vệ tổ quốc, 

còn tuệ giác để không tiếp tục  

làm suy kiệt nhân phẩm của Việt tộc! 
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Thư gởi các đảng viên của ĐCSVN 

Trả lại thẻ đảng 

 để nhận lại nhân phẩm Việt 

Chào các bạn, 

Tôi đã biết, đã quen những đảng viên của ĐCSVN và tôi đã đối thoại, đã tâm sự 

với họ về hiện trạng của dân tộc và tương lai của đất nước từ hơn 40 năm nay, 

và trong số đó, tôi nhận ra được là những người yêu nước muốn mang lại những 

điều hay, đẹp, tốt, lành tới đồng bào, cho Việt tộc. Nhưng trong cuộc đối thoại 

này, tôi xin phép được nêu ra một khoảng cách, tức là sự cách biệt giữa những 

đảng viên yêu nước, thương dân này với các lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN, đã 

mang nhục hiệu: hèn với giặc, ác với dân. Vì chính trong nội bộ lãnh đạo, có 

những kẻ đã phản bội lý tưởng yêu nước, thương dân, chúng tham quyền để 

tham nhũng, trong bọn này có kẻ mang dã tâm bán nước, nhấn đạp tiền đồ tổ 

tiên của Việt tộc xuống thấp để đưa tư lợi lên ngập mặt, ngập mắt của chúng, 

dùng tà quyền để vùi lấp nhân quyền, dùng bạo quyền đàn áp dân chủ. 

Đối thoại này vì công ích xã hội, vì tương lai đất nước, vì nhân phẩm của Việt 

tộc, thì không có chỗ cho những kẻ vào đảng để thăng quan tiến chức, để mua 

chức bán quyền, để vinh thân phì gia qua đặc quyền, đặc lợi… để lợi dụng một 

đảng chỉ với bốn triệu đảng viên mà lại tự định vị cho mình kiểu «ghế trên ngồi 

tót sỗ sàng», lãnh đạo không để mưu tìm hạnh phúc cho nhân dân, mà cai trị họ, 

bòn rút họ, trấn áp họ, và tráo trở với họ trong mọi quan hệ xã hội, mọi sinh hoạt 

xã hội, qua tuyên truyền ngu dân, qua bạo quyền của công an trị. 

Là tư vấn cho các định chế, các cơ chế của các chính quyền Âu châu tự nhiều 

năm qua, tôi được tiếp cận từ lãnh đạo tới đảng viên các đảng phái trong sinh 

hoạt chính trị đa đảng, trong quan hệ đa nguyên, có nhân quyền của cộng hòa, 

có tự do của dân chủ, tôi nhận ra độc đảng sinh ra độc tài của ĐCSVN là một 

hoạn bịnh thể chế, sinh ra ung thư trong sinh hoạt xã hội, cả trong đời sống tâm 

linh của Việt tộc. Đối thoại, vì vậy phải dựa trên dữ kiện, để nắm được chứng từ, 

có lý luận của sự thật để có lập luận về chân lý, để có giải luận về lẽ phải. Đối 

thoại chân chính không được rời quá trình sự thật-chân lý-lẽ phải: 

 Lý tưởng chính trị phải là câu chuyện đầu tiên trong cuộc đối thoại này, 

trong đấu tranh cho độc lập dân tộc nó là đuốc soi đường cho đảng, 

trong tình hình hiện nay thì nó hoàn toàn vắng mặt từ hành vi tới tư 

cách của các kẻ lãnh đạo ĐCSVN. Không những không có lý tưởng 
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chính trị, họ còn làm ngược lại với các nội dụng qua hành tác của vị kỷ 

vì tự lợi, bám quyền để vơ vét qua tham nhũng, ôm quyền để ngấu 

nghiến qua tham ô, không có lý tưởng chính trị thì đừng làm chính trị! 

Vì nếu làm thì sẽ thành loại người mà dân ta đặt cho một điếm 

vị: «cướp ngày là quan», chúng là loại ký sinh trùng do độc đảng sinh 

ra: «sâu dân mọt nước». Lý tưởng chính trị làm nên niềm tin chính trị, 

nếu quốc thái dân an theo hướng đi lên của dân tộc, phải giới hạn mọi 

hậu nạn, tăng trưởng mọi sản xuất, làm giầu thực sự cho mọi tầng lớp 

có mặt trong xã hội, từ đây lý tưởng chính trị đã làm nên sức mạnh 

chính trị. Quá trình lý tưởng-niềm tin-sức mạnh, không chỉ là quyết 

tâm chính trị, mà nó chính là thông minh chính trị, quá trình này chính 

là xung lực để nâng lên trình độ chính trị của dân chúng, cường độ 

nhận thức chính trị của nhân dân. ĐCSVN hiện nay không còn có cái 

vốn lý tưởng-niềm tin-sức mạnh này, vì các lãnh đạo của nó đã phản 

bội nội dung của lý tưởng, nội hàm của niềm tin, nội lực của sức mạnh 

dân tộc. Lý tưởng chính trị có thực chất trong năng lực của lãnh đạo 

chính trị mang luôn tiềm lực thay đổi nhân sinh quan của một dân tộc, 

lấy nhân tính để giáo dục nhân tình; làm biến đổi thế giới quan của 

một giống nòi, lấy nhân tri để hiểu nhân loại; làm chuyển đổi vũ trụ 

quan của quần chúng, đưa nhân đạo vào nhân thế. Một đảng cầm 

quyền chân chính phải làm cho phương trình nhân sinh quan-thế giới 

quan-vũ trụ quannày được thăng hoa, vì đó chính là kết quả của tiến 

bộ, của văn minh, cũng là sự thành công cụ thể của lãnh đạo chính trị. 

Các lãnh tụ của ĐCSVN từ khi thành lập 1930, nhất là sau 1975 ngày 

thống nhất đất nước cho tới nay, không hề có bản lĩnh chính trị, có nội 

công tri thức, có tầm vóc nhân lý để làm chuyện này. Lý tưởng chính 

trị biến cái tầm thường lập đi lập lại không có tiến bộ, đổi cái bình 

thường vô thưởng, vô phạt, thay cái tầm phào của sống lây lất, đưa tất 

cả vào quy trình hiện đại hóa có văn minh, cùng lúc giữ được các 

truyền thống tốt lành, các di sản hay đẹp, đây chính là quá trình khai 

thị-khai minh-khai trí có trong bổn phận và trách nhiệm của lãnh đạo 

chính trị, nếu lãnh đạo liêm chính-liêm minh-liêm khiết.Hiện nay, từ Bộ 

chính trị tới tổng bí thư, từ Trung ương đảng tới chính phủ không có 

một ai có bản lĩnh đạo lý, có nội công luân lý, có tầm vóc đạo đức để 

chứng tỏ quá trình này. Đây đúng là lúc phải trả thẻ đảng, vì đảng bất 

tài. 

 Chỉnh lý lãnh đạo, là câu chuyện thứ hai, ở đây có chỉnh lý lãnh đạo 

được xây dựng cạnh kề với thực trạng của dân tộc, có đủ cơm ăn áo 

mặc, không phải như hiện nay công nhân Việt phải đi làm lao nô ngay 

trên đất nước mình cho các doanh nghiệp ngoại quốc, chịu cảnh nô 

tỳ cho các nước láng giềng, bị đe dọa bởi thảm cảnh nô lệ qua thực tế 

của một đất nước đang bị Tàu tặc đe dọa với Tàu nạn về môi trường và 

thực phẩm, Tàu họa về lãnh thổ, biển đảo, và Tàu hoại về kinh tế, 
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thương mại, nông nghiệp… (tôi quý trọng văn hóa và nhân dân Trung 

Quốc, nhưng tôi xin phép được gọi bọn lãnh đạo bành trướng và bá 

quyền của Bắc Kinh qua phương trình khống chế của chúng là Tàu 

tặc–Tàu nạn–Tàu họa–Tàu hoại). Chỉnh lý lãnh đạo đòi hỏi các lãnh 

đạo ĐCSVN phải làm được tức khắc qua quyết tâm chính trị biết dựa 

vào lý tưởng chính trị, mà không cần gọi tên qua xảo ngữ để lừa dân là 

lý tưởng cách mạng! Chỉnh lý lãnh đạo còn là đưa nhân tri sáng, nhân 

trí cao vào nhân tình nghèo, vào nhân thế thấp, làm cho bằng được 

cuộc cách mạng nhân phẩm: quyết chí làm chủ và từ chối làm tớ, để 

thành công như các nước láng giềng cùng nôi văn minh trong tam giáo 

đồng nguyên với ta: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Lấy 

sáng kiến trong giáo dục làm ra sáng tạo trong khoa học kỹ thuật; chọn 

kiếp cao, bỏ kiếp thấp, cụ thể lấy tự chủ để có tự lập lập ra tự cường, 

tức là chọn tự trọng trước tổ tiên và con cháu, quyết không chọn điếm 

nhục với láng giềng, với thế giới! Tại sao lại biến Vân Đồn, Bắc Vân 

Phong, Phú Quốc thành đặc khu với bao hệ lụy của trác tán, đồi trụy 

qua buôn lậu, rửa tiền… khi Tàu tặc tới ăn ở, sinh sôi, chúng sẽ làm 

điếm nhục hóa đất Việt. Mà không biến các đặc khu này thành các 

trung tâm khoa học kỹ thuật sắc nhọn, nơi mà các nguyên khí quốc gia 

từ chuyên gia tới trí thức tới sinh sống và làm việc trong hệ sáng (sáng 

kiến, sáng lập, sáng tạo), đất dụng võ của thông minh Việt, qua kinh 

nghiệm của nhiều quốc gia tiên tiến đã làm? Phải chăng vì các lãnh đạo 

ĐCSVN hiện nay không có ý niệm gì về sáng tạo khoa học kỷ thuật 

theo kinh nghiệm của Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapour, 

Trung Quốc…? Hoặc giả họ không biết gì nên không tin về hệ năng 

(tài năng, trí năng, hiệu năng) của Việt tộc, vì chính bản thân họ chưa 

bao giờ được đào tạo bài bản, chưa bao giờ được học hành tử tế, chưa 

bao giờ có học lực thật để có học vị thật, học hàm thật, ngược lại chế 

độ độc đảng hiện nay đã tạo ra con quái thai giáo dục là học giả-thi 

giả-bằng giả? 

 Chính quyền liêm chính phải bảo đảm các định chế xã hội, được ghi 

trong hiến pháp, bảo hành luôn tất cả cơ chế trong xã hội, tự hành 

chính tới giáo dục, bảo trì từ ngân sách tới xuất khẩu, từ văn hóa tới 

luân lý… Chính quyền bảo đảm, bảo trì, bảo hành dường như tất cả 

mọi sinh hoạt xã hội: thì cũng chính là chính quyền làm sản sinh ra 

các vấn đề xã hội mới. Và, nếu không giải quyết các vấn đề xã hội mới, 

thì chính chúng sẽ sinh đẻ ra các khó khăn xã hội mới, nếu khó khăn xã 

hội mới này không được giải quyết nhanh chóng, chính chúng sẽ tạo ra 

các tệ nạn xã hội mới, và nếu các tệ nạn xã hội này không được xử lý 

toàn bộ, chính chúng sẽ sinh bừa không những các bất công xã hội 

mới, kể cả các bạo động xã hội mới. Chính quyền Việt Nam hiện nay, 

mang thực chất của cường quyền, để lại từ khi có chuyên chính-chuyên 

quyền-lạm quyền, tức là từ khi có độc quyền của ĐCSVN, loại chính 
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quyền này tự cho phép họ gian lận “nói một đằng, làm một nẻo”, cùng 

với phản xạ “cả vú lấp miệng em”. Nó hoàn toàn trái ngược lại với 

định nghĩa bình thường của chính quyền, mà theo tổ của ngành xã hội 

học Durkheim:“chính quyền đưa thực thể của tư duy vào hành động cụ 

thể trong thực tế xã hội, qua công cụ hợp lý của chính sách, để điều 

hành các định chế, các cơ chế vì lợi ích của toàn thể”. Tội của 

ĐCSVN hiện nay ngày càng nhiều, càng sâu, khi họ để phụ nữ Việt 

phải đi làm nô tỳ, nô bộc, thậm chí “làm gái” trong nhiều nước láng 

giềng, mà số phận thua kẻ “đi ở đợ”. Trong khi mọi người Việt đều 

biết không ai thấy những phụ nữ các nước láng giềng phải ăn sương 

trên đất nước Việt, một chế độ mà để bao nhiêu trăm ngàn phụ nữ 

đi “làm vợ lẽ”, “làm điếm”... Trên mạng xã hội, cư dân mạng đều thấy 

bức ảnh một phụ nữ, ăn mặc hở hang, nhưng cầm trên tay biểu 

ngữ “bán thân không bán nước!”. Đây không những là sự thật về 

chính quyền hiện nay trong đó có một số không nhỏ lãnh đạo ĐCSVN 

đang trong quy trình bán nước, mà biểu ngữ này còn nói lên một sự 

thật luân lý sâu xa hơn là phụ nữ phải bán thân thì: nhân cách-tư cách-

phong cách của họ còn liêm chính-liêm khiết-liêm sỉ hơn bọn bán 

nước! Hegel định nghĩa một chính quyền chính thống luôn dụng lực 

của quyền vì lợi ích cho tập thể cho cộng đồng, cho dân tộc. ĐCSVN 

không hề có lực, có tầm, có vóc để nhận nhiệm vụ lịch sử này; bi thảm 

hơn họ truy diệt đa tài, họ kiềm ám đa năng, họ trù dập đa hiệu, chỉ vì 

họ mất ăn mất ngủ vì tuệ giác của đa nguyên trong đa trí của đa đảng, 

đây là một đại nạn cho Việt tộc! ĐCSVN luôn thủ tiêu hệ đa (đa tài, đa 

năng, đa hiệu, đa trí) của đa nguyên qua đa đảng trong hay, đẹp, tốt, 

lành để tiếp tục ngu dân qua bản chất xấu, tồi, tục, dở của họ, họ cũng 

không ngần ngại đưa những hành động chính trị thâm, độc, ác, 

hiểm vào xã hội Việt, vào nhân dân Việt, xã hội Việt, làm nhiễm ô cả 

đạo lý Việt, nhân phẩm Việt. 

 Thức tỉnh phải trong hệ thức: lấy kiến thức để xây dựng tri thức, 

nhận trí thức để tạo ý thức, đón nhận thức để có tỉnh thức. Không biết 

hệ dây chuyền: kiến thức–tri thức–trí thức–ý thức–nhận thức–tỉnh 

thức thì ĐCSVN đừng lãnh đạo, lãnh đạo mà vô thức, thì dẫn tới vô 

minh, để rơi vào bẫy vô tri, chóng chầy sẽ rơi vào vô giác, sẽ gây họa 

cho dân tộc, tạo nạn cho giống nòi. Thức là hệ lãnh đạo chính trị 

vừa tỉnh để có tỉnh táo, vừa động để hành động đúng lúc hợp thời, đúng 

thế. Hãy xem lại quá trình đào tạo lãnh đạo tại các nước văn minh, nếu 

không nói là tân tiến, ở đó có kiến thức trước quần chúng để gầy 

dựng tri thức sớm làm nền cho mọi chính sách, tránh hẳn chuyện “sai 

một ly đi một dặm”, như kinh nghiệm khốn nạn của boxit Tây Nguyên, 

của Formosa tại Vũng Áng, giờ lại reo rắc thêm ba thảm kịch mới trên 

ba đặc khu mới Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Các lãnh đạo 

ĐCSVN chưa bao giờ được đào tạo về điều tra cơ bản qua tri thức dân 
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chủ trong quy trình chuẩn bị thượng nguồn các chính sách; tại đây phải 

có một hệ trí thức chỉnh chu làm gốc cho ý thức chu toàn, để không 

xẩy ra chuyện “sai con toán bán con trâu”. Để khi hành động, thì được 

vũ trang bằng nhận thức chính xác về dữ kiện để có tỉnh thức sáng 

suốt của “người khôn chưa đắn đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông 

sâu”, trước khi nhập cuộc và biết chống chỏi trước mọi thử thách! 

Trong quá trình lãnh đạo, từ ngày lập đảng cho tới bi kịch hiện nay của 

một đất nước ngày càng tụt hậu, các lãnh đạo của ĐCSVN không bao 

giờ trực diện để trực thoại với trí thức qua truyền thông đại chúng cũng 

như qua hội thảo, hội nghị, hội luận, mà trí thức chính là chuyên gia 

trong chuyên môn qua chuyên ngành của họ. Đây là một dàn dựng biển 

lận tri thức trong lãnh đạo của ĐCSVN, cũng như Việt tộc đã thấy 

qua biển lận dân chủ, kiểu «đảng cử, dân bầu»; mà trong sự thật lịch 

sử thì chưa bao giờ dân tộc Việt Nam bầu cho ĐCSVN lãnh đạo số 

mệnh của dân tộc, vận mệnh của đất nước, nói lên một chân lý của 

chính thể không quốc thể: ĐCSVN không liêm chính vì không có liêm 

sỉ và kẻ không có hệ liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm sĩ) thì không bao 

giờ có lẽ phải! 

 Sạch trong quy trình gầy dựng chính sách của các nước dân chủ, tại 

đây các thủ đoạn tham ô, tham nhũng bị chặn ngay thượng nguồn, nơi 

đây kẻ lãnh đạo đi từng bước từ chính sách tới quyết định, từ quyết 

định tới hành động, từ hành động tới thành quả, lấy cần mẫn để làm rõ 

bổn phận, lấy chí công để nhận trách nhiệm, lấy hy sinh để thao tác 

mọi hành vi lãnh đạo. Không hề có chuyện chia chác với nhau qua «rút 

ruột» để trục lợi riêng. Sạch trong tiến hành qua cơ chế, từ chỉ đạo qua 

hành chính, từ quản lý tổng quan tới hành động lãnh đạo cụ thể thường 

nhật, nơi đây cơ chế sạch để liêm chính hóa mọi thủ tục, để trong sạch 

hóa mọi tổ chức từ nhân lực tới đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nơi mà kết 

quả là hiệu quả lãnh đạo, không có chuyện tránh, né, lách, xé luật để 

đầu cơ, không có chuyện rút vốn, cắp tài nguyên, vật liệu để làm giầu 

riêng. Sạch trong hành động chính trị thấy rất rõ trong phong cách lãnh 

đạo thanh bạch, chấp nhận thanh đạm vì dân tộc, nhận luôn cả thanh 

bần để tròn nhiệm vụ, để tròn nghĩa vụ với đất nước, lấy đồng lương 

nuôi cuộc sống cá nhân. Chuyện biệt dinh, biệt phủ là «thành quả» của 

bọn đầu cơ chính trị, đầu nậu chính sách, không hề là chuyện của kẻ 

lãnh đạo liêm sỉ, không hề là hành động lãnh đạo liêm 

chính. Sạch để trong chính trị, để sáng lãnh đạo; sạch từ thượng nguồn 

trong quá trình đào tạo các cá thể lãnh đạo, sạch trong quy trình gầy 

dựng chính sách. Sạch trong đánh giá thành quả và hậu quả phải rõ 

ngay từ đầu: thấy chuyện hay cho dân tộc, chuyện tốt cho giống nòi, 

chuyện lành cho xã hội, chuyện đẹp cho đất nước thì đầu tư, thì lập 

chính sách, thì hành động, trọn vẹn chí công vô tư. Thấy 

chuyện xấu cho dân tộc, chuyện tồi cho giống nòi, chuyện tục cho xã 
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hội, chuyện dở cho đất nước, thì đừng đầu tư, thì đừng lập chính sách, 

thì đừng hành động, đánh giá thành quả và hậu quả là chuyện cân, đo, 

đong, đếm, hoàn toàn duy lý qua lý luận và lập luận có kiểm soát của 

tập thể, có đối thoại với cộng đồng, có sự đàm phán của nhiều chính 

kiến đóng vai trò khách quan hóa lãnh đạo chính trị. Sạch trong đào tạo 

lãnh đạo nơi mà học lực bảo trì cho học vị, bảo hành cho học hàm; học 

trong nghĩa học tập trong tu thân, học hành trong tự rèn 

luyện, sạch ngược lại với bẩn, với hai loại ô nhiễm trong chính 

giới: bất tài, vô chí luồn lách qua cửa ngõ tham quan, tham 

nhũng. Sạch từ đầu đến cuối để tách ra khỏi loại ngụy biện “đánh 

chuột tránh vỡ bình”, mà ta chỉ thấy bạo động với đạo đức giả luôn đi 

đôi với thanh trừng nội bộ, một loại chính trị rừng, không trong và 

không sạch. Sạch để tránh loại xảo biện “đưa củi vào lò”, một loại bạo 

hành chính trị luôn đi đôi với thanh lọc bè phái, của bạo lực “mạnh 

được, yếu thua”, của loại bạo quyền “thắng làm vua, thua làm giặc”. 

Sau gần một thế kỷ, từ 1930 cho tới nay, nhất là từ khi thống nhất đất 

nước 1975, ĐCSVN hoàn toàn bất lực để tự trong sạch hóa,để làm 

gương tốt cho xã hội, mà ngược lại ĐCSVN hiện nay là nơi chế tác ra 

những cái bẩn nhất từ tham nhũng rồi chuyển tiền ra nước ngoài, tới 

các tướng công an tổ chức đánh bạc luận qua mạng truyền thông ngay 

trong các sào huyệt công quyền của ĐCSVN. Và, ĐCSVN sẽ không 

bao giờ sạch khi dùng độc quyền để tà quyền trong bạo quyền để cướp 

bức dân tộc, để bán đất nước qua đặc khu. 

 Dính Đảng như dính thân là thực trạng của vài trường hợp mà y khoa 

thông báo cho chúng ta qua các trường hợp sinh đôi hiếm hoi: hai đứa 

trẻ ra đời cùng một lúc, có phần lớn các nội tạng nhưng chỉ có một cột 

xương sống, hai cá thể nhưng phải chia cùng cuộc đời, cùng kiếp sống. 

Khi y khoa quyết định muốn cứu cả hai thì phải tách ra, để hai là hai, 

chớ không phải hai là một, tách ra để mỗi kẻ có kiếp riêng, có đời 

riêng, nếu không tách được thì đứa này có thể là họa của đứa kia. Cụ 

thể là đứa mạnh luôn làm khổ đứa yếu, đứa mạnh luôn lấy sức mạnh để 

khống chế, để áp đặt, để bạo hành, để bó buộc đứa yếu phải làm theo ý 

muốn, ý định, ý đồ của đứa mạnh. Dính đảng lại là chuyện có thật 

trong chuyện chung đời-cộng kiếp giữa hai đảng anh-em: đứa mạnh 

làm anh là ĐCSTQ-Đảng Cộng sản Trung Quốc, đứa yếu làm em là 

ĐCSVN-Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi hai đảng này ra đời, từ khi 

hai đảng này chọn quỹ đạo chuyên chính để thống trị qua cái độc (độc 

đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn), chọn chuyện ăn đời-ở kiếpvới nhau, 

nhưng trên thực tế thì đây là chuyện vừa cưỡng hôn, vừa cưỡng thân. 

Một đại họa cho Việt tộc, mà muốn sống còn trong vai em-thế yếu thì 

phải tìm mọi cách để tách ra, thoát ra, càng sớm càng hay. ĐCSTQ 

luôn can thiệp, luôn xen vào nội bộ, phân hóa các lãnh đạo, và trên 

thực tế là tổ chức nhân lực lãnh đạo cho ĐCSVN, đứa mạnh-đàn 
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anh luôn tìm cách ở trên cao để chi phối, để quyết định số 

kiếp đứa yếu-đàn em, bằng những thủ đoạn xấu, tồi, tục, thấp; bằng 

các xảo thuật độc, ác, thâm, hiểm. Lúc thì “chơi ngang” dùng ma đạo 

để cắt đôi đất nước Việt ngay hiệp định Genève 1954; lúc thì “chơi 

đểu” cướp biển, cướp đảo của Việt Nam; chưa kể bao lần “chơi 

ngược” qua các chiêu bài cố vấn quân sự kiểu “biển người” coi sinh 

mạng Việt như cỏ rác, và nhiều lần“chơi ác” đưa đẩy lãnh đạo 

ĐCSVN vào con đường giết dân, qua cải cách ruộng đất. Hiện nay, thì 

bao vây kinh tế Việt, từ nhập khẩu hàng Tàu tới gây ô nhiễm môi 

trường, hủy diệt môi sinh, giăng bẫy chính trị, tổ chức nội gián, giáo 

dưỡng bọn phản phúc buôn dân, bán nước, giết hại các lãnh đạo chân 

chính mưu cầu độc lập, tự chủ cho Việt tộc. Hãy kết luận: dính thân mà 

yếu thì chỉ có chết! Dính đảng mà hèn thì chỉ dẫn đến vong quốc, diệt 

nòi. Hãy quyết định không dính nữa! Hãy quyết đoán là tách ra! tách 

để sống, tách để giữ nhân phẩm, tách vì có nhân cách, tách một cách 

dứt khoát để Việt là Việt! 

 Chuyên ngược, ĐCSVN sinh ra trong nôi đấu tranh bằng bạo lực của 

giai cấp-bất chấp dân tộc, nên không chuyên nghiệp mà chuyên ngược, 

qua ngữ văn chuyên, bị thô bạo hóa qua ngữ pháp chuyên chính, để vào 

quỹ đạo bạo lực của chuyên quyền, mà quá trình tham quyền cố vị giờ 

đã sinh ra thảm họa mua quyền bán chức trong mọi tầng lớp lãnh 

đạo. Ngày ngày chuyện chuyên ngược sinh ra bao quái thai: quan hệ-

tiền tệ-hậu duệ để truy diệt trí tuệ của chuyên. Cái chuyên xuôi của 

hệ chuyên ngành-chuyên môn-chuyên gia-chuyên nghiệp bị gạt bỏ, tiêu 

hủy, loại trừ, và ĐCSVN đã chọn chuyên ngược qua chuyên 

chính để chuyên quyền: đây là tử lộ trước toàn cầu hóa hiện nay! Tại 

đây chỉ có cái khôn xuôi mới có đất sống! Còn cái ngu ngược thì sẽ 

chết “bất đắc kỳ tử”! Hãy trả lại thẻ đảng và đi tìm các quyền vì dân, 

trong đó có quyền nâng dân là một thực tế trong các nước văn minh tức 

là các quốc gia hiện nay có nhân quyền nhờ dân chủ, thực tế này có 

được là nhờ chính thể của họ có chính quyền dùng quyền lực để nâng 

nhân dân của họ lên về mọi mặt, nhất là về nhân tri và nhân trí. Đây là 

mối lo, “mất ăn mất ngủ”, của các chế độ độc tài hay độc đảng đang 

chứng kiến rất rõ mối quan hệ gắn bó giữa nhân quyền qua dân 

chủ và nhân tri qua nhân trí. Quyền nâng dân không những nâng mực 

sống của nhân dân, mà hùng lực của nó tại quốc gia hiện nay có nhân 

quyền, dân chủ tức là có văn minh là chuyển hóa các cá nhân, trước hết 

thành các cá thể phải được chính quyền tôn trọng, để thực sự có vị, có 

thế, có lực của chủ thể. Định nghĩa của chủ thể là quyền giành tự do 

cho mình để lấy sáng kiến trong sinh hoạt xã hội. Trong đó sinh hoạt 

chính trị qua tuyển cử, đầu phiếu luôn làm tăng sức sáng tạo của chủ 

thể để càng ngày càng có nhiều tự do hơn, chính đây là sự khác biệt sâu 

xa giữa hai hệ: hệ độc (độc tài, độc đảng, độc quyền, độc tôn) và hệ đa 
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(đa nguyên, đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu). Chính sự khác biệt sâu xa 

giữa hai hệ này đã biến thành sự mâu thuẫn, rồi trở thành xung đột, để 

xung kích lẫn nhau trong quan niệm cũng như trong chuyện thực thi 

quyền lực. Hệ độc thì tìm cách loại, tiêu, hủy, diệt sáng kiến và sáng 

tạo; còn hệ đa nâng, cõng, đỡ, đẩy sáng kiến và sáng tạo của cá nhân, 

không còn là những cá thể lẻ loi, mà thực sự là chủ thể có vị, có thế, có 

lực trong sinh hoạt xã hội cũng như trong sinh hoạt chính trị. Quyền 

nâng dân là quyền nâng sáng kiến của cá nhân để cá nhân có cơ hội mà 

nâng tập thể, cộng đồng, dân tộc, là quyền nâng sáng tạo của chủ thể 

qua phát minh dùng thông minh của mình để đóng góp trực tiếp vào 

nguyện vọng “cơm no, áo ấm” cho dân tộc. Sức mạnh của chủ thể hiện 

diện luôn trong ý nguyện “nước giàu, dân mạnh”, vì chính các chủ thể 

được chính quyền tạo điều kiện thuận lợi từ giáo dục tới xã hội để dễ 

dàng vào quy trình của khám phá, tạo ra các phát minh để đẩy mạnh 

phát triển, thực sự đóng góp vào chuyện “thay đời, đổi kiếp” của dân 

tộc theo hướng thăng hoa. Quyền nâng dân cụ thể là để đảm bảo sáng 

kiến của chủ thể biết dùng tự do của mình để sáng tạo, từ đó nhận trách 

nhiệm trực tiếp với đất nước, từ đó nhận bổn phận tức khắc với dân 

tộc. Đây là nhiệm vụ của một chính quyền liêm chính, là “thiên vụ” 

của kẻ lãnh đạo, và nếu muốn lãnh đạo mà không có một ý niệm gì về 

chuyện dùng quyền lực của mình để nâng dân tộc mình lên thì đừng 

lãnh đạo! Thì đừng chiếm chỗ của người khác, nhất là khi họ là 

những chủ thể chính thống! Hãy rời đảng để được trọn vẹn làm chủ 

thể! 

 Chủ hóa nhân quyền là lằn ranh phân chia làm ra mức phân định giữa 

một chính quyền vì văn minh của xã hội, vì phát triển của đất nước, vì 

đạo lý của dân tộc, luôn ngược lại với loại chính quyền lấy độc quyền 

để lạm quyền, lấy độc tài để diệt đa tài của nhân dân. Chính nhân 

quyền khi được tôn trọng sẽ có các cá nhân trở thành chủ thể lấy tự do 

của mình để sáng tạo ra các phát minh “ích nước, lợi dân”, sẽ có các 

tập thể lấy tự chủ của mình để chế tác ra các sáng kiến mới vì “dân 

giàu, nước mạnh”, sẽ có các cộng đồng lấy tự giác của mình để bảo trì 

các giá trị, các di sản, các đạo lý của tổ tiên qua “cha truyền, con 

nối” theo nghĩa đẹp. Quyền chủ hóa nhân quyền, khi nhân 

tình được nhân tính nâng lên, khi nhân thế được nhân tri đẩy lên, 

khi nhân loại được nhân lý đề cao, thì chính nhân quyền này sẽ 

có nhân bản, nhân văn, tạo ra ý thức tập thể, sinh ra nhận thức cộng 

đồng, giúp chế tác ra tâm thức cá nhân, biết tôn trọng công lợi để bảo 

vệ tư lợi. Từ đây, lãnh đạo chính trị sẽ làm cầu nối để nhân quyền gặp 

được chủ quyền(cho dân, vì dân), trong đó nhân dân có quyền kiểm tra, 

giám sát, phê chuẩn các kết quả qua hiệu quả và hậu quả của các chính 

sách, trực tiếp sử dụng chủ quyền của mình trong pháp luật để đầu 

phiếu, để tuyển cử, tạo ra tranh cử, để có được lãnh đạo thực tài và 



 

164 

 

liêm chính trong sạch. Quyền chủ hóa nhân quyền có lý trí, biết tách 

nếp sống văn minh ra khỏi thói quen mê tín, tách lý tính ra khỏi cuồng 

tín, chuyện tách ra để trực diện đấu tranh với cái xấu, tồi, tục, dở của 

ngu dân, lý trí này bắt buộc phải có trong tư duy của người lãnh đạo. 

Hãy rời bỏ ĐCSVN, để chọn làm công dân Việt một cách liêm chính 

nhất: biết bảo vệ vốn liếng của tổ tiên mình, qua sự thật của lịch sử, 

qua chân lý của niềm tin, qua các giá trị đạo lý làm nên lẽ phải, để dân 

tộc Việt được khai sáng và thực sự làm chủ lòng tin của mình, như làm 

chủ số phận của mình. Quyền chủ hóa nhân quyền là vinh dự của kẻ 

biết trao, biết tặng, biết dâng lên cho tổ quốc mình, cho dân tộc mình 

quyền làm chủ chữ nhân qua chữ lý! 

 Dân chủ hóa thật thì nắm được nhân tình, vì quyết tâm không để mất 

tiền đồ mà tổ tiên, cụ thể là không để mất di sản lẫn văn hóa, không để 

mất chất xám trí thức lẫn hệ thống huấn luyện và đào tạo các thế hệ 

tương lai, chống các ý đồ bành trướng xăm lăng muốn bứng gốc-nạo 

rễ vốn liếng của dân tộc mình.Trong tâm địa của Tàu tặc, chúng làm 

hai chuyện cùng lúc: cắt ruột và nạo ruột; trước hết là cắt ruột để cắt 

toàn vẹn lãnh thổ của một dân tộc; nạo ruột là đào cho rỗng mọi tài 

nguyên, mọi tiềm năng của một đất nước. ĐCSVN với các lãnh đạo 

hiện nay đã nghiên cứu đầy đủ về bài toán thâm, độc, ác, hiểm gây đứt 

ruột–cắt đứt ruột-nạo rỗng ruột của Tàu tặc chưa? Việt tộc đừng để 

bọn bán nước theo gót của Tàu tặc khai thác 3 ý đồ (ruột) này qua các 

đặc khu! Hành vi của kẻ lãnh đạo phản ảnh ít nhất hai cốt lõi trong thực 

chất của con người lãnh đạo: khả năng lãnh đạo và đạo đức lãnh đạo, 

hai cốt lõi vượt xa và vượt ngoài các khẩu lệnh tuyên 

truyền: hồng và chuyên, rổng về diễn luận và trống về giải luận. Khả 

năng lãnh đạo có nền là giáo (giáo dục, giáo khoa, giáo trình, giáo 

án), quyết định khả năng của học, nơi mà học vị và học hàm luôn được 

căn cứ vào học lực, cấm tuyệt đối chuyện học giả, thi giả, bằng 

giả. Chính học lực, tức là học thật, thi thật, bằng thật, kết tinh ra 

phương trình học lực-học thật để bảo trì cho thức (kiến thức, tri thức, 

trí thức, ý thức, nhận thức, tâm thức). Ở đây, tất cả đều thật về tiềm 

năng, đều thật về khả năng lãnh đạo, phương trình giáo-học-thức hiện 

nay không có chỗ trong ĐCSVN lấy chuyện “đánh lận con đen” để 

tráo lừa nhau, thanh trừng nhau. Chính nhờ có liêm chính trong giáo-

học-thức nên có liêm sỉ trong đạo đức lãnh đạo, hãy trả lại thẻ đảng để 

đấu tranh cho các cơ chế công minh, trong một chế độ liêm minh, 

dụng công bằng qua công lý để thực hiện được chuyện so ra mới biết 

ngắn dài trong vai trò, chức năng lãnh đạo đất nước. Tại đây, phương 

trình gian lận quan hệ-tiền tệ-hậu duệ không hủy diệt được trí tuệ của 

công dân. Vì nhân dân luôn có thẩm quyền để so sánh các khả năng 

giữa các lãnh đạo trong đa nguyên và dân chủ, mà không quên là sau 
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này lịch sử sẽ làm tiếp chuyện cân, đo, đong, đếm này khi các lãnh đạo 

ĐCSVN rời cõi đời này. 

 Đối đầu với thử thách, với thăng trầm là chuyện “cơm bữa” của các 

chủ thể liêm chính đấu tranh vì dân tộc và đất nước, đối đầu là đối diện 

để phản biện cũng là chuyện “đi chợ” để nuôi trí, nuôi tâm kẻ có liêm 

sĩ. Vì nếu không chấp nhận chuyện đối đầu để hiểu thêm tình hình, để 

có nhận định tổng quan, để hiểu tâm lý và tính toán của các kẻ khác ta 

chưa là chủ thể có trách nhiệm với đất nước, có bổn phận với đồng 

bào. Đối đầu chính là trực diện với khó khăn để tìm đáp số, đây là 

lúc “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, đặt các lý lẽ của lương tâm mình 

trước thực tế lạc hậu của đất nước, trước thực trạng bi đát của dân 

tộc. Đối phương, luôn có mặt trong đời sống chính trị, luôn hiện diện 

mỗi lần chính quyền ban hành một chính sách, thường trực xuất hiện 

trong cuộc sống xã hội vì khác biệt, vì đối nghịch về quyền lợi và 

quyền lực với lãnh đạo chính trị đương nhiệm. Nhưng chủ thể mà khôn 

ngoan thì không bao giờ biến đối phương thành kẻ thù, tránh tối đa 

biến đối phương thành tử thù. Chỉ vì diệt, trừ, khử, giết đối phương 

chính là đang diệt, trừ, khử, giết thông minh của chính mình, vì đối 

phương thấy, hiểu, thấu, sống những dữ kiện, những kinh nghiệm, 

những vốn liếng mà chính ta không có, không biết, không hiểu; nếu 

không thấu chuyện phải học đối phương thì đừng lãnh đạo! Cũng 

không sợ đối lập có lực triệu tập đối kháng, mời gọi đối trọng để tạo ra 

cán cân lực lượng thuận lợi để đề kháng, để chống đối lại tà quyền, đây 

cũng là chuyện “cơm bữa”, “đi chợ”, “thử lửa”, mà một công dân 

liêm chính phải công nhận để nhìn rộng hơn, để thấu suốt sâu hơn. Tại 

đây, tuyên truyền một chiều, áp đặt ý thức hệ, thần thánh hóa cá nhân 

lãnh đạo như ĐCSVN đã làm không ngừng nghĩ trong mê dại chỉ là 

chuyện dìm dân trong ngu dân, xuẩn động trong bị động. Rời đảng, trả 

lại thẻ đảng để nhận đa luận (lý luận, lập luận, giãi luận, diễn 

luận), cội nguồn của đa nguyên, cũng là gốc rễ của thông minh chính 

trị! 

 Không khuất phục để biết mình là ai? Việt gốc hay không? theo nội 

dung yêu nước thương nòi, với ý nghĩa thiêng liêng nhất của định 

nghĩa «đồng bào», chớ không phải chỉ cần có quốc tịch Việt hay tổ tiên 

Việt là đủ, thì phải tự khẳng định rằng ít nhất ba việc mình chính là con 

dân của một dân tộc: 

 Không bao giờ khuất phục bất cứ ngoại xâm nào, tới từ bất cứ phương 

trời nào, dù chúng có to nhất, có giầu nhất. 

 Không bao giờ chịu phận mất nước, làm thân nô lệ, dù phải trả những 

giá rất đắt để giữ độc lập. 

 Nhận quyết tâm độc lập dân tộc như tiếp cùng lúc hai hệ vấn đề: một 

là bản sắc Việt tính bất di bất dịch, hai là về nhân phẩm Việt lực của 

mình. 
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Ba khẳng định chính kiến chính là ba xác nhận công dân để trước hết biết mình 

là ai? Sau đó để biết mình thuộc dân tộc nào? Một dân tộc kiên cường, chớ 

không phải một dân tộc cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối. Như vậy, những kẻ không 

có, hoặc không muốn có ba chính kiến này thì chưa chắc đã là thành viên của 

Việt tộc! Việt chính, ngược hẳn với Việt gian, có chính đạo nhờ có chính nghĩa, 

có chính tâm song hành cùng chính lý, có chính khí nên có chính ngôn, trước sau 

như một, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, muốn làm lãnh đạo thì sẵn sàng hy 

sinh vì dân tộc, chết vì nước. Chắc chắn không phải là loại lãnh đạo, vừa vơ vét, 

vừa có thẻ xanh, có quốc tịch ngoại quốc, để khi Tàu tặc tới, lại bỏ chạy qua 

phương Tây, rồi lẩn lút như đám ma bùn, ma xó. 

Vật đổi sao dời trong đời người là có thật, vật đổi sao dời lại càng đúng trong 

lịch sử với «nắng sớm, mưa chiều», càng đúng hơn với tà quyền «sớm nở, tối 

tàn»; trong đó nếu đồng chí là bọn xấu lãnh đạo thì chuyện «lừa thầy, phản 

bạn» đối với chúng là chuyện «cơm bữa»! Giữa đồng chí lãnh đạo có hành vi 

bán nước mờ ám trước nỗi khổ niềm đau của đồng bào, xin các đảng viên 

ĐCSVN hãy chọn: đồng bào! 

Hãy dùng định nghĩa nhân phẩm Việt của Việt tộc chính gốc để lật trần 

chữ đồng chí, không còn một nội dung nào có ý nghĩa với bọn mang dã tâm bán 

nước, không còn có một nội hàm luân lý nào với bọn “sâu dân mọt 

nước”. Lấy nhân phẩm Việt để lột mặt nạ bọn “thừa nước đục thả câu” trong 

tham nhũng, “thừa gió bẻ măng” trong tham ô, “đục nước béo cò”trong tham 

quyền, với trò “cóc mò cò ăn” trong tham quan. Chúng khai thác tận tủy xảo 

quyền tham quan-tham quyền-tham ô-tham nhũng, chúng chính là nỗi oan khiên 

hiện nay của hàng triệu dân oan! 

Nếu các bạn còn giữ thẻ đảng viên ĐCSVN sẽ là thảm họa trong mai hậu, sẽ 

bị sập bẫy-rơi hố-mắc lưới-tròng đầu qua xảo quyền “kẻ ăn ốc, người đổ 

vỏ” của bọn lãnh đạo: từ đảng viên chân chính mà thành nạn nhân của lịch sử 

khi dân tộc đưa ĐCSVN ra công lý của công quyền, ra pháp lý của pháp luật. 

 

 

 

Hãy trả thể đảng ĐCSVN  

để nhận lại nhân phẩm Việt! 
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Thư gởi các nhà lãnh đạo tương lai của Việt tộc 

Lãnh đạo: nhận nhân lý, nhập nhân trí 

Chào các bạn, 

Chúng ta chưa biết nhau và có thể sẽ không quen nhau, nhưng chúng ta vẫn có 

thể đối thoại được với nhau qua lý luận từ dữ kiện, qua lập luận từ chứng từ, qua 

giải luận từ các dự phóng tương lai của các bạn muốn trở thành các nhà lãnh đạo 

tương lai của dân tộc, của đất nước bằng chính tâm chớ không bằng tà quyền, 

bằng chính trí chớ không bằng bạo quyền, bằng chính lý chớ không bằng tham 

quyền. Mà nguồn gốc câu chuyện của chúng ta tới từ chính quyền của ĐCSVN 

từ khi họ giành quyền lãnh đạo dân tộc và đất nước bằng độc quyền qua độc 

đảng, với độc tài sinh ra độc tôn, mà họ chưa bao giờ được Việt tộc bầu ra, với 

bao hậu quả từ thù trong (tham quan-tham ô-tham nhũng) tới giặc ngoài (Tầu 

nạn với nạn xâm lấn-Tàu họa với họa xâm lược-Tầu hoại với hoại xâm lăng) đó 

là một viễn ảnh đen tối cho dân tộc: bị đô hộ thì sẽ bị đồng hóa, một việc mà mà 

tổ tiên ta đã ngăn chặn được từ hơn bốn nghìn năm nay. Tôi tôn trọng văn hóa 

và nhân dân Trung Quốc nhưng tôi phải gọi bọn lãnh đạo bành trướng và bá 

quyền của ĐCSTQ-Đảng cộng sản trung quốc là Tàu tặc qua hệ Tàu nạn-Tàu 

họa-Tàu hoại, trong đó Việt tộc ta đang là nạn nhân chính!  

Trong nhiều năm làm tư vấn các vấn đề quốc nội cho vài quốc gia Âu châu, cho 

tới làm tham vấn cho Liên Hiệp Quốc về các vấn đề quốc tế, từ xã hội tới văn 

hóa, từ ngoại giao tới giáo dục, tôi đã chứng kiến thế nào là văn minh của dân 

chủ, thế nào là văn hiến của nhân quyền trong tự do của đa nguyên. Ngay trên 

thượng nguồn của thượng nguồn, tức là thửa sơ khai của một chính sách, các 

chuyên gia chúng tôi nhận đích thực vai trò chuyên gia trong chuyên môn qua 

chuyên ngành của mình, từ tư vấn tới tham vấn, được thường xuyên thăm hỏi ý 

kiến, có khi kéo dài cả nhiều tháng, nhiều năm, để tránh hậu quả «sai một ly đi 

một dặm».Trong cả quá trình này, các chuyên gia phải nghiên cứu, điều tra, điền 

dã thực địa để có cùng một nhịp sống với hệ cảnh (bối cảnh, hoàn cảnh, thực 

cảnh) của xã hội, hiểu được tâm cảnh của quần chúng. Chuyện này, không có 

trong chủ quan của Bộ Chính trị, của trung ương ĐSCVN, vì họ lấy độc đảng để 

độc tài, nên không có năng lực để khách quan hóa đời sống xã hội, họ tạo ra dân 

đen, dân oan, mà họ vẫn mù quáng hóa làm như không thấy nỗi khổ niềm đau 

của họ; lấy độc tôn để độc trị nên hoàn toàn không có khả năng để khoa học hóa 

các dữ kiện xã hội, ngày ngày tự thui chột hóa chính họ, làm như không có tham 

nhũng đang thối nát hóa đời sống xã hội hiện nay. 

Tại các quốc gia phương Tây dân chủ, tôi thấy rõ các chính khách có bản lĩnh 

chính trị, có tầm vóc quốc gia, có nội công lãnh đạo luôn lắng nghe để thâu nhận 

hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức) của các chuyên gia, từ đó tạo ra sung lực 
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trong chính sách, biến thành hùng lực trong xã hội qua chính hệ năng (năng 

khiếu, năng lực, năng động) của chính họ, để chế tác ra hệ sáng (sáng kiến, sáng 

lập, sáng tạo) từ khoa học, kỹ thuật tới văn hóa, giáo dục để thăng hoa dân tộc 

của họ. Đó cũng là bài học mà tổ tiên Việt đã giáo dưỡng con cháu Việt nhận ra 

chân tướng kẻ lãnh đạo mình: «Người khôn chưa đắn đã đo, chưa ra tới biển đã 

dò nông sâu». Như vậy chúng ta sẽ đối thoại qua 3 hệ này (thức, năng, sáng), 

còn ngược lại nếu các bạn muốn là lãnh đạo tương lai cho Viêt tộc qua: «thừa 

gió bẻ măng» của tham quan, qua «đục nước béo cò» của tham ô, qua «thừa 

nước đục thả câu» của tham nhũng, thì đối thoại này sẽ bị nhiễm ô bởi tham 

quyền vì bị lạm quyền. Và nó không có chỗ đứng, ghế ngồi trong cuộc đối thoại 

này, vì nó bỉ ổi chống lại hệ liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm sĩ), nó thô bỉ vì 

chống lại hệ tài (thực tài, chân tài, hiền tài), tồi tệ vì nó chống lại hệ thực (sự 

thực, chân thực, thành thực) mà nhân dân đã quá rõ qua các lãnh đạo hiện nay 

của ĐCSVN. Việt tộc đang mong chờ 3 hệ (liêm, tài, thực) này, mà ông bà ta 

cùng đã dặn dò con cháu rất kỹ về chuyện này : «có thực mới vực được đạo», và 

thực ở đây vừa là thực phẩm, vừa là sự thật làm nên chân lý để phục vụ cho lẽ 

phải các bạn à! 

 Nhân lý của lãnh đạo dựa trên đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, có nền móng từ 

luân lý của trách nhiệm bảo vệ nhân dân, của bổn phận bảo toàn tổ quốc, 

thì cũng chưa đủ để thắng địch. Để lật ngược đối phương nhất là đối 

phương đó lớn và đông cả nước lẫn dân, như Tàu tặc hiện nay, chúng thật 

sự là tặc vì chúng đã cướp nước và áp đặt nền thống trị để đô hộ ta qua 

nhiều lần trong lịch sử, hiện nay chúng cũng đang cướp biển, cướp đảo 

của ta. Kẻ lãnh đạo giỏi là kẻ chuẩn đoán chính xác ý định của giặc (đi 

guốc trong bụng giặc), kẻ lãnh đạo tài là kẻ dự đoán đúng ý muốn của 

giặc (đi bộ trong não bộ giặc), kẻ lãnh đạo lớn là kẻ nhập nội được vào ý 

đồ của giặc (đi dạo trong mưu đồ giặc). Có chính sách đúng, với chính trị 

cao, được chỉ đạo bởi lãnh đạo giỏi, theo đúng bài học của tổ tiên: có tích 

mới dịch nên tuồng, dựa trên năng lực lãnh đạo (khôn cậy, khéo nhờ, khó 

chịu), lấy tự chủ để làm chủ (khôn làm cột cái, dại làm cột con), có định 

hướng chủ lực, biết thời hiểu thế, nắm kế thấu mưu, làm lớn thắng to, để 

sớm thăng hoa dân tộc. 

 Cởi bỏ các ý thức hệ ngoại lai làm băng hoại dân tộc, khẳng định khả 

năng cởi bỏ cái độc hại của cái độc đảng, để cởi bỏ cái độc đoán tới từ cái 

độc quyền, để cởi bỏ cái độc tôn tới từ cái độc trị. Độc đảng luôn độc hại, 

nếu lảnh đạo không phải là minh quân, minh chủ, minh chúa, vì nó làm 

đui chột hóa kẻ lãnh đạo, tạo ra vô minh đưa lãnh đạo tới vô tri, cuối cùng 

là vô giác trước nỗi khổ của dân tộc, niềm đau của giống nòi, với cái độc 

chỉ thấy nó mà không thấy nhân tình chung quanh để có nhân tính trong 

kiếp làm người! Cởi bỏ để cởi mở trong lãnh đạo chính trị. Cởi mở trong 

lãnh đạo chính trị là khả năng đón tiếp kiến thức mới, kinh nghiệm lành, 

phương án tốt, tư vấn hay, trong tư thế luôn luôn mong muốn học hỏi, biết 
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nghe để biết đón, biết tiếp để biết nhận, biết nhận vì biết trao! Cởi mở 

trong lãnh đạo chính trị vừa là nền trong đạo lý chính trị, luôn gần dân, 

không xa rời quần chúng, vừa là cầu nối để dân chúng được trao đổi về 

chính sách với lãnh đạo, được đối thoại với chính quyền, được thảo luận 

với chính phủ. Không mỵ dân, cũng không đạo đức giả, mà dựa vào khả 

năng lãnh đạo với lý luận về chính sách, với lập luận về đường lối, luôn 

có giáo khoa chính trị khi gặp nhân dân. Mở lý trí lãnh đạo để nhân dân 

có thể nói, tiếp, nghe, nhận chính kiến của họ mà không có chuyện “ăn 

trên, ngồi trốc” để áp đặt chuyện “cả vú lấp miệng em”. Không rơi vào 

tuyên bố xuẩn động trong thụ động của chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị 

Kim Ngân trước làn sóng xuống đường, biểu tình phản đối luật đặc khu 

(Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc) ngày 10 tháng 6 năm 2018, một 

con lốc dầy cường lực của nhân dân yêu nước mà lại bị bà chủ tịch ghép 

là «…quá khích!». Thật bất hạnh cho dân Việt! 

 Sự thật vẫn là thử thách hàng đầu của lãnh đạo chính trị, dùng cái thực để 

làm nên cái tốt, ngày ngày xóa cái nghèo để tránh cái khổ cho dân. Để 

nhìn thấy được cái khổ trong cõi người thì không khó! Tại đây, cái khổ 

được nhận diện qua sự sống còn, ngược lại sống thường là sống bình 

thường, bình an trong thoải mái, sống mà không phải đấu tranh từng ngày, 

từng giờ như dân đen, dân oan hiện nay. Trong khi đó sống còn là phải 

đấu tranh để sống, muốn sống phải tranh sống, sống mà như “dở chết, dở 

sống”, sống lây lất, cụ thể trước mắt chúng ta vẫn là trường hợp của dân 

đen, dân oan, nơi mà oan khiên xuất hiện rõ ràng trong cuộc sống, trong 

xã hội, nếu làm lãnh đạo mà nhắm mắt, không xử lý, không giải quyết thì 

không những đã có lỗi mà còn mang tội nữa! Đó là thực trạng hiện nay 

của đất nước, dân đen lầm lũi, dân oan thành bụi đời, lang thang ngay trên 

đất nước của chính mình, trong khi đó bọn tham quan vơ vét cho đầy túi, 

mua bất động sản tại phương Tây, với thẻ xanh, rồi quốc tịch ngoại, khi 

có biến loạn thì chúng cao bay, xa chạy. Lãnh đạo như vậy thì không phải 

là lãnh đạo, mà là âm binh, mà hậu kiếp của chúng là bất lương trong 

bóng tối, bất chính trong bùn nhơ, bất dạng như oan hồn không quê 

hương, dân tộc, vì chúng đã bán dân, bán nước rồi ! 

 Lý trí, trong linh động thích ứng để linh động tìm lối đi, linh hoạt của 

hành động trước thời thế, thuận lợi hay bất lợi của nhân cảnh. Lý lịch của 

các lãnh tụ tài giỏi luôn có một hằng số, có lúc đi ngược với thời thế, đó là 

ý chí; tại đây tiềm ẩn một hằng số khác là năng lực của lãnh đạo qua quá 

trình giải bày ý chí bằng đề nghị-đàm phán-quyết định-hành động khi 

thuyết phục các đối tác. Tại đây, sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án vừa 

đối phó, vừa đối trọng ngay trên thượng nguồn để dàn xếp chu đáo mọi so 

sánh lực lượng để cân đối phương trình thời thế-ý chí, để duy tâm không 

«trùm phủ» lên duy lý. Muốn thành công thì lý trí lãnh tụ phải nhận được 

sự đồng tình của tất cả hoặc của đa số không những của các thành viên 

lãnh đạo, mà luôn cả các liên minh trong nội bộ; từ đó ý chí cá nhân sẽ 
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hình thành ra lý trí của tập thể. Câu chuyện thượng nguồn để chuyển hóa 

thời thế-ý chí qua thực lực của ý chí-lý trí là quá trình vừa giải thích, vừa 

phạm trù hoá ý chí dựa trên tính hiệu quả, có cơ sở của điều tra sơ khởi, 

thực địa, làm sáng mọi mối tương quan giữa sáng kiến của ý chí và tình 

huống tới từ thời thế. Trên thực tế lãnh đạo, phải nên phân biệt: ý chí 

thường thì dựa trên mô hình, còn hiệu quả thường dựa vào sự biến đổi của 

tình hình. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các lãnh đạo vừa có 

nhiều tin tức, dữ kiện, chứng từ luôn đa diện, đa chiều, để lấy những 

quyết định đúng trong chính trị tỉnh-lãnh đạo thức, cùng lúc có các 

chuyên ngành, với cái chuyên gia để có được những chỉ báo chính sát để 

dự đoán được những chỉ tiêu. Đây lại là hài kịch của Bộ Chính trị 

ĐCSVN lúc 3 giờ đêm 09 tháng 6 năm 2018 hoãn lại việc bỏ phiếu của 

quốc Hội về luật đặc khu (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc), để xoa 

dịu sự phẫn nộ của toàn dân, nhưng họ lầm to trong ngây dại chủ quan của 

họ: ngày 10 tháng 6 năm 2018, cả nước trên cả ba miền nhân dân đã 

xuống đường, đã biểu tình, đã hét lớn, đã gào to trong hùng khí: Không 

đặc khu! Không Trung Quốc! Không bán nước! Mọi xảo ngữ «ý đảng, 

lòng dân» đều là loại xạo ngôn. 

  Thực tế được nhận định không theo mô hình mà theo quy luật biến đổi 

thường trực của tình thế; luôn được nhận ra từ tình huống, khi tình huống 

làm xoay chuyển môi trường hiện tại tạo ra thực trạng của xã hội, bất lợi 

hoặc thuận lợi cho dân tộc, cho đất nước; làm lãnh đạo chính trị là nhận 

định, phân tích để điều tiết hoặc khai phá các thực trạng này.Thực tế có 

nội lý diễn biến của nó được nhận diện qua biến đổi của thời thế, mở lối 

cho chính sách hoặc đóng cửa mọi sáng kiến; làm lãnh đạo chính trị là 

thấy được, nhận ra nội lý diễn biến của tình hình, sẽ quyết định đúng hiệu 

quả của một chính sách, và nếu quyết định sai sẽ gây ra hậu quả cho xã 

hội, cho dân tộc. Diễn biến thực tế khi được lãnh đạo chính trị đánh giá 

qua diễn biến của tình hình, thì kẻ lãnh đạo giỏi biết khai thác tiềm năng 

xấu hoặc tốt của thực trạng; còn kẻ lãnh đạo tài thì biết khai triển vốn có 

sẵn để tăng lợi thế trong thời thế mới; riêng kẻ lãnh đạo lớn thì biết tìm 

cho ra các nội lực mới, các đồng minh mới, các liên minh mới, để củng cố 

thời-thế-vị của đất nước, của dân tộc. Diễn biến thực tế trong tư duy của 

lãnh đạo chính trị chấp nhận chuyện «nắng sớm chiều mưa» trong so sánh 

lực lượng, bất lợi hay thuận lợi cho mình; công nhận luôn chuyện «sớm 

nở, tối tàn» trong các liên minh giữa các đồng minh, bên này hay bên kia; 

sẵn sàng đón nhận luôn chuyện «vật đổi, sao dời» không những giữa bạn 

và thù, mà cả về chuyện bất biến giữa chung thủy và phản bội ngay trong 

các liên minh, làm được tất cả các chuyện này thì xem như «đắc đạo» khi 

quản lý phương trình lãnh đạo trong nội lý diễn biến thực tế-nội lý biến 

thiên nhân tâm. Chuyện này đang xẩy ra trong tháng 6 năm 2018, theo 

kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược giữa các lãnh đạo ĐCSVN, trong đó 

cái bị quốc tế xem là quái thai chính thể là tứ trụ, thì thủ tướng Nguyễn 



 

171 

 

Xuân Phúc tuyên bố: «lắng nghe ý kiến nhân dân…» về luật đặc khu; bà 

chủ tịch quốc Hội Nguyễn thị Kim Ngân thì thấy nhân dân xuống 

đường: «vì bị kích thích… quá khích…», cùng lúc tổng bí thư Nguyễn phú 

Trọng không dám xuất hiện ít nhất một lần để bảo vệ chính sách đặc khu 

của ông, của của Bộ Chính trị trước quần chúng, trước truyền thông; còn 

ông chủ tịch nước Trần Đại Quang thì hoàn toàn vắng bóng, biệt tăm một 

cách rất kỳ quặc, trong một bi hài kịch làm trò cười cho quốc dân và quốc 

tế. 

 Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước đầu tiên trong nhập lý vào nội 

lực của bối cảnh, trong đó bối cảnh của thực tế làm chuyển đối hệ ý (ý 

muốn-ý định-ý đồ), lãnh đạo chính trị tài ba sẽ chuyển hóa linh động hệ 

luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) của mình theo bối cảnh để 

biến bối cảnh thành thực lực của mình. Nhập lý vào thể lực môi trường, 

có bước thứ hai là mô hình đôi: mô hình cứng mang ý chí của chính sách, 

mô hình mềm đưa thực tế của môi trường, của bối cảnh để làm tăng hiệu 

lực cho vốn đầu tư, trong đó sự phối hợp nhuần nhuyễn mô hình đôi 

(cứng và mềm) là khả năng và ý chí của lãnh đạo vừa biết cõng chính 

sách qua trở ngại, trở lực, vừa biết buông thư khi mô hình bóp ngộp thực 

lực trong thực tế. Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước thứ ba là chiến 

lược đôi khi gặp nước chảy xiết, thì biết chọn nơi để làm đập nước mà giữ 

nước, cùng lúc biết chọn chỗ thông nước để cho thoát nước; và trên cùng 

một dòng nước: hai chiến lược này không hề mâu thuẫn nhau, được xử 

theo lý luận đôi trong thông minh linh động để giải quyết. Luật an ninh 

mạng vừa được đại biểu quốc hội «cúi đầu bấm nút thông qua» ngày 12 

tháng 6 năm 2018 là phản lý chống lại nhập lý trong bối cảnh toàn cầu 

hóa hiện nay, nơi mà tự do mạng xã hội chính là lý trí của xã hội, nơi mà 

đa nguyên truyền thông là lực trí tuệ của tập thể, là vóc thông minh của 

cộng đồng, là dạng đa năng của dân tộc, thì lại bị thui chột hóa qua một 

đạo luật khinh mạt nhân trí, mạt vận với nhân tri, ung thư hóa nhân lý. 

 Thuận lý, là mang lý trí ra ngăn chặn lại chủ quan thui chột của chính 

sách mà không tôn trọng quy luật của tình hình, gạt bỏ điều tra cơ bản, 

loại trừ nghiên cứu thực địa để nắm thực trạng-thực cảnh-thực tế của 

nhân dân, của xã hội. Lý trí được dùng để thấy rõ các trở ngại, các chướng 

ngại mà thuận lý là bắt đầu bằng chuẩn đoán tình hình theo các chỉ báo 

khách quan để thoát các lý thuyết xơ cứng, các ý thức hệ mù quáng, từ đó 

có các hành động cụ thể mang nội chất tích cực là hiểu vấn đề để vượt 

khó khăn, lấy sáng kiến để vượt qua các ngõ cụt, lấy sáng tạo để biến vượt 

thoát thành vượt thắng. Thuận lý sẽ cho xuất hiện khả năng thích ứng với 

môi trường, thích nghi với tình thế, thích hợp với hoàn cảnh, trong đó 

hiện tại của bây giờ và ở đây là dàn nhún để làm tốt hơn, hay hơn cho dân 

tộc, cho đất nước. Thuận lý theo lời dạy của tổ tiên: «tùy cơ ứng biến» 

nhưng cùng lúc phải sáng tạo ra các thuận lý mới để xoay chuyển tình 

thế, cụ thể là chuyển hóa các so sánh lực lượng, biến bất lợi thành thuận 
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lợi. Tại sao các lãnh đạo ĐCSVN chỉ tính tới chuyện buôn đất, bán khu 

qua bất động sản, mà không có một chính sách nào về thông minh Việt 

trong sáng tạo Việt từ khoa học kỹ thuật tới hiện đại hóa đất nước, như 

các quốc gia láng giềng cùng nôi tam giáo đồng nguyên với ta (Đài Loan, 

Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc) đã thành công? Hiền tài trong lãnh 

đạo chính trị phải là chân tài trong thống hợp tất cả nội lực thông minh 

của nhân dân để làm nên một hùng lực trong phát triển chứ! 

 Trọng não, là bản chất của chính quyền không xóa não, là chính quyền 

biết trọng chất xám, nâng niu tri thức, quý trọng trí thức, vì quý yêu kiến 

thức, biết dụng không những khoa học kỹ thuật, mà khai thác sáng suốt 

các nghiên cứu, điều tra, điền dã của khoa học xã hội và nhân văn, nắm 

chắc các kết quả của học thuật để hiểu sâu nhân tình, hiểu rộng nhân loại, 

hiểu cao nhân thế, luôn đưa nhân tri vào nhân trí để nâng nhân bản. Chính 

quyền trọng não, là chính quyền biết khai thác sử học, để tra đúng sử liệu, 

tìm trúng sử luận, để hiểu sử tính của một dân tộc, sử địa của một đất 

nước, và không lập lại sai lầm của quá khứ, biết ưu điểm, trọng điểm của 

tổ tiên nhưng cũng thấu luôn yếu điểm, nhược điểm, khuyết điểm, kể cả 

khuyết tật của họ. Hiểu thấu lịch sử để làm khá hơn, tốt hơn, hay hơn, 

cùng lúc đặt Việt sử vào sử quốc tế để so sánh từ đồng sử đến dị sử giữa 

người và ta, trong đó so sánh sắt se với láng giềng cùng nôi tam giáo đồng 

nguyên với ta. Đó là Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, cùng 

văn hóa với ta tại sao họ thành công làm chủ, còn ta thất bại trong thảm 

hại là phải nhận kiếp làm công, làm thợ cho họ, thậm chí lao động trong 

vai nô tỳ, nô bộc cho họ. Chính quyền phải dùng quyền lực của trí tuệ dân 

tộc, tài nguyên đất nước để chế tác ra hợp lực trong đó giáo dục phục vụ 

nhân tri và nhân trí, kinh tế phục vụ cho nhân sinh, văn hóa phục vụ cho 

nhân văn, đạo lý phục vụ cho nhân cách, lấy nhân nghĩa làm nhân bản. Ý 

nghĩa của hợp lực có trong kinh nghiệm dựng nước và giữ nước của tổ 

tiên qua thuật ngữ cả nước-toàn dân. Đây chính là thành công của một 

chính quyền biến hợp lực thành tổng lực. Chính quyền dùng quyền lực 

của định chế và quyền hạn của các cơ chế để làm ra tổng lực cho dân tộc, 

cho đất nước. Lãnh đạo không lòn lách qua lách luật, tránh luật, thậm chí 

xé luật để tham nhũng trong tham ô, qua tham quyền và lộng quyền. Bọn 

xé lẻ để đi đêm với ngoại bang, xé lẻ để đi lén với ngoại xâm không thể 

dung thân chúng trong một chính quyền sạch! Nếu ĐCSVN đã thất bại từ 

khi thống nhất đất nước năm 1975 trong quá trình tập hợp tổng lực này, 

thì tại sao không vào quy luật của đa nguyên trong đa đảng để đa trí, đa 

tài, đa năng, đa hiệu được xuất hiện ngay trong đồng bào, ngay trên đất 

nước?  Mà ông bà ta đã giáo dục con cháu ta là: vắng mợ chợ vẫn đông 

mà! 

 Lương tri trực diện để chống lãnh đạo chính trị vô tâm vì vô trách nhiệm, 

đây chính là lòng lương thiện nếu những kẻ lãnh đạo nhận bổn phận với 

chí công vô tư trong hệ trình của lương thiện-lương tâm-lương tri, không 
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có hệ trình này thì không có công tâm, không có hệ trình này mà đòi lãnh 

đạo thì không chóng thì chầy cũng thành kẻ bất lương; từ sâu dân mọt 

nước sẽ tới buôn nước, bán dân. Lương tri luôn là hệ kiến thức đôi: kiến 

thức liêm chính về luân lý làm nền kiến thức sáng suốt về quản lý, trong 

đó bọn tham quan không có chỗ đứng để tham nhũng, không có chỗ ngồi 

để tham ô. Bọn này không sao hiểu được phương trình lương thiện-lương 

tâm-lương tri là một lý luận thông minh, một lập luận thông thái để kẻ 

cầm cương, nẩy mực sẽ là kẻ chủ động đưa giống nòi tới quốc thái, dân 

an. Vì với tư duy ích kỷ tối đa làm quan để vơ vét, làm lãnh đạo cào nạo 

của cải nhân dân, nên chúng đã bị ung thư ngay trong não bộ và luôn nghĩ 

hệ trình lương thiện-lương tâm-lương tri chỉ dành cho những ai ngây thơ, 

thật thà, thậm chí là ngu dại. Lương thiện, lấy cái trong làm cái sáng, lấy 

cái thẳng làm cái ngay, công nào đức nấy, ngược lại với bọn tham quan 

làm quan để tham nhũng, sẽ bị lột mặt nạ vì là bọn cướp ngày là quan 

(cắp của công-cướp của tư), giữa công và tư chúng chỉ thấy chúng, 

chuyện ai chết mặc ai có trong phản xạ của chúng, chuyện cao chạy, xa 

bay khi đất nước bị ngoại xâm có trong vô tâm, vì lối nghĩ vô thức của 

chúng. 

 Tâm thức của lãnh đạo có ý thức là hải đăng, có nhận thức làm kim chỉ 

nam, vì biết thao thức với tiền đồ Việt tộc, và ý thức-nhận thức-thao thức 

chính là định nghĩa của tâm thức! Biết nhận trách nhiệm và biết giáo 

dưỡng về quần chúng vì họ chỉ là hậu quả của một loại giáo dục tha hóa 

một chiều qua tuyên truyền ngu dân: vô tri trước nỗi khổ niềm đau của 

đồng loại, vì không có đạo lý“một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”; vô 

minh trước nỗi khó nghiệp quẩn của đồng bào vì không có đạo đức “máu 

chảy, ruột mềm”, vô giác trước cảnh “ăn bờ, ở bụi” của dân đen, dân oan, 

vì không có luân lý “miếng khi đói bằng gói khi no”. Vô tri, vô minh, vô 

giác trong xã hội theo giáo lý của tổ tiên Việt tộc và cũng theo phân tích 

của chính trị học, của xã hội học, chắc chắn là tới từ bề trên tồi tệ, từ các 

lãnh đạo chính trị sâu dân mọt nước! Một lực lượng lãnh đạo có bản lĩnh 

chính trị thì luôn lấy nhân cách tổ tiên đã chống ngoại xâm, để gạt đi cái 

nhục kiếp phải làm nô lệ, dù phải can đảm lấy thân, quả cảm lấy mạng của 

chính mình để làm cho bằng được chuyện “châu chấu đá xe”, dù chúng 

bất cứ là loại thiên triều nào! Dù chúng có mãnh lực quân sự tới đâu đi 

nữa, nhớ lại bọn hung hãn nhất là Nguyên Mông trong thế kỷ 13 đã bị đời 

Trần ta làm cho quỵ sụp tới ba lần. 

 Chủ quyết để có kiếp người trong sáng vì trong sạch, bằng kiếp tự nhận tự 

do để có tự quyết, có tự lập để có tự chủ, lấy tự lực tạo ra tự cường. 

Khẳng định kiếp chủ: có chủ động để hành động, có chủ trì của ý thức để 

tạo ra chủ lực cho tương lai, và lấy chủ trí để thực thi chủ quyết. Nhận cho 

rõ cái quyền để quyết đoán trong quyết định. Quyết đoán bằng năng lực 

biết chủ động để khách quan hóa các kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức 

trong tỉnh táo, để sáng suốt khi xây dựng quyết tâm, hoàn toàn ngược lại 
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với độc đoán không chấp nhận kiến thức của tha nhân, loại bỏ tư vấn như 

tự cạo rổng não bộ của chính mình, không nhận tri thức nhân loại để khôn 

lên, trừ khử đối thoại để độc quyền xuẩn động trong độc đảng. Chủ quyết 

để mở cửa khi quyết, ngược lại với độc đoán đóng mọi cửa trước và sau 

khi quyết. Chủ quyết để đi về phía chân trời có mặt trời, trái hẳn với độc 

đoán, đã quyết trong cực đoan, với hành vi quá khích, nên «cắm đầu, cắm 

cổ» đi mà không tỉnh táo tìm phương hướng, đi mà không sáng suốt song 

hành cùng dân tộc. Quyết đoán trong quyết định là kết quả tích cực của hạ 

nguồn sau khi điều tra cơ bản đã kết luận tính khả thi của chính sách dựa 

trên tính thực thi của chương trình. Quá trình này trái ngược hẳn với phản 

xa tùy tiện và dễ dãi của «đồng tâm nhất trí», với «toàn thể giơ tay biểu 

hiện sự đồng tình», trong sự vô tri của lệ thuộc, tới từ vô minh vắng kiến 

thức sinh ra vô thức, luôn tìm cách khử ý thức biết phản biện. Chủ quyết 

để làm chính trị là nhận vai trò chủ thể 100%, và làm lãnh đạo là nhận vai 

trò chủ thể hơn 100%, vì định nghĩa của chủ thể là tác nhân nhận trách 

nhiệm trước cộng đồng, nhận bổn phận trước tập thể qua tự do để xây 

dựng tự chủ cho chính mình, từ đó lấy sáng kiến để sáng tạo, dùng kết quả 

tích cực của sáng tạo của cá nhân mình để phục vụ cộng đồng, để thăng 

hoa tập thể. Chủ quyết tôn trọng quy trình thông minh của dân chủ: đề 

nghị-đối thoại-quyết định-hành động trong đó lý luận qua dữ kiện thắng 

các hành vi cực đoan, lập luận bằng chứng từ vượt các thái độ thụ động, 

giải luận với minh chứng vượt thắng các phản xạ bảo thủ, diễn luận dựa 

tri thức xóa bỏ các thói quen thủ cựu. 

Trong những năm làm tư vấn từ các chính quyền Âu châu tới các hội đồng quốc 

tế trong môi trường của Liên Hiệp Quốc, thú thật là tôi rất khinh bọn chính 

khách đã «dạy đời» các chuyên gia chúng tôi là: «chính trị là nghệ thuật của 

thỏa hiệp» (la politique est l’art des compromis), tôi «lợm giọng» khi gặp 

chúng, vì chúng vừa «bôi trơn» nhân tính chúng, vừa «bôi mặt» nhân cách 

chúng. Ngược lại, tôi rất quý các chính khách, rất phục các lãnh đạo chỉ nói gãy 

gọn với chúng tôi chỉ qua động từ: dám! (oser!), vì họ có can đảm trong tỉnh táo, 

có tuệ giác trong sáng suốt, biết mình đang mang lại những điều hay, đẹp, tốt, 

lành cho dân tộc mình, đang làm đất nước mình thăng hoa. Họ được dân tộc tin 

tưởng, được các thành phần xã hội ủng hộ, nên họ không chùng bước trong các 

thỏa hiệp thấp hèn.  

 

 

Các bạn ơi ! Các bạn đừng chùng bước, nếu các bạn có nhân trí của tổ tiên, 

có nhân lý vì đồng bào, và nếu các bạn hiểu chữ nhân này thì các bạn sẽ 

thấu: sống có nhân mười phần chẳng khó! 

.  
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Thư gởi tuổi trẻ của Việt tộc 

Trẻ thẳng lưng, trẻ sáng mắt, 

 trẻ căng lòng 

Chào các bạn, 

Chúng ta viết thư cho nhau trong một bối cảnh vừa căng thẳng, vừa buồn lo, khi 

có nhiều kẻ có trách nhiệm trong ĐCSVN đang muốn dâng ba đặc khu (Vân 

Đồn, Bắc Vân phong, Phú Quốc) cho Tàu tặc: chúng đang bán nước và chúng ta 

đang mất nước! Đây là một bi kịch cho Việt tộc và nó sẽ trở thành thảm kịch sau 

này cho tương lai của các bạn phải sống đớn hèn trong kiếp nô lệ, nô lệ cho Tàu! 

Nhưng mỗi lần cơ đồ của tổ tiên bị đe dọa, đất nước bên bờ vực thẳm, đồng bào 

trước họa diệt vong, thì là lúc tuổi trẻ Việt biết thẳng lưng như Bà Triệu, sáng 

mắt như Đinh Tiên Hoàng, căng lòng như Trần Quốc Toản. Các bạn ơi! Nhân 

phẩm của Việt tộc có nhân lý của Ngô Quyền, có nhân tri của Trần Hưng Đạo, 

có nhân trí của Nguyễn Trãi, và tôi chỉ muốn tâm sự với các bạn về câu chuyện 

này: Tại sao nhân phẩm phải dựa trên nhân lý, nhân tri, nhân trí để có lối đi là 

nhân đạo, có nội dung là nhân tâm, có mai hậu là nhân nghĩa, đây chính là đạo 

lý hay, đẹp, tốt, lành của tổ tiên ta, mỗi lần trực diện với ngoại sâm, nhất là đối 

với Tàu tặc. Tại sao chúng ta gọi bọn xâm lược phương Bắc là Tàu tặc? Vì nó 

chính là thủ phạm của Tàu nạn, Tàu họa, Tàu hoại trên số phận của Việt tộc từ 

khi ông cha ta lập quốc; mặc dù chúng ta luôn tôn trọng nhân dân và văn hóa 

của Trung Quốc, đã có Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Mạnh Tử biết giáo 

dưỡng chữ nhân cho dân tộc Trung Hoa. Nhưng bọn lãnh đạo Bắc Kinh mang 

trong phản xạ của chúng hệ Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoại như một hoạn 

bịnh bành trướng và bá quyền của riêng chúng, gây bao nỗi khổ niềm đau của tất 

cả nước láng giềng chung quanh chúng, giờ đây nó cũng là thảm họa của thế 

giới, thảm nạn của nhân loại, mà không một châu lục nào thoát khỏi hệ Tàu tặc-

Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoại trong thế kỷ này. Riêng tôi, xin được tâm sự để tìm 

sự đồng cảm với các bạn về các tri luận sau đây (và xin được hiểu là luận dựa 

trên tri; lý luận trên tri thức để tri thức -sự hiểu biết- trở thành kiến thức, được 

cụ thể hóa qua lập luận, diễn luận và giải luận như công cụ của trí tuệ để nhận 

diện, phân tích, giải thích, phê bình các hiện tượng của nhân sinh, nhân tình, để 

hiểu rõ về nhân tính, để nhận rõ nhân phẩm:  

1. Tuổi trẻ soi để có tuổi trẻ sáng, nếu biết soi để sáng, thì phải biết tự soi 

sáng để trưởng thành, soi sáng để có sáng suốt, có sáng suốt thì sẽ có tỉnh 

táo, sáng suốt và tỉnh táo luôn là bạn đồng hành với trí khôn, nội lực của 

sự thông minh. Các bạn ơi, đất nước ta đang mất vì ĐCSVN đã bị Tàu tặc 

gài bẫy-sập hầm-tròng cổ, chỉ vì ĐCSVN chỉ lo cứu đảng chớ không lo 

cứu dân, cứu nước! 
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2. Tuổi trẻ trước hết là một thế hệ vào tuổi trưởng thành cùng lúc phải xây 

dựng tương lai bằng nghề và nghệ để làm nên nghiệp của kiếp người. 

Tuổi trẻ là một thành phần của xã hội, nếu may mắn, sẽ được được hệ 

thống giáo dục gầy dựng qua học lực để nhận học hàm, để có học vị trong 

xã hội; qua chuyên ngành để có chuyên môn, để được công nhận là 

chuyên gia. Các bạn ơi, các bạn sẽ không bao giờ là chuyên gia với 

chuyên môn của mình khi đất nước mình bị xâm lăng, đồng bào mình bị 

đô hộ, và chính các bạn sẽ là nô lệ, mà nô lệ thì không bao giờ là chuyên 

gia với chuyên môn mà mình yêu thích. 

3. Tuổi trẻ còn là một nhân tố sinh động của xã hội có hoài bão, nên có lý 

tưởng vì biết nhận ra các giá trị của nhân tính, nhân phẩm, nhân đạo. Tuổi 

trẻ chắc chắn là một sinh lực sống động của dân tộc, của đất nước, tiếp 

nhận những giá trị hay, đẹp, tốt, lành của tổ tiên, trước là để bảo vệ các 

giá trị tâm linh của tiền nhân, sau là tìm cách làm hay hơn, đẹp hơn, tốt 

hơn, lành hơn những gì mà ông bà, cha mẹ đã làm được trong quá khứ, 

trong lịch sử. Các bạn ơi, đây là thời điểm của hoài bão, của lý tưởng, 

của các giá trị làm người, nếu các bạn bảo vệ được tiền đồ của tổ tiên, 

toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, và không bao giờ quên đồng bào mình, 

cùng một bào thai, vì có cùng cha, cùng mẹ Việt Nam từ Lạc Long Quân 

và Âu Cơ. 

4. Tuổi trẻ có cuộc đời, có thân thể và trong thân thể không chỉ có thể lực 

(nội lực của thể chất), mà còn có tâm lực (nội công của tâm hồn) có cảm 

xúc, biết cảm động, để được đồng cảm với đồng loại; trong đó trí lực (nội 

chất của tri thức) biết lý luận để phân tích, biết lập luận để giải thích, biết 

diễn luận để phê bình, biết giải luận để nhận diện các giá trị của nhân 

sinh, nhân tình, nhân thế. Các bạn ơi, tổ quốc của các bạn, của tôi đang 

lâm nguy! Tàu tặc đã lũng đoạn tất cả đời sống xã hội, đã đầu độc nhiều 

sinh hoạt xã hội, đã tha hóa quá nhiều quan hệ xã hội, trong đó một bộ 

phận trong tập đoàn lãnh đạo của ĐCSVN đã thành tay sai bán nước, 

buôn dân cho Tàu tặc, hãy vận dụng tất cả thể lực, tâm lực, trí lực để cứu 

nước, nếu cứ tiếp tục ăn chơi, trác táng, rượu chè, nghiện ngập, thì thật là 

một điều điếm nhục cho Việt tộc và cho chính bản thân mình.. 

5. Tuổi trẻ có thể lực có lúc mệt mỏi, nhưng tâm lực không để các chuyện 

xấu, tồi, tục, dở tác động vào nhân tính, nhân nghĩa, nhân từ, vì nó luôn 

được trí lực bảo vệ bằng nhân tri, nhân trí, nhân phẩm. Tâm lực không để 

bị xói mòn, nhờ trí lực soi-để-sáng cả kiếp làm người, để sống sao cho 

đúng, tức là sống sao cho đáng sống! Các bạn ơi, nhân tri của Việt tộc 

một phần đã bị ngu muội hóa qua tuyền truyền ngu dân của ĐCSVN; 

nhân trí thanh niên của chính các bạn đang bị truy diệt qua học giả-thi 

giả-bằng giả của một nền giáo dục ngụp lặn trong tiền tệ một cách vô 

nhân, các bạn hãy vận dụng triệt để nhân lý và nhân trí của các bạn để 

cứu đất nước, cứu đồng bào, cứu thân quyến và cứu chính các bạn trước 

hệ Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoại. 
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6. Tuổi trẻ mang ý nghĩa của cuộc sống có gốc, rễ, cội, nguồn làm nên lý 

tưởng thanh niên, nó tổng hợp các kiến thức, nó tổng kết các giá trị của 

nhân sinh để từ đó ý nguyện của tuổi trẻ thành ý lực trong đấu tranh vì lẽ 

phải, vì công lý, vì nhân bản. Chính lý tưởng thanh niên, đủ sức cõng, 

bồng, đội, gánh các hệ thống tri thức để đưa vào ý muốn, rồi tạo tiền đề 

cho ý định, lấy các lý luận để lập luận mà đi tìm sự thật của nhân tính và 

chân lý của nhân đạo. Lập luận chỉnh chu để tạo ra ý nguyện vì biết nghĩ 

trúng để sống đúng, để kiếp người là cơ may, mà không là nghiệp chướng. 

Các bạn ơi, hệ Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoại chính là hoạn chướng 

trong nghiệp chướng, các bạn hãy chọn nghiệp đẹp để được thuận duyên 

cùng nhân phẩm, để sống mà không cúi đầu-khoan tay-quỳ gối làm nô lệ 

trong nước mắt của tủi nhục! 

7. Tuổi trẻ mang lý tưởng thanh niên, có đủ bản lĩnh để tạo ra tâm nguyện 

làm nền, gốc, cột, trụ cho nhân sinh quan của chúng ta để ta được sống 

cao, sâu, xa, rộng trong kiếp người. Lý tưởng thanh niên đủ tầm cỡ để tạo 

ra thiện nguyện làm nên chất, thể, vai, vóc cho thế giới quan của các bạn 

để các bạn sống với tha nhân bằng từ tâm, vị tha, bác ái. Lý tưởng thanh 

niên đủ gân cốt để tạo ra trí nguyện dùng tri để tạo trí, dùng lý để tạo luận 

cho vũ quan quan của chúng ta, biết lấy tôn trọng đồng loại vì quý yêu 

muôn loài. Các bạn ơi, nếu đất nước rơi vào tay Tàu tặc, đồng bào phải 

sống trong tủi hờn của Tàu nan, các giá trị văn hiến Việt bị xóa gốc trong 

Tàu họa, giá trị tâm linh Việt bị truy hủy trong Tàu hoại, thì các bạn cũng 

sẽ chẳng còn gì! Nhưng chưa trễ: hãy thẳng lưng, sáng mắt, căng lòng, 

dấn thân để bảo vệ những gì mình yêu quý. 

8. Tuổi trẻ đã xa tuổi thơ, rời ngây thơ để tránh ngây ngô, lìa ngây dại, vào 

tuổi trẻ để vạch lý lẻ, chọn lý trí để mời đồng hành là lý tưởng đi về 

hướng nhân lý. Tuổi trẻ phải trẻ trong tư duy, trẻ trong sáng tạo, trẻ trong 

lý luận, trẻ trong hào khí. Tuổi trẻ mang ba hằng số (lẽ phải, lý tưởng, dấn 

thân), cả ba sống chung với nhau, nuôi dưỡng nhau, nếu biết bảo vệ cả ba 

thì kiếp người thật đáng sống! Các bạn ơi, Tàu tặc không chỉ ở phương 

bắc, mà đã vào trong đất nước, vào trong tất cả các tỉnh thành, đã vào 

nhà và vào thân thể của chúng ta qua thực phẩm độc, môi sinh bẩn. Hãy 

biến hằng số (lý tưởng, dấn thân, lẽ phải) thành hiện thực, càng sớm càng 

hay, vì giặc đã đến nhà, chúng đang nhập nội để làm những chuyện xấu, 

tồi, tục, dở ngay trong nội tạng của chúng ta! 

9. Tuổi trẻ có dự phóng, nhìn về phía chân trời để xây dựng tương lai, nhận 

ngày mai vừa như hứa hẹn, vừa như thử thách để được làm người, theo 

nghĩa chân, thiện, mỹ. Nhưng phải nhìn về phía chân trời với chính tự do 

của mình mà đừng để ai dắt tay, kéo tai, sau đó lại bị họ nắm tóc, xỏ mũi để 

phục vụ mục đích của họ chớ không phải của mình. Tuổi trẻ phải có tầm 

vóc của tri thức, nội công của kiến thức, bản lĩnh của đạo lý hay, đẹp, tốt, 

lành, chọn công bằng để chống bất công, chọn nhân tính để bảo vệ nhân 

quyền, chọn tự do để duy trì dân chủ, lấy các giá trị này làm hải đăng cho 
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tương lai. Các bạn ơi, nếu kiếp nô lệ cho Tàu tặc tới với Việt tộc, thì đó là 

kiếp mọn, kiếp tồi, bị nhiễm ô và đày đọa bởi kiếp tà, kiếp độc của Tàu tặc. 

Hãy chấp nhận thử thách tự do đấu tranh cho nhân cách Việt, để quyết định 

số kiếp của chính mình phải là kiếp khôn, kiếp sáng, mà không phải là kiếp 

dại, kiếp hèn.  

10.  Tuổi trẻ biết dấn thân, nhận hy sinh, hiểu thăng trầm, và trong những ngày 

đấu tranh sắp tới cho toàn vẹn lãnh thổ, cho độc lập dân tộc, mà mãi mãi 

cho nhân phẩm, nhân đạo, mang nhân bản, nhân văn, có nhân lý, nhân tri, 

lấy đó làm nhân Việt. Các bạn ơi, các bạn đi tới để đấu tranh cho nhân 

cách và nhân tính trong lẻ phải, đừng than phiền, trách móc bạn bè, thân 

quyến, tập thể, quần chúng là vô cảm, vô tri, vô trí; họ chỉ là nạn nhân của 

một chế độ phi nhân, họ không có tội, các bạn phải luôn thương yêu, trân 

quý họ, vì họ là đồng bào mình, từ đây cho tới ngày chúng ta rời cõi đời 

này, chúng ta phải luôn luôn giữ đạo lý ái ngữ với đồng bào mình. Mình cứ 

dân thân đi họ sẽ đồng ý, cổ vũ, rồi đồng hành cùng mình. 

 

 

 

Xin chào các bạn, các đứa con tin yêu của Việt tộc! 

 



 

179 

 

 
 

(Tạm) kết 
 

Thật 
Khi bị chém sự thật vỏ dầy hơn bí mật 

Khi bị ngộp sự thật thoát nhanh hơn sấm sét.  

Chân 
Chân lý bám chân đèn như giữ lửa 

Sự thật đâu đây vì chân trời còn nhân dạng. 

Tuệ 
Nhân tính đi ngang nhân thế dầy khiết tật  

Thấy tuệ căn ung thư giữa miền thiện niệm. 

Tâm 
Tâm thức mở rộng, sâu trọn hình hài 

Trao tâm huyết để não bền tâm thức. 

 Minh 
Minh sử gạt chính sử dong tìm minh chúa 

Minh lý xóa tà ý, xua mùa ma trận. 

Người 
Tôi muốn làm người dạy đá nhọn biết viết trên da 

Tôi muốn làm người vắt mưa cho cơn hạn uống say trời. 

Nhân 
Phóng tâm tìm nhân dạng biết thương 

bám nhân tâm níu nhân tình đang xa nhân cách. 

Kiếp 
Trong cùng cực, người đánh thức người: 

hãy ôm thế giới để giữ chân trời! 
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Sống nay, chết mai: đúng! 

Bảo vệ chân lý, để chân lý được  

vĩnh hằng cùng lẽ phải: càng đúng! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Xã hội học tri thức 

 có rễ của xã hội học kiến thức thực địa 

có gốc của xã hội học ý thức thực nghiệm  

có cội của xã hội học trí thức thực lý 

có nguồn của xã hội học tâm thức thực luận… 
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Với lòng sùng kính 

 các tổ sư xã hội học 

 Durkheim, Mauss, Weber. 

 

 

Với lòng tôn kính 

 các đại sư của xã hội học 

Elias, Faucault, Habermas.  

 

 

Với lòng nghiêm kính 

 các trưởng sư của xã hội học 

Bourdieu, Goffman, Passeron. 

 

 

Với lòng quý kính các minh sư đã giảng  

dạy xã hội học với lý-tri-tâm-thức 

Establet, Pottier, Chenu. 
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Mục 
Một xã hội bị ngu dân hóa 

Một xã hội bị khổ sai hóa 

Một xã hội bị âm binh hóa 

Một xã hội bị Tàu nạn hóa 
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Dẫn  

Khoa học luận 

Khoa học luận của khoa học xã hội và nhân văn không phải là khoa học luận mô 

hình như toán học, cũng không phải là khoa học luận thực nghiệm qua thí 

nghiệm như sinh, lý, hóa… mà là các chuyên ngành bắt đầu bằng thực tế của 

nhân sinh (nhân học, xã hội học) và sáng tạo của nhân sinh (triết học, văn học) 

ngay trên thực tế đó. Tại đây, khoa học xã hội (nhân học, sử học, xã hội học) nó 

nền tảng của kiến thức thực tế ngay trong thực tiễn của cuộc sống hằng ngày, và 

khoa học nhân văn (ngôn ngữ học, triết học, văn học) xây dựng kiến thức vừa 

trên thực tế vừa trên sáng tạo của tư duy và lý luận của cá nhân hoặc tập thể 

sống trong thực tế đó. 

Phương pháp luận 

Phương pháp luận là dụng phương pháp để nhận định trong khảo sát, phân tích 

trong lập luận, trực tiếp hoặc gián tiếp dùng phương pháp để tương tác hóa 

phương pháp; dùng phương pháp để bổ sung cho phương pháp, dùng phương 

pháp để củng cố cho phương pháp. Tại đây, phân tích định lượng phối hợp với 

phân tích định chất, phương pháp bản câu hỏi hỗ trợ cho phương pháp phỏng 

vấn, phương pháp thống kê bổ túc cho phương pháp hồi ký… Lực bổ sung giữa 

các phương pháp trong điều tra và điền dả, sức củng cố giữa các phương pháp 

trong phân tích và giải thích, sẽ tác động vào ngay quá trình xây dựng và cải tiến 

khoa học luận và lý thuyết luận của các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân 

văn.  

Lý thuyết luận 

Lý thuyết luận là dụng lý thuyết để tăng cường lý thuyết qua lý luận, lập luận, 

giãi luận và diễn luận; và lý thuyết luận là một ngữ pháp để mô tả quá trình hình 

thành lý thuyết như quá trình tổng kết và đúc kết kiến thức qua mô thức, tức là 

tổng quan hóa kiến thức qua tổng hợp hóa tri thức bằng công thức. Tại đây, lý 

thuyết cũ vừa là nền móng, vừa là dàn phóng để sinh ra các lý thuyết mới, ra đời 

để củng cố hoặc ngược lại để tấn công, đả phá, xóa đi các lý thuyết cũ, nếu các 

lý thuyết này sai. Chính tính đa chiều hóa mô thức, đa năng hóa công thức, làm 

nên tính đa hiệu hóa các lý thuyết, và làm nên tính đa nguyên giữa các lý thuyết 

trong khoa học xã hội và nhân văn; các lý thuyết vừa cạnh tranh nhau, vừa bổ 
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túc cho nhau để phân tích và giải thích cuộc sống và xã hội, rất đa dạng của 

nhân sinh. 

 

 

Nhập 

Xã hội học thực địa 
Khi mà khoa học nhân văn (ngôn ngữ học, triết học, văn học) có thể lao tác, thu 

thập phân tích và giải thích bằng kiến thức qua văn bản hoặc qua mô thức của tư 

liệu, và xã hội học cũng có thể thu thập dữ kiện qua văn bản và tư liệu. Nhưng 

thực tế xã hội (bây giờ và ở đây) cần được kiểm chứng và minh định các dữ kiện 

cùng các chứng từ trong xã hội qua nghiên cứu thực địa trong đó vai trò của 

điều tra và điền dả bằng các phương pháp định chất và định lượng biết bổ sung 

cho nhau. Tại đây xã hội học là một chuyên ngành của thực tế, thực tiễn, thực 

tại, cần thực địa, cần điều tra, cần điền dả. Như vậy, xã hội học không phải là 

một khoa học của lý thuyết, trong trừu tượng của chuyện phóng bút, mà không 

có nghiên cứu thực địa, không có điều tra và không có điền dả. 

 

Đề 

Xã hội học sử tính 
Xã hội học khi được công nhận là một chuyên ngành của thực tế, thực tiễn, thực 

tại, qua thực địa, tức là qua điều tra, qua điền dả, phải luôn được kiểm chứng 

qua quy luật khoa học lịch sử, đây chính là mức độ và trình độ chính xác của xã 

hội học: mọi dự kiện xã hội, mọi sinh hoạt xã hội, mọi quan hệ xã hội, mọi đời 

sống xã hội phải định vị trong không gian và định niên đại trong thời gian. Nếu 

không có minh chứng độ chính xác về không gian và thời gian, thì tất cả phân 

tích, giải thích, phê bình… đều mơ hồ, đều thất dụng cho kiến thức trong xã hội 

học. Tính tổng quát hóa lý luận của xã hội học không hề rời bỏ tính sắc nhọn về 

không gian và thời gian trong quá trình xây dựng kiến thức của xã hội học. 
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Bạt 

Xã hội học bối cảnh 

Xã hội học còn là một khoa học của bối cảnh xã hội, trong đó thực cảnh kinh tế 

và thực trạng văn hóa, tác động thẳng lên mọi sinh hoạt xã hội, từ hệ thống giáo 

dục tới đời sống tâm linh của các cộng đồng trong xã hội… Bối cảnh xã hội 

không ngưng động trong một mô hình, không chết cứng trong một mô thức, mà 

luôn luôn biến động qua các phong trào xã hội đòi công bằng, công lý, trong đó 

đạo lý của cộng đồng, đạo đức của quần chúng được tôn vinh. Bối cảnh xã hội 

cũng luôn là kết quả của các hành động xã hội của chủ thể, không còn là một cá 

nhân thụ động, không còn là một cá thể chỉ biết thụ hưởng, mà ngược lại nhận 

bổn phận với đồng bào, nhận trách nhiệm với đồng loại để không ngừng sáng 

tạo bằng sáng kiến của mình qua các phương cách sáng lập ra các công trình xã 

hội đúng về luân lý, và đẹp về đạo lý. 

 

Giải 

Xã hội học so sánh 

Xã hội học còn là một khoa học của lý luận so sánh, so sánh giữa các dữ kiện, so 

sánh giữa các chứng từ, so sánh giữa các phân tích, so sánh giữa các quá trình lý 

giải đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội... Phương pháp so sánh 

không hề rời quá trình tiến hóa và tiến triển của xã hội học, vì nó vừa giúp nhà 

xã hội học có nhận định tổng quan để phân tích tổng quát các định đề lý luận 

lớn, nó vừa mài dũa thật sắc nhọn các kiến thức chuyên môn của xã hội học. Tại 

đây, kiến thức xã hội do xã hội học khám phá ra sẽ trực tiếp tác động vào đời 

sống và các phong trào xã hội, cụ thể là các chủ thể xã hội sẽ dùng các kiến thức 

này để đấu tranh, thí dụ khi khám phá ra các quy luật và quá trình hình thành bất 

bình đẳng trong xã hội, thì trực tiếp hay gián tiếp các chủ thể xã hội này có thể 

dùng nó để đấu tranh chống bất công vì công bằng, để xây dựng nên một công 

lý mới, hợp lý hơn cho xã hội. 
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Pháp 

Xã hội học tổng kết 

Xã hội học tổng kết vừa dựa trên phương pháp so sánh tức là so sánh những dữ 

kiện có thể so sánh với nhau được, nhưng xã hội học hiện đại đã bước thêm một 

bước trong khoa học luận để vào quy trình của phương pháp luận khoảng cách, 

tức là: khoảng cách càng xa giữa hai kinh nghiệm thì càng làm giầu cho kinh 

nghiệm chung của nhân tri, khoảng cách càng sâu giữa hai kiến thức thì càng 

làm giầu cho kiến thức chung của nhân trí, khoảng cách càng rộng giữa hai văn 

hóa thì càng làm giầu cho văn hóa chung của nhân loại. Cụ thể, phương pháp 

luận khoảng cách sẽ dẫn, dắt, đưa, đón các nhà xã hội học nên tìm tới các 

chuyện tưởng là không so sánh được để thấy hệ đa (đa trí, đa tài, đa dũng, đa 

năng, đa hiệu, đa nguyên) của nhân sinh. Cứ so sánh các quốc gia phát triển với 

các quốc gia chưa phát triển để thấy chiều dài, để thấy các ẩn số của khoảng 

cách. Cứ so sánh các tôn giáo này, các văn hóa này với các tôn giáo kia, các văn 

hóa kia để thấy chiều rộng, để thấy các hàm số của khoảng cách. Cứ so sánh các 

chế độ dân chủ có nhân quyền với các chế độ độc tài do độc đảng để thấy chiều 

sâu các biến số của khoảng cách. 

 

Luận 

Xã hội học lý luận 

Xã hội học lý luận lấy cơ sở của hệ lý (từ chỉnh lý tới hợp lý) để nhận định 

không những các kết quả nghiên cứu, điều tra, điền dả, mà còn để kiểm chứng 

các bình luận, phân tích, giải thích trong quá trình xếp đặt các kiến thức tới từ 

thực tế xã hội. Tại đây, dữ kiện và chứng từ làm cơ sở cho quá trình trí thức về 

bối cảnh xã hội, tác động trực tiếp lên các hành động xã hội, cụ thể là đặt hành 

động này qua các bối cảnh được chứng thực, trong đó nhà xã hội xây dựng phân 

tích của mình: từ dữ kiện tới chứng từ, trong bối cảnh xã hội, qua hành động xã 



 

188 

 

hội cụ thể của một cá nhân, một tập thể, một cộng đồng đang sống trong một bối 

cảnh xã hội đó. 
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Một xã hội bị ngu dân hóa 

 

 

 

 

 

 

 
Kiến thức về một xã hội bị u mê hóa 

phải được dùng để đánh thức xã hội đó! 

  

Một chế độ áp đặt chính sách ngu dân hóa không những chặn tin tức, ngăn 

truyền thông để phục vụ cho gọng kềm tuyên truyền một chiều qua nhồi sọ để 

xóa não, mà nó còn lập ra cả một không gian tà quyền, bằng tà thuật để xây nên 

một loại nhà tù chống tuệ giác của nhân tính. 
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Phản tri diệt thức 

Không gian tà quyền này là kết quả của trọn ý đồ của tà tâm được xếp đặt, được 

dàn dựng, được bày biện như một hệ thống vừa toàn diện, vừa ngặt nghèo để 

truy diệt: 

– Hệ thức, luôn bị truy lùng và bóp nghẹn bởi bạo quyền dùng ngu dân để cai 

trị, nó ngăn chặn kiến thức, để cầm tù tri thức, nó sợ trí thức đánh thức không 

những ý thức về công bằng, tự do, nên nó mất ăn mất ngủ với nhận thức phải 

đấu tranh vì dân chủ để có tâm thức vì nhân quyền. Nó đứng ngồi không yên với 

sự phối hợp muôn hình vạn trạng của phương trình kiến thức-tri thức-trí thức-ý 

thức-nhận thức-tâm thức làm nên tỉnh thức cho một dân tộc, đưa cái tà lẫn cái 

ngu vào tử huyệt. 

– Hệ trí, là đối thủ trung tâm của các chế độ dùng ngu dân để thao túng xã hội, 

chính trí tuệ của dân tộc làm nên lý trí của dân chúng, chế tác ra dân trí để xây 

dựng nhân trí với thời gian, sẽ là nền móng cho một xã hội đi về phía phát triển, 

bước về hướng văn minh, phương trình linh hoạt của trí tuệ-lý trí-dân trí-nhân 

trí là dàn phóng để tạo nên sức bật của sự tỉnh giấc trong quần chúng, khao khát 

thoát khỏi kiếp nô lệ phản lý trí bằng ngu dân hóa. 

– Hệ luận, là sự trưởng thành của của hệ thức, là bản lĩnh của hệ trí, dùng dữ 

kiện của sự thật để lý luận, dùng chứng từ của chân lý để lập luận, dùng luân lý 

của lẽ phải để giải luận, từ đó xây dựng nên diễn luận để tìm đường đi nước 

bước cho tương lai, trong đó luận được trợ lực bởi lý và trí. Phương trình vừa tri 

thức, vừa lý trí của hệ luận: lý luận-lập luận-giải luận-diễn luận trong giáo lý 

của tổ tiên Việt dạy con cháu là so ra mới biết ngắn dài, luôn đi trên vai, trên 

lưng, trên đầu mọi chế độ ngu dân hóa. Vì tà quyền dùng ngu dân để bịt mắt, bịt 

tai, bịt miệng nhân dân, nên nó tránh lý luận, né lập luận, trốn giải luận, lách 

diễn luận để dễ bề tuyên truyền một chiều, nhồi sọ một lượt, xóa não một lần, 

cho nên tà quyền sợ phân tích chi ly để giải thích cặn kẽ, sợ lý giải chỉnh chu để 

phê bình tận gốc. 

– Hệ thông, lúc đầu là đối địch, lúc sau là thù địch của tà quyền dùng ngu dân để 

bưng bít sự thật, vùi lấp chân lý, bóp nghẹt lẽ phải; tà quyền ngại các thành 

phần thông thái trong xã hội, tà quyền sợ các tầng lớp thông minh trong quần 

chúng, khi cả hai hùng lực thông thái và thông minh kết hợp lại được, thì dân tộc 

sẽ thông suốt mọi ý đồ của tà quyền, đó là ngày báo tử của một chế độ dùng ngu 

dân để thao túng dân tộc. 
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– Hệ sáng, đây là sung lực của thông minh, là cường lực của thông thái, để 

có sáng kiến tìm lối thoát ngu dân, để vượt thoát ngu dốt, rồi vượt thắng tà 

quyền chỉ biết lấy tuyên truyền một chiều để bịt mắt, bịt miệng, bịt tai nhân dân. 

Chính sáng kiến để cải tổ, cải cách dọn đường cho sáng chế, tức là những hành 

động phát minh cụ thể để thay đổi tức khắc đời sống đầy khuyết tật tới từ ngu 

dân hóa. Và, ý thức của sáng kiến kết hợp với hành động của sáng chế làm 

nên sáng tạo như sự thông minh được áp dụng vào thực tế để thay đời đổi 

kiếp vì biết diệt ngu dân. Chính phương trình sáng kiến-sáng chế-sáng tạo vừa 

là động cơ mà cũng vừa là bão táp quét chớp nhoáng mọi hệ lụy ra từ ngu dân, 

nơi mà tà quyền làm đui, què, câm, điếc nhân tính; làm xấu, tồi, tục, dở nhân tri. 

– Hệ công, trong đó tà quyền chôn sống công bằng, thủ tiêu công lý để xiết cổ 

cho tới ngộp công pháp; phương trình công bằng-công lý-công pháp là nền 

của công tâm để giữ lương tâm cho nhân loại luôn có nhân tri, là gốc của công 

minh để giữ lương tri cho nhân tính luôn có nhân trí. Sự kết hợp ở thế liên hoàn 

5 hùng lực công bằng-công lý-công pháp-công minh–công tâm thường làm nên 

những trận đại hồng thủy mà không có một thành lũy tà quyền nào có thể đứng 

vững được. 

– Hệ lương, trong đó lương tâm là rễ của đạo đức, và lương tri là cội của đạo lý, 

khi mà lương tri đã trở thành tri thức của lương tâm, thì nó đã là nguồn sống của 

luân lý lương thiện, chống ngu dân vì ngu dân là xảo trá, chống tà quyền vì tà 

quyền diệt nhân tri lẫn nhân trí, hủy nhân lý lẫn nhân tính. Phương trình lương 

tâm-lương tri-lương thiện chính là phương trình đạo đức-đạo lý-luân lý của một 

dân tộc, của một xã hội được thừa hưởng những giá trị tâm linh cao đẹp của tổ 

tiên. Tà quyền không có giáo dục của lương tâm, nên sẽ không thấu hiểu 

là lương tri là sự thông minh chớ không phải sự dại khờ để dễ bị ngu dân hóa, 

nên không biết lương thiện là sự thông thái chớ không phải sự ngây ngô để dễ bị 

thui chột hóa. 

– Hệ giáo, nơi mà hệ thống giáo dục dựa vào giáo lý vững để có giáo 

khoa hay, giáo trình tốt, giáo án lành, làm nên sung lực của giáo dưỡng sâu, 

biến một cá nhân lành thành một công dân tốt, thành một chủ thể cao có sáng tạo 

trong xã hội để thăng hoa cho chính mình, cùng lúc đưa dân tộc vào hướng của 

văn minh, biến văn hóa của tổ tiên thành văn hiến cho nhân loại. Tà quyền khi 

thao túng, giật dây quần chúng qua ngu dân đã biến một xã hội mang khuyết 

điểm thiếu tri thức thành một xã hội mang khuyết tật ngay trong nhân tri, nơi mà 

dân tộc bị tật nguyền ngay trong nhân trí. Chính tà quyền luôn biến giáo dục 
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thật-giáo lý thật-giáo khoa thật-giáo trình thật-giáo án thật-giáo 

dưỡng thật thành quái thai mà xã hội Việt, dân tộc Việt đang phải gánh chịu 

với học giả-thi giả-bằng giả, với cử nhân giả, cao học giả, tiến sĩ giả, chui rút 

trong ngu dân, mà không dám lộ đầu trực diện trong học thuật thật-nghiên cứu 

thật-phát minh thật để có tư duy thật-tư tưởng thật. 

– Hệ nhân, chính tà quyền dùng ngu dân để thui chột hóa nhân tính trong nhân 

tình, để què quặt hóa nhân lý trong nhân thế, để câm điếc hóa nhân 

quyền trong nhân sinh. Nhưng cũng chính tà quyền sẽ tự khai tử nó, cùng lúc 

đào mồ chôn chủ nghĩa ngu dân hóa do nó chế tạo ra để vùi dập dân tộc của nó, 

khi nhân đạo sẽ mở đường cho nhân tri đi tìm nhân trí. Vì tà quyền là loại khôn 

quá hoá dại, miệng lanh nhưng đầu khờ, khi dùng cả vú lấp miệng em, vì 

muốn ăn trên ngồi trốc, mà không đủ nhân từ tới từ nhân nghĩa mà tổ tiên đã 

dạy cho con cháu: sống có nhân mười phần không khó. Tà quyền không bao giờ 

có tuổi thọ cao vì nó không có thời gian để hiểu: sống lâu mới biết lòng người 

có nhân. 

Giáo ngu dưỡng mê 

Khoa học xã hội và nhân văn phân biệt hai quá trình ngu dân khác nhau bị khai 

thác bởi tà quyền: 

– Ngu dân qua ngu dốt (ignorance), cụ thể là cấm học hoặc không cho đi học 

bình thường, đàng hoàng, tử tế, mà chuyện học thuật vì chuyện thức khuya mới 

biết đêm dài, phải có giáo dục, giáo khoa, giáo trình, giáo án trong cái đau đáu 

và đằng đẳng của giáo dưỡng, mà tà quyền không bao giờ dùng thời gian để học 

tập mà chỉ dùng thời gian để gian lận, xảo trá, ngụy biện, vo tròn bóp 

méo từ kiến thức tới tri thức, diệt trí thức để hủy ý thức, ngăn nhận thức để xiết 

ngộp tâm thức, nhờ vậy nên quá trình ngu dân hóa của nó mới tồn tại được. 

– Ngu dân qua mê thức (méconnaissance), tà quyền chặn thông tin để què quặt 

hóa tin tức, ngăn truyền thông để thui chột hóa chứng từ, cấm kiến thức để diệt 

tri thức. Tà quyền chém sự thật để sự thật không toàn vẹn, tà quyền chặt chân 

lý để chân lý không nguyên hình, tà quyền đốn lẽ phải để lẽ phải bị khuyết 

tướng. Tà quyền vùi thực tế để lấp thực trạng. Đưa không đủ tin tức, giao không 

đúng thông tin, trao không trọn truyền thông nên phương trình sự thật-chân lý-lẽ 

phải luôn bị tà quyền làm đui, què, câm, điếc để thế vào đó một phương trình 

ngược lại gian dối-xảo trá-lừa bịp, nó chính là một loại quái thai xa lạ với nhân 

tính. 
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Thượng nguồn của mọi cuộc cách mạng thật sự tích cực, làm thay đời đổi 

kiếp của nhân loại vì nhân phẩm, đưa nhân sinh vào hướng nhân tính, đưa nhân 

tình vào phía nhân trí, luôn bắt đầu bằng cách lột mặt nạ tà quyền trong ý đồ tổ 

chức chế độ ngu dân hóa của nó, từ đó đưa vào lý trí của nạn nhân bị ngu dân 

hóa 3 phân tích chủ lực để nạn nhân rời bỏ kiếp ngu dân, dứt kiếp nạn nhân, để 

đối diện với tà quyền: 

 Phân tích khách quan (chống chủ quan) qua các dữ kiện của quá trình 

ngu dân hóa. 

 Phân tích trung tính (chống quá khích) qua các chứng từ của ngu dân 

hóa. 

 Phân tích khoa học (chống tuyên truyền) qua các hậu quả ngu dân hóa. 

Chính 3 phân tích này sẽ tạo tiền đề cho 3 tư duy mới, từ đó sinh ra hành động 

tích cực để thoát kiếp làm nạn nhân trong một chế độ ngu dân: 

 Ý thức biết mình là nạn nhân của một ý đồ thâm độc là ngu dân, đã 

cướp đi không những nhân trí mà cả nhân lý làm người bình thường. 

 Nhận thức mình bị thao túng, giật dây bởi một tà quyền dùng chế độ 

ngu dân qua tuyên truyền một chiều để chỉ phục vụ tư lợi của nó, 

không những cướp mất nhân tri, mà còn đoạt luôn nhân phẩm của 

mình. 

 Tâm thức bằng ý nguyện để biến thành ý lực phải thoát kiếp ngu muội, 

phải vượt số phận nạn nhân của ngu dân, để bền bỉ đòi hỏi nhân cách, 

bền chí đấu tranh vì nhân tính, vượt thoát ngu dân để vượt thắng tà 

quyền. 

Độc-tà-bạo-tham-xảo-bất 

Một chế độ ngu dân hóa luôn được tổ chức ngay trong trứng nước của nó bằng 

các hệ bất chính liên kết nhau qua các chính sách từ giáo dục tới văn hóa, từ xã 

hội tới truyền thông, từ chính trị tới ngoại giao, từ công an tới quân đội. Trong 

không gian chuyên chính để chuyên quyền, độc tài để độc quyền: 

– Hệ độc, lấy độc đảng để thâu tóm mọi quyền lực, các từ ngữ dân chủ tập trung 

chỉ là xảo ngữ không có nội dung dân chủ và không có có nội chất dân bầu. Độc 

đảng sinh ra độc tài, lấy độc quyền để độc trị, cho ra đời một quái thai độc hại 

là độc tôn, tức là nó chỉ thấy nó, không thấy ai khác, mà ai muốn làm khác sẽ bị 

nó truy, muốn ngược nó sẽ bị nó hại, muốn chống nó sẽ bị nó giết. Chính vì độc 
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quyền trong tà quyền, nên nó phải dùng ngu dân để che lấp chính quyền chân 

chính, chính thể chân thực, chính pháp công minh. 

– Hệ tà, nơi mà tà quyền tới từ tà tâm, một loại âm binh đội nhân dạng để đưa 

nhân cách vào tà đạo, nhân phẩm vào tà thuật, lấy vô minh để diệt kiến thức, 

lấy vô tri để giết tri thức, lấy vô giác để vùi tuệ giác, từ đó lấy ngu dân để chế 

tác ra quái thai vô cảm. Chính cái vô cảm của ai chết mặc ai để đẻ ra quái thai 

của luân lý trong cái vô tình bây chết mặc bây, và triết học luân lý khi phối hợp 

cùng chính trị học đã phân tích được cái ác luôn đi đôi với cái ngu. Xã hội học 

giáo dục khi song hành cùng nhân học chính trị đã đi xa hơn nữa khi chứng 

minh được là tà quyền dùng cái ác để cai trị trong ngu dân, rồi dùng cái ngu là 

kết quả của nó để biến cái ngu thành cái ác. Tà quyền dùng ngu dân để điều kiện 

hóa các nạn nhân của nó rồi biến các nạn nhân này cũng ác như nó để truy diệt 

đồng loại, đồng bào của chính mình. 

– Hệ bạo, khi độc và tà nhập làm một làm ra hệ bạo (bạo quyền, bạo động, bạo 

hành) sẽ tới để củng cố chế độ ngu dân trị, được bảo kê bởi bạo quyền của độc 

đảng, hỗ trợ cho bạo động qua đàn áp, khủng bố, bắt bớ, ám hại, thủ tiêu, song 

hành cùng bạo hành của cả một hệ thống công an trị. Không có một chế độ ngu 

dân hóa nào không qua hệ bạo này trong lịch sử của nhân loại, gieo rắt sự sợ hãi 

đi cùng với tra tấn dã man, gây tâm lý hoảng hốt qua trấn áp kiểu man tính, thí 

mạng nhân dân như thí mồi cho dã thú. 

– Hệ tham (tham quan, tham ô, tham nhũng) nơi mà tà quyền dùng bạo lực để 

ôm giữ tư lợi của bọn lãnh đạo qua quyền lợi làm nên động cơ mờ ám cho quyền 

lực để tổ chức một chế độ ngu dân hóa. Từ đó bòn rút tài nguyên đất nước, bóc 

lột sinh lực dân tộc, cùng lúc hủy mọi sức đề kháng tạo nên phản đối trong quần 

chúng, phản kháng trong xã hội. Để qua đó tham quan lộng quyền trong tham 

ô, rồi tiếp tục tham quyền để tham nhũng. Muốn giữ kiếp sâu dân mọt nước thì 

phải biến nhân kiếp thành kiếp tằm ăn dâu, suốt ngày đêm tham quyền để gặm 

nhấm và vơ vét cho tới cạn kiệt tiền của và sinh lực của dân tộc. 

– Hệ xảo, nơi mà tà quyền đi sâu vào tà đạo của hệ xảo (xảo quyệt, xảo thuật, 

xảo ngôn), từ hệ thống giáo dục tới cơ cấu xã hội đều bị điều chế bởi các chính 

sách xảo quyệt, lấy dối trá để diệt sự thật, dùng xảo thuật của cơ chế, của hành 

chính, của quyền lực để giết chân lý, dùng xảo ngôn để hủy lẽ phải. Hệ xảo (xảo 

quyệt, xảo thuật, xảo ngôn) là thượng nguồn của mọi chính sách ngu dân hóa, là 

guồng máy để điều động các âm binh của nó, từ công an tới quân đội, từ định 
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chế tới hành chính, là phản xạ hằng ngày của chính quyền khai thác tà quyền để 

bạo quyền vì tham quyền. 

– Hệ bất, luôn là hệ đôi (vì chúng là quái thai sinh đôi), trong đó hệ bất (bất tài, 

bất tín, bất lực) thứ nhất luôn song hành cùng hệ bất (bất lương, bất chính, bất 

trung) thứ hai, để giật dây quần chúng cùng bạo quyền làm cách mạng. Nhưng 

khi cách mạng thành công thì một sớm một chiều bất chính với đất nước, bất 

trung với dân tộc, và bất lương trước tiền đồ tổ tiên, đang hằng ngày bị Tàu 

tặc gây ra bao Tàu nạn, với bao hệ lụy Tàu họa. Và ngày qua ngày, tà quyền lộ 

ra sự bất tài trong quản lý, sự bất tín xem thường niềm tin nên sẵn sàng vứt bỏ 

lòng tin của nhân dân, và sự bất lực trong các chính sách phát triển đất nước, 

đưa dân tộc ra khỏi nghèo nàn lạc hậu. 

Xảo ngu tráo thực 

Khi nghiên cứu về hậu quả của các chính sách ngu dân hóa do các chế độ độc 

tài, không có văn minh của dân chủ và văn hiến của nhân quyền, thì khoa học xã 

hội và nhân văn đưa ra các khám phá chính xác về các hậu nạn của ngu dân. Tại 

đây phân tâm học, được hỗ trợ trực tiếp bởi tâm lý học và tâm thần học, đã phân 

tích tác động của các chính sách ngu dân hóa lên cộng đồng, tập thể, cá nhân từ 

não trạng tới ngữ pháp, từ hành vi tới ngữ văn, từ truyền thông xã hội tới đối 

thoại thường nhật, qua đó ngu dân đeo đẳng trên tư duy của các nạn nhân hai 

thái độ sống trái ngược nhau: tự ti và tự kiêu, nơi mà mặc cảm song hành một 

cách lạ lùng với sự tự mãn. 

– Lao động giỏi, học giỏi, nói chung là tự thấy mình giỏi hơn người, hơn nhân 

loại trung bình, đây là câu chuyện tự tuyên truyền, tự ngu dân để tự ngộ độc tư 

duy của chính mình bằng một loại tự kiêu không đủ hùng lực để khách quan hóa 

nó thành công thức để thuyết phục người khác, trong một đất nước mà lãnh đạo 

không có được một sáng kiến để phát triển đưa dân tộc ra khỏi nghèo nàn lạc 

hậu, như các quốc gia láng giềng có cùng một nôi văn hiến tam giáo đồng 

nguyên như Việt Nam: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Một dân tộc bị khổ sai 

hóa tri thức bởi bạo quyền độc tài không có một sáng chế gì để vượt thoát và 

vượt thắng nhục kiếp của mình. Một xã hội bị âm binh hóa bởi tà quyền công an 

trị, không có cơ hội sáng tạo từ khoa học, kỹ thuật tới sáng tác nghệ thuật, từ 

kinh tế, thương mại tới văn hóa, giáo dục. Không có hệ sáng (sáng kiến, sáng 

chế, sáng tạo) mà tự vỗ ngực để tự khen mình là giỏi hơn thiên hạ thì đúng là 

đối tượng của phân tâm học để được phân tâm trong dạng “tự mãn để tự diệt”. 
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Còn chuyện học giỏi thì không khó giải thích vì giáo dục học và xã hội học môi 

trường đã phân giải rõ: nếu có cùng một môi trường văn minh phát triển, thì 

người Việt học không thua gì các dân tộc khác (và cũng không hơn gì các dân 

tộc khác), biết khiêm tốn để thấu nhún nhường, có sáng suốt để giữ tỉnh táo là 

một thái độ sống vừa văn minh, vừa thông minh. Còn nếu Việt tộc vì sống hằng 

ngày bằng một hệ thống giáo dục hiện nay học giả-thi giả-bằng giả, mà mỗi kỳ 

thi đều có trường hợp nâng điểm qua hối lộ kiểu kỳ thi trung học của tỉnh Hà 

Giang, thì tự kiêu là giỏi thì đúng là “ngu hóa điên”. 

Riêng tự ti là một dân tộc hiện nay phải làm lao nô ngay trên đất nước mình cho 

các doanh nghiệp, công nghiệp ngoại quốc, nhất là cho Tàu hoạn đang lũng đoạn 

kinh tế, đang ô nhiễm môi trường của đất nước, rồi phải vong thân trong lưu 

vong của xuất khẩu lao động để làm nô tỳ, nô bộc cho các nước láng giềng, thì 

hay biến tự ti thành khởi điểm để đi tìm tự do bằng cách dẹp tà quyền! Rồi dùng 

tự do đó biến thành tự tin để thay đời đổi kiếp theo hướng thăng hoa của tự 

chủ trong sáng kiến để tự lập trong sáng tạo. Muốn dẹp xóa tự ti-tự kiêu (vô 

duyên vì vô lý) thì chỉ có cách là dùng hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng 

tạo) để lập ra phương trình tự do-tự tin-tự chủ-tự lập, từ đó chôn vùi luôn kiếp 

nạn nhân của một chế độ ngu dân hóa. 

– Quốc phòng và công an, khi tự mình tự ti là một dân tộc nhược tiểu, tức là vừa 

yếu vừa nhỏ, nhưng lại tự kiêu là có một quân đội giỏi hạng nhất thế giới, có 

công an cũng giỏi loại hàng đầu thế giới. Tự ti là một loại mặc cảm mình ở 

thế thấp, nhỏ, nghèo, khó không bằng ai, đây là môt loại cảm nhận chưa chắc là 

đúng, trong các so sánh các dữ kiện khách quan giữa các quốc gia có các mẫu số 

chung như mình. Còn riêng tự kiêu, thì rất dễ phân tích, để phân giải theo kiểu 

Khổng học vô trương bất tín (không thấy không tin), thấy rồi mới tin; và khi thế 

giới thấy rõ Tàu tặc chiếm biển đảo của Việt Nam mà quân đội Việt Nam lại cúi 

đầu-khoanh tay-quỳ gối để Tàu nạn tác yêu tác quái, thì quân đội loại này không 

hề giỏi hạng nhất thế giới, và nói theo liêm sỉ quốc phòng chỉ là hạng “quèn”. 

Còn công an thì hoàn toàn không hề giỏi loại hàng đầu thế giới, khi mà thế giới 

chỉ một sớm một chiều, chứng minh là công an được vừa bộ trưởng bộ công an 

cùng các tướng tá công an đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, với tất cả chứng nhân, 

chứng từ, chứng cớ là tên này không hề ra đầu thú. Và phân giải theo liêm sỉ an 

ninh, thì công an Việt Nam chỉ là loại “ngu hóa xuẩn” mà thôi! Khi làm một 

chuyện chui rúc-bắt cóc-chuồn trốn tại Đức để rồi thành tội đồ tầm quốc gia đeo 

án quốc phạm, tạo quốc nhục cho một quốc thể trước công pháp quốc tế. 
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– Du lịch, ẩm thực, nơi mà người khách du lịch phải nghe các luận điệu “ngu từ 

loạn chữ” của những kẻ đang tuyên truyền nhưng thật ra là đang giết du lịch 

Việt bằng các tuyên bố thẳng thừng nhưng vô cớ: “Nước Việt Nam đẹp nhất! Ẩm 

thực Việt ngon nhất!”. Loại tuyên bố “ếch nằm đáy giếng” này tới từ ngu dân 

của “Thưa ông, tôi ở (dại) bụi này!”, không thấy người mà chỉ thấy ta vì chỉ biết 

ta mà chưa hề được biết người. Cảnh quang đất nước Việt đẹp chớ không hề là 

“đẹp nhất!”, ẩm thực Việt loại ngon chớ không hề là “ngon nhất!”, vì thế giới 

bàng quan (vì khách quan) không hề xếp loại “Nước Việt Nam đẹp nhất! Ẩm 

thực Việt ngon nhất!”. Muốn thoát khỏi hệ lụy của ngu dân thì phải nói đúng để 

làm đúng. Muốn thoát khỏi các hậu nạn của một quá trình quá dài làm nạn nhân 

trong một chế độ tà quyền dùng ngu dân hóa để cai trị dân tộc thì phải đưa phản 

xạ khiêm tốn vào tư duy để có hành vi khiêm nhường trong cách ứng xử để 

biết khiêm kính trước nhân loại luôn có nhân tri cao hơn, rộng hơn, sâu hơn nhân 

trí một quốc gia, dù là quốc gia hiện đại nhất hiện nay. Hiểu được hệ khiêm 

(khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm kính) là đã có bước đầu tiên thoát khỏi kiếp bị 

ngu dân hóa. 

Đây chỉ là vài thí dụ mắt thấy tai nghe trong nghiên cứu, điều tra, điền dã thực 

địa của dân tộc học và xã hội học, hãy cùng nhau nhân lên các loại thí dụ khác 

để hiểu, thấu, nhận, cảm các hậu nạn của ngu dân trong xã hội Việt, con người 

Việt hiện nay, chỉ là nạn nhân của một chế độ tà quyền lấy ngu để xóa khôn. 

Hãy sử dụng luôn triết học phân tích là hậu thân của hiện tượng luận để khách 

quan hóa các hậu nạn ngu dân: 

 Ngu dân hóa để còng tay kiến thức rồi lao lý hóa kiến thức 

 Ngu dân hóa để xiết não tri thức rồi nô lệ hóa tri thức 

 Ngu dân hóa để vắt óc ý thức rồi khổ sai hóa ý thức 

 Ngu dân hóa để cầm tù nhận thức rồi hình sự hóa nhận thức 

 Ngu dân hóa để vùi dập tâm thức rồi lưu vong hóa tâm thức 

 Ngu dân hóa để truy diệt tỉnh thức rồi vong thân hóa tỉnh thức. 

Một chế độ liêm chính, một chính quyền liêm sỉ phải có hệ thức (kiến thức, tri 

thức, ý thức, nhận thức, tâm thức, tỉnh thức) này, nếu không có hệ thức thì chỉ là 

tà quyền với tà thuật thấp hèn của các chính sách ngu dân hóa. Trong lúc chờ 

đợi văn minh của dân chủ, văn hiến của nhân quyền, thì hãy dùng mô thức của 

hệ thức này để “dụng thức loại ngu”, để tìm “minh quân”, “minh chủ”, “minh 

chúa” cứu rỗi Việt tộc ra khỏi kiếp bị ngu dân hóa. 
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Thủ phạm đã là nạn nhân 

Khoa học xã hội và nhân văn khi nghiên cứu và điều tra về các chế độ sử dụng 

ngu dân hóa để cai trị, thì chính các lãnh đạo chủ mưu tuyên truyền ngu dân họ 

đã ngu từ não tới ngôn. Đây là chuyện gậy ông lại đập lưng ông, mà trong ngạn 

ngữ nhân gian phương Tây gọi là retour du bâton (gậy quay lại đập kẻ cầm 

gậy), mà chính giới Âu châu cụ thể hóa qua hình ảnh: tự cầm súng trong tay để 

bắn vào chân mình; để tự què quặt hóa thể lực, cùng lúc thui chột hóa trí lực, 

ngu dân sẽ dẫn đến tự sát tâm lực. Vì nếu có đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của kiến 

thức thì không ai dùng ngu dân để tồn tại, nếu có đạo đức cao, sâu, xa, rộng của 

tri thức thì không ai dùng ngu dân để ngự trị, nếu có luân lý của trách nhiệm với 

đất nước và bổn phận với dân tộc của ý thức chính trị thì không ai dùng ngu dân 

để thui chột hóa chính đồng bào mình. 

Cho nên con đường ngu dân hóa thường được các lãnh đạo của tà quyền dùng 

như tà đạo đi ngang về tắc, một thủ đoạn tiện lợi nhất để cất giấu chính cái ngu 

của mình. Tại đây, xã hội học giáo dục và nhân học văn hóa phối hợp với nhau 

để đề nghị ta phân loại hóa ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp của các lãnh đạo dùng 

tà thuật ngu dân hóa để cai trị, vì ngôn ngữ của họ chính là gốc, rễ, cội, 

nguồn của cái ngu, mà độc tài qua độc đảng hiện nay của Việt Nam ngày ngày 

cung cấp cho giới nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn những chứng nhân 

cụ thể trong một chính quyền vô minh trong lý luận vì vô tri trong lập luận, phân 

loại hóa trước để phân tích sâu sau: 

– Ngu não tà ngôn: “Quốc hội là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật 

ai…”, đó là tuyên bố của cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, xảo ngôn 

loại này không những gạt bỏ một sự thật là đảng cử dân bầu, mà đảng cử các 

nhân vật để làm đại biểu Quốc hội, là đảng chỉ cử loại đại biểu đã bị đảng thuần 

hóa, vì đại đa số chỉ biết cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối làm theo ý đảng bằng thưa, 

bẩm, dạ, vâng, như đã chớp nhoáng cúi đầu-bấm nút thông qua luật an ninh 

mạng. Riêng loại xảo ngôn để loạn ngữ như ông Nguyễn Sinh Hùng thì cả kiếp 

người của ông cũng không thể làm đại biểu Quốc hội dù chỉ một ngày trong các 

quốc gia có văn minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền. 

– Ngu từ bại não: “Cá chết hàng loạt tại miền Trung là do sức ép âm thanh gây 

ồn ào”, đó là tuyên bố của Hoàng Dương Tùng, phó tổng cục của Tổng cục Môi 

trường, ngu ngôn từ luôn có gốc là sâu trong ngu não trạng, nguyên nhân cá chết 

vì âm thanh thì phải làm thí nghiệm để có minh chứng thực nghiệm, và trong 

muôn vạn loại cá đang sống dưới biển thì ông có biết loại nào dễ chết vì âm 
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thanh? Và loại người như ông thì sẽ có loại âm thanh văn minh nào để thoát gỡ 

cho tuột luốt luôn cái ngu của ông không biết từ đâu tới, vì chắc chắn là khoa 

học thực nghiệm, nhất là sinh học và hải dương học thì phải xếp ông dưới mọi 

loại cá đang sống yên lành trên quê cha đất tổ của Việt tộc, mà chính bọn Tàu 

tặc đang gây ra Tàu họa làm nên bao Tàu nạn để truy diệt Việt tộc, bằng kinh 

nghiêm bức tử môi sinh của Formosa mà không cần một loại âm thanh nào! 

– Ngu ngữ tối ngôn: “Cần dạy chữ Hán để giữ sự trong sáng của tiếng 

Việt”, đó là lời khuyên tối tăm của phó giáo sư Đoàn Lê Giang, trong khi khoa 

học ngôn ngữ phân định rõ có gốc chung giữa các ngôn ngữ không hề chứng 

minh được gì về sự trong sáng trong từng ngôn ngữ. Ngu chữ vì sự trong sáng 

có trong một ngôn ngữ không chỉ tùy thuộc mô thức của ngữ vựng hay mô hình 

của văn phạm, mà còn tùy thuộc vào văn hóa, văn học, văn hiến của một dân 

tộc, tức là vào cá tính của dân tộc đó. Chữ Hán có thể là gốc của một số ngữ văn 

Việt, nhưng sự trong sáng của tiếng Việt tùy thuộc nhiều vào ngữ pháp Việt, 

ngữ pháp truyện Kiều của Nguyễn Du hay hơn, sâu hơn, cao hơn, rộng hơn và 

trong sáng hơn ngữ pháp của Đoạn Trường Tân Thanh của Thanh Tâm Tài 

Nhân. Chữ Latin và chữ Hy Lạp là hai gốc lớn của ngôn ngữ tư tưởng Âu châu, 

nhưng sự phát triển triết học của Đức và của Pháp tới từ văn hóa, văn học, văn 

hiến của Đức và của Pháp, tùy thuộc vào cá tính của hai dân tộc này. Bi kịch của 

loại nô ngữ này là lấy đèn nhà hàng xóm để làm trong sáng nhà của ông, thì 

đúng là loại ăn nhờ ở đậu! 

– Ngu thiệt thòi gian: “Chưa có tượng đài là một thiệt thòi cho chúng tôi”, đó 

là tuyên bố của Cầm Ngọc Minh, chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Cái ngu làm thòi 

ra, làm lòi ra cái gian của các quan chức lấy chuyện làm tượng đài hàng ngàn tỷ 

đồng tức là moi công quỹ để tham ô, móc ngân sách để tham nhũng. Trong cái 

ngu trộn lòi ra cái gian của ông, có cái tồi của ăn gian nói dối của một nhân vật 

lãnh đạo của một tỉnh nghèo, dân thì đầu tắt mặt tối, trẻ em ăn lá, nuốt củ để 

sống qua ngày, thì chuyện tượng đài ngàn tỷ của ông chỉ là mồ chôn thuế của 

nhân dân cả nước, là nơi chôn sống mồ hôi, nước mắt của bao triệu con dân, 

suốt năm tháng bị tà quyền moi thuế để tiền lòi ra cho các lãnh đạo loại này vơ 

vét. 

– Ngu nghiệp thiệt từ: “Tối thì lo chạy xe ôm thâu đêm, ngày thì nuôi heo, nuôi 

gà, góp nhặt từng đồng”, đó là lời trần tình của ông Nguyễn Sỹ Kỷ, phó ban nội 

chính tỉnh Đắc Lắc, khi bị hỏi về khối tài sản bất chính của ông; nơi mà gian 

ngữ đã nói lên cái ngu bất chính của tà nghiệp trong giới lãnh đạo hiện nay. Gian 



 

200 

 

khẩu nên chướng nghiệp, trong cái nực cười về lợi tức xe ôm thâu đêm của ông, 

về lợi nhuận nuôi heo, nuôi gà của vợ chồng ông được “cổ súy” bằng tà 

ngôn góp nhặt từng đồng làm cho ông thấp hơn gà vịt, khi chúng biết ăn chậm 

nuốt trôi, còn ông thì phải dùng động từ vơ vét mới đúng, vì ông nuốt không kịp 

nhai trong tham ô, tham nhũng thâu đêm suốt sáng, thì mới giải thích chỉnh lý 

cho chuyện biệt thự, biệt phủ loại xe ôm như ông. Nhân dân khinh bỉ ông 

tới lợm giọng. 

– Ngu khẩu nhập tà: “Nghề bán vé số có thu nhập cao”, đó là lời cả quyết của 

ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, cái ngu hại cái 

miệng, cái miệng hại cái thân, cái thân lây họa cho những nạn nhân đang 

phải bán vé số trên các nẻo đường, sống mà không có tương lai, sống mà không 

đủ ăn, không đủ mặc, lại bị ông kết tội là có thu nhập cao. Nếu có thu nhập 

cao tại sao chính ông không đi bán vé số? Mà lại giữ chức bộ trưởng để ăn tục 

nói tà? Các trẻ em không được học hành tử tế, không được nuôi nấng đàng 

hoàng, phải đi bán vé số rất mong ông làm điều tra thực địa như các chuyên gia 

của khoa học xã hội và nhân văn phải làm thường xuyên để cùng nhau kiểm 

nghiệm xem đây có phải là nghề có thu nhập cao? Tư cách bộ trưởng của ông 

thật mạt vận, vì nó quá thấp với nhân cách của các em đang phải đi bán vé số, vì 

ngôn từ của các em lương thiện hơn ông nhiều. Ông không có nhân cách thì 

đừng mong có tư cách! 

– Ngu miệng tà ngôn: “các cán bộ phải kiểm tra chất lượng phân bón bằng… 

miệng”, đó là lời của ông Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng Bộ Công thương, tà 

ngôn nên loạn khẩu của loại tham quan như ông thì ngày đêm chỉ biết bòn rút 

tiền thuế của dân như dâu ăn tằm, nên ông không bao giờ kiểm tra chất lượng 

phân bón bằng… miệng! Vì miệng của ông chỉ để ăn lén trong hối lộ, ăn gian 

trong tham nhũng, ăn hại trong ngân sách, ăn tục trong biển thủ, ăn trên trong 

ngồi trốc, ông làm nhân dân phải cười lăn trong kinh ngạc là ông thua mọi loại 

thực vật, chúng ăn phân bón rồi thành cây trái, hoa màu để nuôi người, còn ông 

thì ăn tạp nói càng, vô dụng thấp hèn hơn mọi loài cây cỏ. 

– Ngu ngôn tà sự: “Chưa có nước nào yên ổn như Việt Nam, vụ việc Đồng Tâm 

chưa là gì”, đó là tâm trạng yên ổn của ông tướng Vũ Trọng Việt, chủ nhiệm Ủy 

ban Quốc phòng An ninh, nơi mà ngu ngôn do dại miệng, dại miệng vì vô tri. 

Khái niệm yên ổn của ông dựa trên phạm trù lý luận gì? Lập luận nào? Trong 

khi khoa học chính trị hiện đại minh chứng được là các chế độ công an trị và 

ngu dân trị thuộc loại của ông và đồng bọn khi song hành với nhau thì nó chính 
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là chế độ bất an nhất. Vì nó luôn làm nhen nhúm rồi bùng nổ vô vàn các cuộc 

đấu tranh vì nhân phẩm trong nhân quyền, vì dân chủ trong tự chủ, vì công bằng 

trong công lý, vì lương thiện trong lương tri… mà đồng bào của Đồng Tâm là 

biểu hiện của một nhúm lửa sẽ trở thành đại hỏa thiêu rụi tà quyền đang sống 

trong ảo tưởng của yên ổn. 

– Ngu ngôn nhục khẩu: “Việc Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ, cắt cáp, cũng là 

cách yêu cho roi, cho vọt ”, đó là tuyên bố của ông Nguyễn Duy Chiến, phó chủ 

nhiệm Ủy ban Biên giới, nơi mà cái ngu đã trùm phủ bởi cái nhục của của một 

kẻ sẵn sàng làm nô lệ cho Tàu tặc, một bọn hải man đang trộm, cắp, cướp, 

giật biển đảo của Việt tộc. Ông là loại quái thai sinh ra trong môi trường chỉ có 

tà quyền này mới bao che ông được, ông không có một chỗ đứng nào trong 

không gian Việt tộc hiện nay, vì cái ngu ngôn nhục khẩu của ông chính là giấy 

khai sinh ra ông là một đứa con có nhiều cha nuôi đã bán nước: Kiều Công Tiễn, 

Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hoàng Văn Hoan… đó là một loại thân tộc vong 

thân rồi vong hồn theo Tàu tặc. 

– Ngu từ điêu khẩu : “Không đâu chăm lo mầm non tốt như nước ta”, đó là lời 

của ông Nguyễn Tiến Đạt, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ 

Chí Minh, nơi mà cái ngu khi ăn nằm với cái điêu ngoa làm ra cái tà ngôn trong 

tà đạo. Và chắc chắn ở nơi ông này thì cái ngu được quản lý bởi cái mù, vì ông 

không biết gì về hệ giáo dục mầm non của thế giới văn minh, không ngu dân 

như ông tưởng. Giả thuyết khả thực là chính ông cũng đã bị giáo dưỡng trong 

một môi trường mầm non bịnh hoạn khi còn thơ ấu, nên ông thấy cái suy đồi 

giáo dục mần non hiện nay lại được ông cho là cái hay, cái tốt, cái “không ai 

bằng”. Phụ huynh có con thơ trong hệ thống giáo dục mần non mà không đâu 

chăm lo tốt như nước ta, theo loại điêu khẩu thì phải bảo vệ cho bằng được các 

mầm non của chúng ta, đừng để chúng bị tẩu hỏa nhập ma bởi loại ngu não này, 

và hãy bảo vệ sự trong sáng của trẻ thơ bằng cách loại cho bằng được loại cán 

bộ điêu khẩu này. 

– Ngu thị gian não: “Kẹt xe kéo dài tại tpHCM chỉ là ùn ứ, và vẫn còn nhúc 

nhích được”, đó là câu từ vừa ùn ứ, vừa nhúc nhích của ông Bùi Xuân Cường, 

giám đốc Sở Giao thông – Vận tải tpHCM. Ngôn từ của ông bị ùn ứ vì não bộ 

của ông bị kẹt lý luận đến bi đát, nên ông không còn nhúc nhích được ngay trong 

lý giải của ông. Lãnh đạo ngụy ngôn loại này thì nhân sinh quan đã bị ùn ứ vì 

xảo lý, thế giới quan đã không nhúc nhích được vì xảo ngữ, vũ trụ quan của loại 

quan chức này chỉ có thể kẹt mãi trong các chính sách ngu dân hóa, trong đó 
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lãnh đạo của tà quyền phải luôn miệng bào chữa trong phương trình bí (kẹt-ùn ứ-

nhúc nhích) của nó, vì không có đáp số. Vì không sao ngoi tới được các phương 

trình của văn trong đó nhân văn từ ngữ văn tới ngữ pháp luôn được sự trợ lực 

của văn minh, sự giúp sức của văn hiến. Chỉ mong sao ông đừng trưng diện bày 

thân qua câu chữ kiểu này trong các hội luận quốc tế về giao thông, vì loại thuật 

ngữ điêu của ông thì không sao ông giải thích được tại sao Việt Nam là nước có 

thống kê tử xuất giao thông cao nhất thế giới, hơn cả các nước đang bị chiến 

tranh. Chính tà ngữ của ông làm cho thị giác của ông ngu trong xảo não. 

– Ngu ngôn xảo óc: “Xây nghĩa trang là giúp tỉnh phát triển bền vững”, đó là 

lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Trì, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nơi mà 

nhân dân tỉnh này thật vô phúc, khi có một ông chủ tịch không biết trì phúc qua 

cách phát biểu phản phúc của ông. Khi mà ý đồ của ông là lấy tiền của dân qua 

ngữ văn phát triển bền vững vào lắp ép vào việc xây nghĩa trang, để qua đó ông 

và đồng bọn tha hồ vơ vét tiền thuế của nhân dân. Một kẻ có não trạng bình 

thường thì không ai lại có thể chế tác ra loại ngu ngôn để xảo óc quần chúng 

bằng loại tà ngữ này. Vì loại đầu khờ miệng lanh kiểu này đã ngu tới độ lấy 

chuyện tương lai phát triển bền vững để đi ngược trở lại quá khứ là nghĩa 

trang. Các đứa con tin yêu của Vĩnh Phúc nếu muốn vĩnh viễn có phúc trong 

kiếp này, thì phải loại, trừ, xóa, bỏ loại lãnh đạo có tà ngôn của âm binh này 

đang hoành hành ngày ngày cuộc sống điêu linh tại Vĩnh Phúc. 

– Ngu não lợn ngôn: “Nợ xấu tăng vì lợn rớt giá”, đó là phân tích loạn ngôn vì 

ngu não của ông Đào Minh Tú, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước; nhưng bi 

đát nhất là phương cách lợn ngôn của ông, nơi mà quan cách của ông thật thua 

lợn! Vì chúng còn hữu ích hơn ông vì chúng biết nuôi người, còn ông thì nuôi 

thân bằng lợn ngữ, mà chính lợn cũng không bao giờ dám dùng loại tà câu ma 

chữ như ông. Không biết ông quen loại lợn não nào trong các lãnh đạo của 

ĐCSVN mà ông có được chức vị, quyền hành về tài chính cấp nhà nước; riêng 

tâm lý học ngôn ngữ thì đã kết luận từ lâu là ngu não sinh ra loạn ngôn, mà tà 

ngữ đẻ ra tà kiếp. Qua đó tư cách ngôn ngữ của ông không những không xứng 

đáng chức vị ông đang ngồi, mà còn làm tất cả đồng nghiệp ngành tài chính của 

ông thấy họ bị sỉ nhục hóa ngay trên chức năng của họ. 

– Ngu ngữ xảo ngôn: “Khởi tố vụ án Đồng Tâm cũng là để giúp dân”, đó là 

câu trần tình tà ngôn tráo trở của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội. Trần tình tới từ thành thật thì nên không thể tráo trở, kiểu đổi trắng 

thay đen được khi ông đã hứa với các công dân Đồng Tâm là không có khởi 
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tố! Vậy mà ông vẫn tráo trở vì tư cách trơ tráo của ông, quyền cách của 

ông trắng trợn trong phương cách của ông trơ trẽn. Nên ông không bao giờ lấy 

lại được chữ tín, cho tới ngày ông rời khỏi cuộc đời này. Mặc dầu, ai cũng biết 

là ĐCSVN đã luôn dùng chính sách ngu dân hóa cùng lúc cho sinh ra một loại 

quái thai để lãnh đạo kiểu như ông, chỉ biết làm và nói theo quy trình tráo trở-

trơ tráo-trắng trợn-trơ trẽn. Thật uổng cho kiếp người của ông, sẽ rời cuộc sống 

với sự nguyền rủa không những của công dân Đồng Tâm, mà của đồng bào cả 

nước vì ông là loại người sống sượng, tức là sống mà không biết ngượng. 

– Ngu tỷ sai não: “Dự án chục tỷ, sai phạm một tỷ là tốt rồi”, đó là tuyên bố 

của ông Phạm Gia Yên, chánh thanh tra Bộ Xây dựng, nơi mà ngôn ngữ của ông 

ngu hàng tỷ dặm, nơi mà chuyện tốt của ông là chuyện phung phá tiền thuế của 

dân, là chuyện đắp núi cho nợ công, mà bao đời sau phải trả nợ cho kiểu sai não 

như ông. Ông hình như không được gia đình giáo dục câu sai con toán, bán con 

trâu, chắc là ông không hề được giáo dưỡng trong một môi trường giáo dục tốt, 

nơi mà tổ tiên luôn dặn dò con cháu là sai một ly đi một dặm. Vì loại người gian 

trong ngu như ông mà tổ tiên ta phải dặn thêm các thế hệ sau là: Rồng vàng tắm 

nước ao tù, người không ở với người ngu bực mình. Vì không được quyền ngu 

tỷ sai não như ông, không được bảo kê bởi ĐCSVN ngu dân sai nhân, nên nhân 

dân chỉ xin ông xem lại túi tiền bạc tỷ của ông, để từ đó mà xây dựng lại nhân 

cách của ông, vì với tuyên bố của ông thì thật là ông không có tư cách để giữ 

chức vị của ông. 

– Ngu từ điêu ý: “Trạm thu phí không ảnh hưởng đến người nghèo”, đó là phát 

biểu đầy gian ngữ của ông Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế 

Quốc hội. Thật không tưởng tượng nổi khi ông là loại lãnh đạo chỉ có tà quyền 

trong hoạn bịnh mới dùng ông. Khi ông và đồng bọn lạm dụng bạo-quyền-vì-

ham-tiền để bắt dân nghèo trên mọi nẻo đường đất nước phải đóng tiền mãi lộ, 

như phải nộp phí cho thảo khấu sống bám ma luật giao thông. Cả nước ai cũng 

biết ông là loại sản phẩm quái hình dị tướng vì quái não dị ngôn qua học giả-thi 

giả-bằng giả mà chỉ có ĐCSVN mới dung túng trong tà đạo để sử dụng ông qua 

tà thuật của nó. Ồng hãy tiếp tục lòn lách trong tà quyền để tiếp tục luồn trốn tri 

thức thật, vì khi ông gặp trí thức thật với học thật-thi thật-bằng thật thì họ sẽ lột 

mặt nạ loại học giả-thi giả-bằng giả của ông trong chớp nhoáng! 

– Ngu phá sản não: “Phá sản ngân hàng là cách tốt nhất để trị căn bịnh ham 

lãi suất của người gởi”, đó là phân tích “động trời” của ông Bùi Kiến Thành, 

chuyên gia kinh tế. Khi ông tự xưng là chuyên gia kinh tế, thì có lẽ chuyên 
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ngành của ông là tà pháp, chuyên khoa của ông là tà thuật, chuyên nghiệp của 

ông là tà ngữ, nên ông có chuyên môn là tà ngôn để tiếp tục giúp đồng bọn của 

ông phá sản đất nước, phá của dân tộc. Nhưng nhân dân vẫn thắc mắc từ ngay 

trên thượng nguồn là ông bà cha mẹ của ông phải chắt chiu tiết kiệm qua ngân 

hàng hoặc ngân sách gia đình để nuôi ông ăn học. Vậy mà ông muốn bội ân họ 

qua phá sản ngân hàng để vong ân theo cách tốt nhất của ông, trước dân tộc của 

ông vì tin ngân hàng nên họ phải ăn bữa sáng lo bữa tối, để gởi tiền trong ngân 

hàng, rồi dân tộc ông trong đó có ông bà cha mẹ của ông phải thức khuya dậy 

sớm, để một nắng hai sương gởi tiền trong quỹ tiết kiệm do ngân hàng quản lý, 

để cho ông và đồng bọn được học hành. Nhưng họ sẽ thất vọng (trong vô vọng) 

khi họ khám phá ra là hệ chuyên (chuyên gia tới từ chuyên ngành qua chuyên 

khoa để có chuyên môn trong chuyên nghiệp) của ông là hệ chuyên của giả dối, 

của lừa đảo, của phỉnh phờ, vì nó không dựa trên sự chuyên cần của học lực có 

trong một chuyên gia chân chính. 

– Ngu từ tử não: “Ngộ độc thực phẩm phải lăn ra chết thì mới xử lý được”, đó 

là câu nói của ông Cao Đức Phát, bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, ngu từ do bại ý, sẽ đưa các nạn nhân và những ai sẽ là nạn nhân của ngộ 

độc thực phẩm vào tử lộ do loại tử não của một bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, từ 

suy bại qua hấp hối vì bị Tàu tặc thao túng nông phẩm, bị Tàu họa giật dây nông 

dân, cùng lúc đưa hóa chất độc của Tàu nạn vào thực phẩm, gây bao biến nạn 

ung thư trong nhân dân. Nơi mà ung thư vì thực phẩm độc của Việt Nam đang 

phá mọi kỷ lục trong thống kê về ung thư của thế giới hiện nay. 

Một bộ trưởng mà tuyên bố vô trách nhiệm vì vô minh, nên vô liêm sỉ vì vô tri, 

và vô tư cách vì vô giác, nên ông ta không có tư cách của một bộ trưởng và 

không có nhân cách để làm công dân việt phải cứu nước, cứu dân trong bối 

cảnh Tàu tặc-Tàu họa–Tàu nạn hiện nay. Với lòng nhân từ của Việt tộc mà tổ 

tiên luôn dặn con cháu là trước đố tục kiểu như ông, thì phải giảng thanh, nên 

phải dùng ái ngữ với ông và chỉ yêu cầu ông khi ông thấy thân bằng quyến 

thuộc của ông và chính bản thân ông phải lăn ra chết thì pháp luật (đang bị tà 

luật của tà quyền thao túng) mới xử lý được. Trước khi ông rời cõi đời này, rút 

khỏi cuộc sống này, chỉ xin ông nhớ lại một câu gãy gọn của tổ tiên ta 

dạy “phòng bịnh hơn chữa bịnh” thuở ông mẫu giáo, luôn song hành cùng 

câu “phòng hỏa hơn cứu hỏa” thuở ông còn bé dại; nếu ông quên hai câu này 

thì tại sao ông lại nhận chức bộ trưởng, để đưa đồng bào ông vào tử lộ bằng tử 

não của ông! 
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– Ngu tra nhất xảo: “Cơ quan điều tra Việt Nam giỏi nhất thế giới”, đó là lời 

của ông Nguyễn Đình Quyền, phó chủ nhiệm Ủy ban An ninh, qua ngu điều tra 

vì vô minh trong kiểm tra, nên không kiểm soát ngôn từ vì bị hoạn bịnh của xảo 

não, vô duyên trong kiêu căng, đòi giỏi nhất thế giới. Nếu thật sự giỏi nhất thế 

giới thì tại sao không có một quốc gia nào gởi chuyên gia, cán bộ ngành nghề về 

điều tra tới Việt Nam để học kinh nghiệm loại như ông và đồng bọn, mà chỉ thấy 

chế độ hiện nay gởi người đi học ở nước ngoài, mà các chuyên viên điều tra do 

chế độ này gởi đi thì không phải loại học giỏi, tay nghề cao, mà thậm chí trong 

thực tế là nhiều người không học nổi các giáo trình về điều tra, kiểm định của 

các nước tiên tiến trong lĩnh vực này. Tại sao lại có loại ngu tra nhất xảo kiểu 

như ông này? Giả thuyết khả thực nhất vì đây là tên đồng lõa với tham ô, đồng 

bọn với tham nhũng, đồng chí với tham quan, nên mới có loạn từ lộng ngôn kiểu 

này. 

– Ngu não sai nhiệm: “Nếu chúng ta sai chúng ta nhận lỗi trước dân, nếu dân 

sai, thì dân phải chịu trách nhiềm trước pháp luật”, đó là lời nói đầy luật 

rừng của ông Mai Tiến Dũng, bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nơi 

mà cái ngu của não bộ có nội chất mang trá của vô trách nhiệm. Tới từ một chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ kiểu sào huyệt của âm binh, dùng tà quyền để lòn, 

để lách, để né, để tránh pháp luật, nơi mà chỉ có nạn nhân mới phạm tội trước 

pháp luật trong tà luật của tư pháp tà ngôn. Và loại lãnh đạo như ông có ý đồ 

xảo trá trong ngôn từ chỉ để chuẩn bị chui ống đồng, khi hào khí dân tộc dâng 

lên như ngày 10 tháng 6 năm 2018 với hàng ngàn người xuống đường 

chống luật đặc khu, thực chất là luật bán nước. Thì ông nên biết đó là ngày khai 

tử của các tuyên bố bất chính, với tư cách bất lương loại lãnh đạo như ông, đang 

ẩn nấp trong hang ổ loại Văn phòng Chính phủ, bất tín vì bất trung của ông và 

đồng bọn. 

– Ngu tăng lợi tà: “Giá điện tăng mọi người điều được lợi”, đó là câu của ông 

Đỗ Thắng Hải, thứ trưởng Bộ Công thương, trong đó chữ tăng trong kinh tế 

thường là chuyện kẻ thắng người thua. Ông và đồng bọn muốn tăng để được 

lợi, thì dân nghèo sẽ tăng từ nghèo qua đói, từ thiếu qua khổ, từ khó qua túng. 

Não trạng vô tri của ông không phân biệt được chuyện thiệt thòi của dân đen 

trong giá điện tăng, ông không thấy cảnh nheo nhóc trong động từ tăng của ông, 

nên tà quyền mới dùng ông để trục lợi, bằng cách tăng nghèo, tăng đói, tăng 

thiếu, tăng khổ, tăng khó, tăng túng. Ông hãy làm một chuyện dễ dàng ngay tức 

khắc là ông cứ đi hỏi họ hàng, thân tộc, quyến thuộc, hàng xóm gần xa xem 
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khi giá điện tăng thì họ được lợi gì? Hay họ chỉ thấy bất lợi trong đường cùng 

khi phải chịu loại quyết định thô bỉ với kiểu xảo ngôn bỉ ổi của ông và đồng bọn. 

– Ngu ngôn sặc dại: “400 tấn cá nuôi trên lồng bè chết vì sặc nước”, đó là 

câu sặc ngu của ông Văn Phủ Chính, cục trưởng Cục Phòng chống Thiên tai, khi 

bi sặc não qua dại ngôn, ngu ngữ. Nhiều câu hỏi mang tính chất khoa học kiểm 

nghiệm trực tiếp có thể được đặt ra là : Ông đã thấy có con cá nào chết vì sặc 

nước chưa? Quá trình chết vì sặc nước ra sao qua dữ kiện và chứng từ? Ngay 

chính bản thân ông và thân bằng quyến thuộc của ông có ai đã bị sặc nước đến 

sắp chết lần nào chưa? Vì khi cá sống trong nước thì hiện tượng và nguyên 

nhân bị sặc nước đến chết được phân tích và giải thích ra sao? Nhưng trong 

nhân dân thì ai cũng biết ông là loại lãnh đạo sặc tà nên sặc xạo, vì ông 

thích sặc quyền để được sặc lợi. Còn riêng người làm khoa học nhất là các 

chuyên gia về sinh học đại dương chỉ mong từ đây cho tới ngày ông rời cõi đời 

này, ra khỏi cuộc sống này, xin ông đừng tham dự một hội thảo, hội luận, hội 

nghị, hội đàm cấp quốc tế nào cả: vì khi ông tham dự và tuyên bố kiểu sặc 

sụa này thì chỉ làm dân Việt phải độn thổ để rồi bị sặc đất! 

– Ngu vỡ đê não: “Vỡ đê là vỡ có kế hoạch”, đó là tuyên bố âm loài của ông 

Đỗ Đức Thịnh, chi cục trưởng Chi cục Đê điều Phòng chống Lũ lụt, thành phố 

Hà Nội. Trong đó lần đầu tiên trong thuật ngữ Việt qua tà ngôn của ông, thì 

động từ vỡ được ông xếp vào loại động từ được điều khiển qua hệ ý (ý muốn, ý 

định, ý đồ) và được lập nên thành kế hoạch. Không trông mong gì ở ông để giữ 

gìn sự trong sáng của tiếng Việt, cũng không trông đợi gì được ở ông khi đồng 

bào ta bị lũ rồi lụt, bị vỡ đê rồi đuối thân, đuối rồi chết trong lũ. Tổ tiên Việt dặn 

con cháu Việt trong cuộc sống phải luôn tránh loại người mà khi sống gần nó, 

như là sống với lũ! Ông và đồng bọn đúng là lũ, gieo bao tai họa cho nhân dân, 

mà không dám nói là đại họa, vì tà quyền của ông và đồng bọn là họa có kế 

hoạch! 

– Ngu ngôn xảo lợi: “Chúng tôi mà có con mắc bịnh sởi không bao giờ cho vào 

đây (bịnh viện trung ương)”. Khốn kiếp thật! Khi đây là tuyên bố của bà 

Nguyễn Thị Kim Tiến, bộ trưởng Bộ Y tế, cái ngu của sự tráo trở, lanh lỏi, luôn 

tìm lối thoát riêng, còn nhi đồng trong bạo bịnh, còn đồng bào trong nan bịnh 

thì ai chết mặc ai, để bây chết mặc bây đã có trong tư duy của bà bộ trưởng này. 

Chỉ có một chế độ độc tài ngày ngày toan tính chuyện ngu dân hóa xã hội, mới 

cho ra đời một loại bộ trưởng y tế như bà, nơi mà bịnh viện không còn là chỗ 

cứu người mà là tử địa, lại còn bị bà cùng gia đình và đồng bọn buôn bán thuốc 
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ung thư giả. Loại ngu ngôn xảo lợi đã thành âm bịnh trong não trạng của bà, nên 

một sớm một chiều bà đã biến các bịnh viện dưới âm quyền của bà thành các âm 

phủ nơi mà con bịnh sống nay chết mai trong âm địa của bà. Mọi người thành 

tâm đều mong bà đừng lui tới các nơi của các lương y đang ngày ngày cứu chữa 

cho dân lành, họ không muốn luân lý nghề nghiệp của họ bị âm khí của bà 

làm âm nhiễm. Loại âm binh với âm ngữ đưa đẩy đồng bào vào âm địa bằng âm 

quyền kiểu của bà thì thật là một điều âm điếm cho cả nước. 

– Ngu từ điêu ngữ: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc cho nhân 

dân”, đó là lời của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, chủ tịch Hội đồng Nhân dân, 

thành phố Hồ Chí Minh, một phân tích sống sượng trong thô bỉ, khinh dân vì 

tưởng tất cả nhân dân đều ngu (như bà). Muốn lãnh đạo phải có tài nên thế giới 

văn minh nhờ dân chủ, văn hiến nhờ nhân quyền mới bắt những kẻ muốn làm 

lãnh đạo phải thi để nhân trí đánh giá được nhân tri của các thí sinh có tham 

vọng lãnh đạo. Nên các chế độ thông minh này cũng hiểu câu của tổ tiên Việt 

thường nói thẳng vào các lãnh đạo và con cháu của họ là: “vắng mợ chợ vẫn 

đông!” Không ai trên đời này là tối cần, nên họ luôn có người tài để quản lý xã 

hội, chớ không phải như bà và đồng bọn luôn tránh né hệ năng (tài năng, khả 

năng, công năng). Còn chuyện thi, thì ai cũng biết là bà và đồng bọn luôn chọn 

hệ giả (học giả, thi giả, bằng giả). Vì hệ học (học hàm, học vị, học lực) của bà 

và đồng bọn là chuyện đánh lận con đen: có học hàm và học vị qua mua bằng 

bán cấp, để sau đó là mua chức bán quyền nên không bao giờ có học lực thật, 

mà đây yếu tố chính của định nghĩa thế nào là nguyên khí của quốc gia, mà tà 

quyền luôn hủy diệt nguyên khí này để duy trì chế độ ngu dân hóa của nó, nên 

mới có loại lãnh đạo quái thai như bà. Cho nên, con lãnh đạo làm lãnh đạo là 

mạt vận cho nhân dân, nếu chúng không có tài năng qua học lực, không được 

đào tạo bằng thi cử chính thống. Công dân Việt chỉ mong bà cứ ở trong xó của 

gian não âm binh, vì nhờ là con của lãnh đạo giờ thành âm quan, âm tướng mà 

đừng xuất đầu lộ diện qua kiểu tuyên ngôn trên khi gặp các lãnh đạo ưu tú vì 

chân chính của các quốc gia có văn minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền, vì họ 

sẽ lột mặt nạ bà không quá 5 phút! 

– Ngu ngôn điếm ngữ: “Việt Nam dân chủ thế là cùng…”, đó là tuyên thệ ngu 

dân của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, loại tổng ngu trong bí chữ để đểu 

thư trong đểu cáng. Một tuyên bố của một kẻ chưa có một ngày sống trong văn 

minh của dân chủ trong văn hiến của nhân quyền, mới tuyên dại thệ ngu như 

vậy, mà cả cuộc đời của ông thì chỉ biết một chủ đề xây dựng đảng, để xây dựng 



 

208 

 

tà quyền trong bạo quyền để diệt dân chủ, cướp nhân quyền. Nên chủ đề xây 

dựng đảng cũng là đề tài tiến sĩ của ông mà các chuyên gia về khoa học xã hội 

và nhân văn không biết nó thuộc chuyên ngành gì? Chuyên khoa nào? Để đào 

tạo chuyên môn gì? Để ra làm chuyên gia loại nào? Rồi hội đồng bảo vệ tiến sĩ 

của ông có loại giám khảo âm binh nào để bảo kê báo cáo phản biện, báo cáo 

tổng kết bảo vệ tiến sĩ cho ông? Nhân dân hiện nay chỉ biết ông là loại đao phủ 

thủ ngày ngày đi giết các chủ thể dân chủ, các phòng trào dân chủ, lối ra chân 

chính của Việt tộc. Quần chúng hiện nay ai cũng biết ông là thủ lĩnh của chế độ 

công an trị, ông là đầu lĩnh của chế độ ngu dân hóa hiện nay, loại ma đầu nên tà 

ngữ. Ai gần kề lui tới với loại ma đầu này, đổi trắng thay đen, nhìn hệ chủ (dân 

chủ để tự chủ) thì bị trong gà hóa cuốc, ra hệ độc (độc đảng đẻ độc tài) thật độc 

hại cho Việt tộc, thật độc tà trong tà ngữ. 

Tất cả bọn này đều chung quy là sống bám chung quanh một chữ tà. Nói 

láo kiểu vô minh là loại nói xạo với tà pháp, nói dối kiểu vô tri là loại nói 

dóc với tà ý, áp đặt một chế độ ngu dân trên số phận dân tộc của mình, tức là 

dùng tà lực để chế tác ra loại tà thuật, để có tà quyền trong tà đạo, nơi mà tà 

ngôn đã thành bản năng, nơi mà tà ngữ đã thành phản xạ. 

Tuệ giác khử ngu dân 

Con người có được văn minh của dân chủ, xây dựng trên văn hiến của nhân 

quyền, tại đây mỗi cá nhân là một chủ thể của hệ tự (dùng tự do tới từ tự 

giác làm nên tự tin nâng cao tự trọng để bền vững trong tự chủ), đây là điều mà 

các tà quyền dùng chế độ ngu dân hóa để cai trị, luôn mất ăn mất ngủ và tìm mọi 

cách để truy diệt tự do. 

Hegel phân tích rằng, chủ thể sẽ tự giải phóng mình bằng nhân lý của công 

bằng, nhân tri của công lý, nhân trí của công pháp để bảo vệ nhân phẩm của 

mình. Một nhân phẩm luôn biết dựa trên hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý 

thức, nhận thức để luôn tỉnh thức), đây là quá trình học hỏi để tự chủ trong tự 

tin, phải đấu tranh để có tự do vì biết tự trọng, với quyền tự quyết để loại, trừ, 

khử, bỏ mọi ý đồ ngu dân tới từ tà quyền. Ngay trong tri thức đã có cội nguồn 

của tư duy, giúp chủ thể muốn tự giải phóng mình phải suy nghĩ về điều kiện 

làm người của mình để tổ chức lại tuệ giác, rồi biến nó thành lý trí trong đấu 

tranh vì nhân quyền. Chính sự hoàn chỉnh của tri thức trực diện để chống chế độ 

ngu dân hóa, nên tri thức làm nên sự chỉnh lý của tuệ giác, lấy sự toàn lý của trí 

tuệ để loại mọi hậu quả và hệ lụy của ngu dân đang làm cho nhân tình đui, què, 

câm, điếc giữa nhân sinh. 
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Husserl đề nghị trong hiện tượng luận rằng chính quan hệ song hành giữa thế 

giới bên ngoài và tư tưởng bên trong của mỗi cá nhân làm nên tư duy, luôn 

mang theo một động cơ là ý định đi tìm tri thức làm nên ý muốn nhìn về phía các 

chân trời của tương lai luôn rộng hơn, cao hơn, tốt hơn số kiếp ngu dân mà mình 

đang gánh chịu. Chính quan hệ song hành này tạo ra cặp đôi tri kỷ trong hành 

động của mỗi cá nhân: biết để hiểu và hiểu đúng để biết trúng, từ đó đốn tận 

gốc, chặt tận rễ, đẽo tận cội của mọi chính sách ngu dân. Tại đây khi thấu hiểu 

hiện tượng thì con người tìm hiểu thêm về 5 hiểu biết khác để có ít nhất 5 nhận 

thức: hiểu sự cố đang diễn biến qua hiện tượng; hiểu quy luật đã tổ chức ra sự 

cố; hiểu kỹ thuật cũ đã làm ra quy luật cũ; học kỹ thuật mới để điều chỉnh quy 

luật cũ; hiểu sự vận hành quá trình của quy luật cũ để chế tác ra chủ thể mới với 

kiến thức mới, từ đó tự giải phóng, tự phát triển, tự thay đời đổi kiếp. Đây là quá 

trình làm người: thấy-hiểu-lấy để đổi-biến-tạo, để đi về hướng khá hơn vì tốt 

hơn, giỏi hơn vì hay hơn. 

Levinas, cho rằng chính chủ thể có trách nhiệm với số kiếp của mình, có bổn 

phận với tha nhân, cùng là đồng loại với mình, nên chủ thể không sao chấp nhận 

được mình phải chịu làm nạn nhân cho một quá trình ngu dân hóa. Chủ thể 

mang tuệ giác để chống ngu dân vì biết dùng tri giác để chế tác ra trí tuệ, để 

có ý thức làm chủ cuộc đời của mình trong nhận thức phải đấu tranh để thoát 

kiếp ngu dân, trong tâm thức gầy dụng nên kiếp người vừa thực, vừa khôn để 

chống ngu, chống xuẩn. Chủ thể khi được định nghĩa sống-để-thấy, rồi thấy-để-

thay, thay cái tồi để có cái hay, để có điều kiện làm người tốt nhất. Từ đây, chủ 

thể đang xây dựng ý thức làm người cho chính mình để cùng đấu tranh với tha 

nhân; để gầy dựng nên ý thức nhân quyền trong nhân loại. 

Đây là cuộc hành trình trong khám phá đôi: khám phá tri thức để khám phá sự 

cố, để được làm người với nhân phẩm; và khám phá cặp đôi này sẽ sinh ra khám 

phá bộ ba trong cuộc sống: khám phá bên ngoài để khám phá bên trong; khám 

phá tha nhân để khám phá chính mình; khám phá tha nhân bên ngoài để nuôi tư 

duy bên trong cho chính mình. Từ đây thay đổi não trạng để xua đuổi kiếp nạn 

nhân vì ngu dân tổ chức bởi tà quyền. Tổng cộng 5 khám phá này là 5 nguồn 

kiến thức cho nhân sinh để nhận ra nhân tri để làm người hay, có nhân trí để 

làm người khôn, có nhân lý để làm người đúng, có nhân nghĩa để làm người 

lành, có nhân phẩm để làm người tốt. 

Ngu dân chỉ là ý đồ hạn hẹp trong cái ngu của tà ý, ngược lại với ý muốn tự làm 

mình khá hơn, tốt hơn, giỏi hơn, hay hơn, đây chính là sung lực làm nên hùng 
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lực của ý định đi về phía hay, đẹp, tốt, lành của đạo lý. Tại đây tính khoa học, 

tính khách quan, tính vô tự lợi của kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận 

thức để tỉnh thức luôn đứng về phía ánh sáng, từ chứng minh tới chứng thực. 

Còn các chính sách ngu dân hóa của tà quyền thì phải lẫn lách trong bóng tối 

như ma xó, phải chui rút trong bùn nhơ như ma bùn, vì chúng sợ ánh sáng của 

sự thật làm nên chân lý để tạo dựng ra lẽ phải! 

Thực trí loại ngu dân 

Chất thực của kiến thức có từ-thấy-qua-tin trong sự thật vô trương bất 

tín (không thấy thì không tin), cho nên các hệ thống tuyên truyền ngu dân hóa 

luôn chôn giấu cái thực của trí, làm nên sức mạnh liên đới giữa sự thật và lý trí, 

và tà quyền khi tổ chức chế độ ngu dân, thường rất sợ sự liên minh sự thật-lý 

trí này, qua câu ông bà đã dặn con cái: “biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà 

nghe”. Nhưng tuyên truyền để ngu dân hóa thì phải luôn nói dối, nói láo, nói 

xạo, nói ngoa, nói điêu, nên tà quyền cũng rất ngại một bài học của đạo 

Lão: “ngu hay nói nhiều”, vô tri nên ngụy ngôn để nhồi sọ dân chúng, xảo ngôn 

để xóa não quần chúng. 

Quá trình thực trí loại ngu dân là quá trình truyền đạt kiến thức thật để có tri 

thức thật, trong cái chỉnh lý của lý trí, trong cái hợp lý của trí tuệ, khi mà tri 

thức đã giúp tạo nên ý thức, thì nó đi vào lý trí để biến thành nhận thức, và nó sẽ 

đi ra như tâm thức để trở thành hành động đấu tranh cụ thể. Khi kiến thức đã 

kiến trúc hóa được tri thức, thì tri thức có khả năng biểu quyết để phán quyết! 

Đây là một nỗi lo khác của tà quyền dùng ngu dân hóa để cai trị, nó ngày đêm 

mất ăn mất ngủ vì nó sợ bị ý thức sẽ vén màn cho ánh sáng của nhận thức vào 

để lột mặt nạ tà quyền đã che giấu để bưng bít, đã dối trá để lừa đảo. Hệ thức 

(kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tâm thức) chính là nơi sinh ra 

đạo lý của hay, đẹp, tốt, lành cho nhân lý, để làm nên luân lý của trách nhiệm và 

bổn phận cho nhân đạo, trong đó cá nhân và tha nhân cùng sống, cùng chia nhau 

từ quyền lợi tới trọng trách phải bảo vệ nhân tính. 

Khi hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tâm thức) vừa biết 

dựa, vừa biết bảo vệ hệ nhân (nhân tính, nhân nghĩa, nhân bản, nhân 

văn) vì nhân quyền, thì sự kết hợp giữa hai hệ này (thức và nhân) sẽ tạo ra 

hệ công (công bằng, công lý, công pháp), đó là ngày báo tử của tà quyền ăn gởi 

sống nhờ qua chế độ ngu dân hóa của nó. Vì 3 hệ này (thức, nhân, công) có tính 

khách quan nên là đồng minh của tính khoa học, đồng đội của tính vô vụ lợi, 

ngược lại với tà quyền là luôn biến quyền lực của nó thành quyền lợi để có tư 
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lợi trong tham ô và tham nhũng. Chính tại đây tà quyền rất lo vì rất sợ hệ lý (lý 

luận làm ra lập luận, giãi luận làm nên diễn luận), tà quyền lo và sợ vì khi nó 

rơi vào hệ lý này thì nhân dân sẽ thấy hệ bất (bất tài, bất chính, bất tín, bất 

trung) của nó. Nó sẽ bị lộ nguyên hình dối, xạo, dóc, láo để trộm, cắp, cướp, 

giựt qua chế độ ngu dân hóa của nó. 

Ngu dân ngày đêm truy diệt nhân tri, nên nó luôn tìm cách thủ tiêu sự thông 

minh để ám sát sự sáng tạo, tà quyền luôn biến dân tộc thành lao nô chớ không 

muốn dân chúng trở thành chủ thể để phát minh, phát triển cho đất nước. Đây là 

thảm kịch của Việt tộc hiện nay dưới tà quyền của đảng CSVN, nơi mà quần 

chúng thành lao nô ngay trên quê hương mình cho nhiều xí nghiệp, doanh 

nghiệp của Tàu tặc, nơi mà xuất khẩu lao động để làm nô lệ, nô tỳ cho các nước 

láng giềng gần xa. 

Nếu thật sự Việt tộc có văn hiến vì có văn minh trong thông minh và sáng tạo, 

thì chắc chắn sẽ nổi lên trong phong trào đòi dân chủ, để sau đó trở thành nổi 

dậy vì nhân quyền, vì nhân phẩm Việt tộc, một nhân phẩm không bao giờ chịu 

khuất phục bởi bạo quyền của ngoại xâm hay nội xâm. Đây không chỉ là quá 

trình của nhân phẩm muốn bảo vệ nhân tính, mà nó chính là quá trình duy lý 

hóa của 4 hệ: nhân, thức, lý, sáng làm nên tổng lực để thay đời đổi kiếp mà 

trước mắt là xóa ngu dân, cùng lúc dẹp tà quyền. Chính kiến thức xóa ngu dân 

để chống độc quyền của độc tài, chính công lý loại bạo quyền để chống tham 

nhũng qua tham quyền, chính lý luận dứt bỏ độc đảng để chống độc trị, chính 

sáng kiến qua sáng tạo sẽ bứt hết ngu dân ra khỏi xã hội, để giải phóng nhân tình 

hiện nay ra khỏi tuyên truyền một chiều kiểu lưỡi gỗ. 

Muốn bảo trì tư lợi bất chính thì tà quyền phải tiếp tục chế độ ngu dân, cùng lúc 

kiểm soát đời sống xã hội, canh giữ sinh hoạt xã hội, rình rập các quan hệ xã hội 

và sẵn sàng đàn áp, bắt bớ, giam giữ, khủng bố, ám hại chính nhân dân của nó 

qua tà cách bóp méo tin tức, thao túng thông tin, giật dây truyền thông, để bóp 

chết sự thật, chôn sống chân lý, xiết ngộp lẽ phải. Tà quyền dàn dựng cơ chế ngu 

dân, qua định chế lừa dân, để có tư pháp giả với pháp luật ngoa, để lập án xử 

dân, từ đó vo tròn bóp méo mọi dữ kiện, mọi chứng từ, lấy giả làm thật, lấy sai 

thay đúng, trong đó tuyên truyền đã thành bản năng để nói dối, nói dóc, nói xạo, 

nói điêu. 

Weber phân tích rõ là tà quyền trong tà đạo vì tư lợi và vì tiện lợi, nơi mà tư 

lợi có được qua tư quyền hóa chính quyền, tiện lợi vì ăn gian nói dối trong xảo 

trá dễ hơn phải chăm chỉ học hành trong ngày đêm đèn sách; vì ăn điêu nói 
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ngoa để lừa đảo dễ hơn tu tâm dưỡng tính; vì ăn trên ngồi trốc qua gian lận dễ 

hơn ăn bữa sáng lo bữa tối trong lương thiện. Ông tổ của ngành xã hội học cận 

đại này lấy những thí dụ rất rành rành trong cuộc sống, trong lao động, trong xã 

hội, thí dụ như trong sinh hoạt khoa học, luôn luôn có bọn muốn làm hành chính 

để quản lý sáng tạo khoa học, vì chúng hoàn toàn thất bại trong thao tác khoa 

học. Ở đây chúng dùng hành chính để có quyền lực, khư khư giữ con dấu để 

được ký tên vào các quyết định trong các ngân sách cho các sinh hoạt khoa học, 

từ đó “kiếm chác”bằng cơ chế qua hành chính. Nơi mà kẻ bất tài nhiều hơn 

người có chân tài. Nơi mà bi hài kịch bất tài quyết định số phận và số phần 

cho chân tài. 

Tri kiến xóa ngu dân 

Tri kiến là tri thức thực được xây dựng bằng kiến thức thật, nó vừa có thể lực 

của chứng minh, vừa có trí lực của xác chứng, có tâm lực trong mọi chứng từ. 

Nó giải thích và lột mặt nạ chớp nhoáng mọi ý đồ ngu dân hóa của tà quyền qua 

thông tin, dữ kiện, chứng nhân… Nên nó luôn mang theo trong sung lực của 

hiệu quả thực của giải phóng thật, tích cực thực của cách mạng thật, nó biết trần 

trụi hóa được tà quyền để phóng thích các nạn nhân của ngu dân. 

Miller khẳng định, khi tri kiến thành lý trí thì nó đã trở thành tư tưởng để con 

người kiểm định trong sáng suốt, kiểm tra trong tỉnh táo mọi hành động của 

mình, nơi đây tà quyền với trò ngu dân hóa của nó không có chỗ đứng lẫn chỗ 

ngồi trong tri kiến. 

Turing phân tích, khi lý trí đúng được xây dựng bởi tri kiến thật, nó có khả năng 

dò xét tận tường các thông tin, phân định kỹ lưỡng vai trò của truyền thông để 

loại tuyên truyền một chiều kiểu lưỡi gỗ ra khỏi trí tuệ, để lý trí và trí kiến 

không bị ô nhiễm bởi ý đồ của tà quyền. 

Dennett giải luận quan hệ giữa lý trí và não trạng rốt cuộc chỉ là một khi tri 

kiến và tuệ giác cùng nhau ngự trị để giữ vững ý thức luôn phải chỉnh lý qua tin 

tức chỉnh, qua truyền thông chỉnh, đây là quá trình kết hợp hài hòa lý trí-tri kiến-

tuệ giác-ý thức để bảo đảm sự chỉnh lý trong mỗi hành động, để bảo trì cho mọi 

cá nhân, mọi tập thể, mọi cộng đồng sự hợp lý để sống cuộc sống đáng sống. 

Khi tổng kết các phân tích của các tác giả trên, thì tri kiến mang bản lĩnh của tri 

thức, nội công của kiến thức, để bảo đảm từ phân tích tới quyết định, từ hành 

động tới phân xử, trong đó tri kiến luôn trực diện để đấu tranh trước mọi chính 

sách ngu dân hóa của tà quyền. Chính quá trình kết hợp hài hòa lý trí-tri kiến-tuệ 

giác-ý thức sáng tạo ra tri thức luận, trong đó tri kiến vừa là ngữ vựng, vừa là 
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văn phạm để “lật tẩy” mọi chính sách ngu dân, tại đây tri kiến vừa là ngữ văn, 

vừa là ngữ pháp để “lột mặt nạ” tà quyền. 

Tri kiến thực dựa trên tri thức thật và kiến thức thật, cả hai đủ lực, đủ tầm để 

quản lý từ kinh nghiệm của nhân sinh tới ký ức của nhân loại, để làm gốc cho 

tuệ giác, trong khi đó ngu dân của tà quyền chỉ là chuyện sớm nở tối 

tàn trong nhân thế. 
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Một xã hội bị khổ sai hóa 

 

 

 

 

 

 
 

Khổ sai hóa luôn trùng kiếp 

 với nô lệ hóa và bần cùng hóa. 



 

215 

 

 

Các ngữ pháp 
Khổ sai đưa ra hai chỉ bảo để định nghĩa ngữ pháp này: thứ nhất nạn nhân cam 

nhận cảnh tù đày ngay trong xã hội và trong tâm trí; thứ nhì quá trình ngục hóa 

các nạn nhân này là vô hạn định. Như vậy, khổ sai hóa là một ngữ pháp tới từ 

một động từ, qua đó các nạn nhân không bị bỏ tù, mà bị đày đọa trong cảnh tù 

đày ngay qua các sinh hoạt cá nhân, gia đình, tập thể, cộng đồng giữa xã hội mà 

mình đang sống, và luôn phải chịu đựng các áp lực, các cưỡng chế, các vòng 

vây, ở tư thế không chọn lựa được, không vượt thoát được. Có ít nhất ba quá 

trình để nhận diện hiện tượng xã hội này: 

 Khổ sai hóa là đời sống thường nhật trong đó các nạn nhân không thể làm 

khác được, từ đề nghị tới chọn lựa, từ quyết định tới hành động trong một 

thời gian dài mà không biết bao giờ thì chấm dứt được khổ nạn của mình, 

vì đây không phải là chuyện bản án của một phiên tòa, mà là chuyện 

cưởng ép không luật lệ, cưỡng bức không công pháp của một tà quyền 

trùm phủ lên toàn xã hội, trên toàn dân tộc một quá trình khổ sai hóa. 

 Nô lệ hóa nhiều thành phần xã hội luôn có mặt trong quá trính khổ sai 

hóa, nơi mà các nạn nhận không có lối ra về nghề nghiệp, không có lối 

thoát về kinh tế, cúi đầu trong cơ cực triền miên, từ năm này sang năm 

khác, từ xã hội tới giáo dục, từ y tế tới lao động… cùng hàng loạt các sinh 

hoạt xã hội khác. Tại đây các nạn nhân chịu đựng vô thời hạn các định 

chế, cơ chế, hành chính trong một chế độ mà bạo quyền không có khả 

năng quản trị, mà chỉ dùng bạo quyền để cai trị bằng bạo lực, tự cho phép 

thường xuyên bạo hành dân chúng. 

 Bần cùng hóa là quá trình song hành và song cặp với khổ sai hóa và nô lệ 

hóa trong đó nhiều thành phần trong xã hội, chịu đựng thực trạng tụt hậu 

kinh tế, khủng hoảng tài chính, với các hệ lụy vô hình của nợ công, cùng 

các tà thuật của tham ô, tham nhũng, làm đời sống ngày càng ngộp thở, 

với  các sưu thuế nặng nề, với tà quyền luôn dùng ma thuật «rút ruột» các 

công trình, gian lận trong «đội vốn» trong mọi dự án. 

Ngữ pháp tạo tiền đề cho mô thức để nhận định, nhưng phân tích phải dựa vào 

các dữ kiện cụ thể. Các dữ kiện sau đây sẽ làm tiền đề để được xác chứng qua 

chứng từ, chứng nhân, để từ đó làm nền cho phân loại và phân tích các thực 

trạng của một xã hội bị khổ sai hóa. 

Các dữ kiện 
Khi nhận diện được 3 quá trình song hành này (quá trình khổ sai hóa, quá trình 

nô lệ hóa, quá trình bần cùng hóa), ta sẽ thấy lộ ra các dữ kiện trong đời sống xã 

hội, trong sinh hoạt xã hội và trong quan hệ xã hội: 
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 Nơi nào có có dân oan bị cướp đất, rồi nạn nhân lâm vào cảnh màn trời 

chiếu đất, không được bảo vệ bởi dân chủ và nhân quyền, bị chính 

quyền bỏ rơi, bị pháp luật ruồng rẫy, bị mất đất rồi mất của, mất vốn, rơi 

vào bần cùng hóa, nơi đó đang bị khổ sai hóa. 

 Nơi nào có dân đen trong đầu tắt mặt tối, phải buôn thúng bán bưng, 

luôn thức khuya dậy sớm, nhọc nhằn trong một nắng hai sương, mà vẫn 

lầm lũi trong làm túng quẩn, lầm than trong nghèo đói, từ năm này sang 

năm khác, năm cùng tháng tận không có lối ra, nơi đó đang bị khổ sai 

hóa. 

 Nơi nào có phụ huynh học sinh, phải tối tăm mặt mũi để lo học phí cho 

con cái, phải nhận thân trâu ngựa trong nhiều năm trường, làm mọi nghề 

cực nhọc để lo tương lai (vô định) cho con cái, nơi đó đang bị khổ sai 

hóa. 

 Nơi nào có học sinh, bị bắt buộc học suốt ngày, không được nghỉ ngơi, 

không được sống đúng lứa tuổi của mình, không biết giải trí, không biết 

sống hồn nhiên, không biết các sinh hoạt giúp mình được thảnh thơi, 

ung dung với chính tuổi thơ của mình, nơi đó đang bị khổ sai hóa. 

 Nơi nào có cha mẹ, bị đóng liên tục các học phí cho con cái mình, có 

những học phí không can hệ gì tới giáo dục, nạn nhân trực tiếp của bọn 

đầu nậu giáo dục, cứ tìm cách moi tiền, tước vốn của các bậc phu huynh 

học sinh, trong nhiều năm ròng trong hệ thống giáo dục chỉ biết tiền, nơi 

đó đang bị khổ sai hóa.  

 Nơi nào có thầy cô, phải giảng dạy thêm để kiếm sống, lại ép uổng học 

sinh phải học thêm chính lớp riêng của mình, nơi mà giáo viên, giảng 

viên tìm mọi cách để làm tiền, để có tiền, để sống còn trong một hệ 

thống giáo dục tồi tệ về luân lý, lấy tiền thế điểm, lấy tiền thay thi, lấy 

tiền để gạt nhân cách giáo dục, nơi đó đang bị khổ sai hóa.  

 Nơi nào có học sinh, từ tiểu học tới hết đại học là nạn nhân của bạo 

hành ngay trong trường lớp, nhà trường là chốn lưu đầy trong khổ nhục, 

tới trường mà bị tra tấn, tới trường như vào địa ngục, nơi đó đang bị khổ 

sai hóa.  

 Nơi nào có thầy cô là nạn nhân của khủng bố, đe dọa, bạo hành tới từ 

phụ huynh lẫn học sinh ngay trong ngay trong trường lớp, mà không 

được luật pháp lẫn chính phủ bảo vệ, nơi đó đang bị khổ sai hóa. 

 Nơi nào có các bịnh nhân là nạn nhân ngay trong bịnh viện với tất cả 

các chi phí bất chính trong những tháng năm dài, không biết bao giờ 

dứt, làm tán gia bại sản gia đình họ, nơi đó đang bị khổ sai hóa. 

 Nơi nào có các gia đình của bịnh nhân là nạn nhân của hối lộ, tham ô 

ngay trong bịnh viện từ bác sĩ tới y tá, luôn phải vừa chi tiêu nuôi bịnh 



 

217 

 

nhân, vừa phải hối lộ cho một hệ thống y tế, lấy tiền trước cứu người 

sau, nơi đó đang bị khổ sai hóa. 

 Nơi nào có các nạn nhân từ bác sĩ tới y tá bị bạo hành thường xuyên 

ngay trong bịnh viện, làm việc trong lo sợ bị hành hung, lao động y tế 

trong môi trường chung lấy hối lộ làm mãi lộ trước khi được y khoa cứu 

vớt, nơi đó đang bị khổ sai hóa. 

 Nơi nào có nạn nhân là các bịnh nhân phải nằm la liệt từ ngày này sang 

tháng nọ, mà không được chăm sóc tử tế, đã nghèo không có tiền để hối 

lộ lại còn bị khinh rẻ, miệt thị ngay trong môi trường của y tế mà nhiệm 

vụ đầu tiên là phải chăm sóc ưu tiên bịnh nhân; nơi đó đang bị khổ sai 

hóa. 

 Nơi nào có các nhà đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền bị rình rập, rồi 

khủng bố, bị bắt cóc rồi xuyên tạc, bị chặn thông tin rồi bị cắt truyền 

thông, mà không được luật pháp và công lý bảo vệ trong những năm dài 

đăng đẳng, nơi đó đang bị khổ sai hóa. 

 Nơi nào có các tù nhân lương tâm, bị bắt giam vô cớ, bị tra tấn vô lối, bị 

giam cầm với các tù nhân hình sự mà nhân phẩm và tính mạng họ 

không được bảo vệ, cùng với thời gian giam giữ vô hạn định, không tòa 

án, không án cáo, nơi đó đang bị khổ sai hóa. 

Các hiện trạng 
Khi nghiên cứu về các dạng khổ sai hóa có trong đời sống xã hội Việt Nam hiện 

nay, việc phân loại hóa dựa trên phương pháp luận của xã hội học thực địa tạo 

nền tảng cho phân tích cụ thể, theo 4 nguyên tắc sau đây : 

 Xác chứng không gian và thời gian để định vị hiện trạng khổ sai hóa. 

 Xác minh sử tính trong chế độ độc tài qua độc đảng gây ra hiện trạng 

khổ sai hóa. 

 Thiết lập quan hệ định chất và định lượng các hiện trạng khổ sai hóa để 

tạo cơ sở cho phân tích qua so sánh giữa các dử kiện, các kinh nghiệm, 

các chứng từ. 

 Tổng quan các hiện trạng khổ sai hóa để định hướng các kết luận mang 

tính chất tổng kết trong đời sống xã hội, trong sinh hoạt xã hội. 

Nạn nhân khổ sai hóa trong địa lý dân oan, đó là những nơi mà công dân Việt 

bị cướp đất, có tổ chức bởi các quan thầy đang lãnh đạo ĐCSVN, dùng không 

những công an mà cả côn đồ, lưu manh, trộm cướp của xã hội đen để khủng bố 

qua bạo lực, đuổi họ ra khỏi mảnh đất của họ và của tổ tiên họ, rồi bán lại cho 

bọn đầu nậu đất đai, để chúng lập ra các khu chung cư, giải trí, du lịch… với giá 

gấp hàng ngàn, hàng triệu giá bồi thường cho dân oan. Từ lãnh đạo tới công an, 

từ côn đồ cùng bọn đầu nậu đất, tất cả bọn chúng đều là âm binh, vì chúng dùng 

tà quyền trong ma đạo để trộm, cắp, cướp, giật; nếu bọn âm binh này còn thì 
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kiếp khổ sai của dân oan sẽ còn, và ngày ngày càng nhiều, càng tăng lên; vì lòng 

tham của âm binh không có đáy. Chúng dùng độc đảng để độc quyền trong 

quyết định, độc tài trong chính sách, độc trị trong các công trình qua đó chúng 

tha hồ mà vơ vét. Nước mắt và tiếng gào thét của dân oan sẽ còn đầy, còn đẫm, 

sẽ còn làm vang dội với kiếp sống vô định không nhà, màn trời chiếu đất, khổ 

sai trong nay đây mai đó, sống kiếp khổ ngục trong bụi đời, nửa sống, nửa chết 

như oan hồn. 

Nạn nhân khổ sai hóa của ô nhiễm môi trường, đây là loại khổ sai mới chưa 

có trong lịch sử xã hội Việt, nơi mà người dân là nạn nhân trực tiếp từ môi 

trường tới môi sinh, mà không có điều kiện của công lý để đối kháng, cũng 

không có cơ hội để di dân đi nơi khác để sinh sống, để làm lại cuộc đời. Hiện 

trạng môi trường đúng là quốc nạn mà ĐCSVN trực tiếp chịu trách nhiệm, vì 

ĐCSVN là tác nhân khi ký kết cho Tàu tặc vào lãnh thổ Việt để gây ra đại nạn 

môi trường. Từ bốc-xít Tây Nguyên tới Vũng Áng của Hà Tĩnh do Formosa gây 

ra. Hiện nay, lãnh thổ Việt ngày ngày gánh chịu loại khổ sai hóa của ô nhiễm 

môi trường, với các nhà máy than điện kiểu Vĩnh Tân, tại Bình Thuận, tác động 

như hiểm họa vừa trên sinh hoạt sinh nhai của nhiều ngành nghề, vừa trên sức 

khỏe của quần chúng, trong sự thờ ơ, phủi tay, vô trách nhiệm của chính quyền 

và chính phủ hiện nay.  

Nạn nhân khổ sai hóa của tha hóa giáo dục, nơi mà trường học từ mẫu giáo 

các cháu đã bị bạo hành, qua trung học nơi mà học sinh bị sĩ nhục, tới đại học 

với một nền giáo dục gian lận học giả-thi giả-bằng giả. Cùng lúc phụ huynh 

phải chịu vô vàn các hy sinh về học phí lẫn các lớp học thêm, mà thực chất là 

các nơi làm tiền trắng trợn, cùng một loạt các chi phí khác, đưa đến chuyện khổ 

sai hóa triền miên trong tài chính của phụ huynh và của học sinh, với một tương 

lai bất định qua bất nghiệp vì thất nghiệp. Có cử nhân, cao học lại phải lái xe 

ôm, phải phục vụ tay chân cho các nhà hàng, phải cúi đầu cam nhận làm những 

việc không dính líu gì đến các ngành nghề mà mình được đào tạo, cúi đầu nhận 

chuyện sai nghề, như lạc sâu vào nhục nghiệp. 

Nạn nhân khổ sai hóa của đồi bại y tế, nơi mà bịnh viện là địa ngục trần gian, 

con bịnh bị xem rẻ như các con thú đã bị thương không được chăm sóc, một 

giường bịnh mà nhiều người nằm, nằm la liệt luôn cả dưới đất, với bao dịch vụ 

không quan hệ gì tới y tế, gây tốn kém cho chi phí một gia đình, một sào huyệt 

của tham nhũng ở mọi cấp từ bác sĩ tới y tá, từ nhân viên phục vụ tới nhân viên 

canh gác. Nạn nhân bị khổ sai hóa trong quá trình «nuôi bịnh», và không hề 

được thật sự «chữa bịnh», với thuốc giả mà giá cao, qua tổ chức và mạng lưới 

của chính gia đình bà bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Kim Tiến. Nạn nhân bị khổ sai 

hóa trong hiện trạng đã nghèo, thì giờ đây ngày ngày càng nghèo hơn, vì không 
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có cơ hội được bác sĩ giỏi, được uống thuốc đúng, có điều kiện chữa trị ổn định, 

chỉ một người mang bịnh để cả gia đình phải nuôi bịnh tới tán gia bại sản. 

Nạn nhân khổ sai hóa của điêu tàn nông nghiệp, qua tà thuật của Tàu tặc, với 

sự bất lực của chính quyền và bất tài của chính phủ hiện nay, để Tàu họa thao 

túng nông thôn Việt, giật dây giá nông phẩm, o ép nông nghiệp Việt với sản 

xuất quốc nội bị mất giá và bỏ đi, với nông dân bị lái buôn Tàu nạn ép giá rồi tự 

ý hủy bỏ hợp đồng, đưa sinh hoạt nông nghiệp từ bấp bênh tới hấp hối. Cùng lúc 

hệ Tầu tặc-Tàu họa-Tàu nạn này đã từ cưỡng bức dòng chảy tới bức tử triều 

lượng sông Mê-Kông, từ một vựa lúa phì nhiêu nuôi cả nước Việt giờ thành một 

vùng hạn, nửa chết nửa sống, với bao đập thủy điện của Tàu ngay trên thượng 

nguồn. Nạn nhân khổ sai hóa của điêu tàn nông nghiệp, trong đó nông dân phải 

bó tay, phải chịu trận từ nhiều năm qua và trong nhiều năm nữa, nếu không có 

một chính sách với quyết tâm cứu cho bằng được đồng bằng sông Cửu Long, 

vựa lúa của Việt tộc, thì cả nước sẽ bị đe dọa về lương thực.  

Nạn nhân khổ sai hóa của đại nạn giao thông, trùm phủ lên toàn sinh hoạt xã 

hội, mỗi lần người công dân phải di chuyển trên đường phố, trên các trục lộ, từ 

quốc lộ tới các ngõ ngách; nơi mà tai nạn có thể tới với cả người đi bộ trên lề 

đường, bị các xe leo hẳn lên lề với vận tốc cao gây thương tích, có khi dẫn đến 

tử nạn. Một quốc gia với con số thống kê hơn 10000 tử vong hàng năm vì giao 

thông, hơn cả một số quốc gia đang có chiến tranh. Kể cả các trục giao thông 

đường sắt với các hệ thống thiết bị an toàn vô hiệu lực, thường xuyên gây ra 

thảm họa cho hàng trăm nạn nhân, trên các tuyến đường không bao giờ được 

chính phủ đầu tư đúng mức, với các công trình luôn bị «rút ruột» từ vật liệu tới 

xây dựng, bị «đội vốn» từ dự án tới thực hiện. Nơi mà chính phủ từ chối nhận 

bổn phận và trách nhiệm để bảo đảm an toàn tính mạng của người dân, nơi mà 

quá trình nạn nhân khổ sai hóa của đại nạn giao thông không hề là một quốc 

sách để chính quyền quan tâm. 

Nạn nhân khổ sai hóa của chế độ công an trị, bao trùm lên đời sống xã hội, 

sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, nơi mà công an và cảnh sát chà đạp vừa nhân 

quyền, vừa pháp luật, trắng trợn bắt công dân Việt phải chịu hối lộ như mãi lộ 

trên đường phố, nơi mà khi công an tự cho phép chúng dùng bạo lực để bạo 

hành, vì chúng được bảo kê, được bao che bởi bạo quyền của ĐCSVN. Nơi mà 

có các đồn công an mang một thống kê loại «khát máu» độc nhất trên thế giới là 

có hơn 1000 nạn nhân tử vong hằng năm trong các đồn công an. Nạn nhân khổ 

sai hóa của chế độ công an trị là những nạn nhân có thể bị khủng bố, bắt cóc, ám 

hại, bỏ tù, tra tấn bất cứ lúc nào mà không có một luật pháp nào tại chỗ có thể 

bảo vệ họ. Đó là số phận của các đứa con tin yêu của Việt tộc, quý nhân quyền, 

yêu dân chủ, trọng công bằng, kính tổ quốc trước họa Tàu tặc, trong một thể chế 
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vô nhân, không nhân tính vì không biết nhân đạo, không nhân tri vì không có 

nhân lý, không nhân từ vì không hề được giáo dưỡng để tôn quý nhân nghĩa. 

Nạn nhân khổ sai hóa của độc tài qua độc đảng, nơi mà ĐCSVN áp đặt độc 

tôn bằng áp chế độc trị qua áp bức của bạo quyền độc đảng, nơi mà dân tộc Việt 

không được quản lý mà bị cai trị, nơi mà tổ quốc Việt không được bảo vệ mà bị 

buôn, bị bán, nơi mà tiền đồ tổ tiên đang cam chịu số phận bọt bèo sống nay, 

chết mai trước Tàu tặc. Nạn nhân khổ sai hóa của độc tài qua độc đảng mà dân 

tộc phải nhận hàng loạt cái tròng trên cổ mình tới từ ngoại bang: bắt đầu bằng 

một ý thức hệ giai cấp ngoại lai, một sớm một chiều biến quan hệ thống tộc 

thành kẻ thù giai cấp trong cuộc thảm sát cải cách ruộng đất với ngàn vạn nạn 

nhân tử vong trên đất Bắc, 1954-1956. Nạn nhân khổ sai hóa của độc tài qua độc 

đảng, phải nhận hàng loạt cái chết chóc với số nhiều triệu trên cả ba miền, để 

biến chiến tranh lạnh của các cường quốc thành chiến tranh nóng, chiến tranh 

lửa, chiến tranh máu, ngay trên đất nước Việt, với thảm trạng của huynh đệ 

tương tàn. Với một ĐCSVN luôn giao số phận của nó cho ngoại bang, trong 

chiến tranh cho khối cộng sản quốc tế, hiện nay cho đảng cộng sản Trung Quốc, 

bất chấp số kiếp dân tộc, số phận đất nước, số phần tiền đồ tổ tiên. Chúng đưa 

đẩy các số kiếp, số phận, số phần này vào hướng vô định trong vô tri, vô phương 

vì vô minh cho ngoại bang, chỉ để cứu đảng, chớ không hề để cứu nước. Nếu hệ 

độc (độc đảng, độc tài, độc trị, độc tôn) còn thì kiếp khổ sai của Việt tộc còn, 

trong cái độc hại của độc đạo của nó, vì nó đã bị «ma đưa lối, quỷ dẫn đường» 

(Nguyễn Du). 

Nạn nhân khổ sai hóa của Tàu tặc-Tàu họa-Tàu nạn, đã nô lệ hóa được 

ĐCSVN, đã thuần hóa được các lãnh đạo của ĐCSVN, nên chúng sẽ khổ sai hóa 

Việt tộc không những bằng bạo lực quân sự, xảo thuật chính trị, ma thuật ngoại 

giao, mà Tàu tặc-Tàu họa-Tàu nạn sẽ gieo trên lưng của Việt tộc các hiểm họa 

của ô nhiễm môi trường và môi sinh với các công nghệ bẩn, biến lãnh thổ Việt 

là bãi rác của Tàu. Tàu tặc-Tàu họa-Tàu nạn sẽ đạp trên vai Việt tộc qua thao 

túng kinh tế, giật dây thương mại, lũng đoạn xuất khẩu bằng cách dội ngập tràn 

các hàng hóa của Tàu qua nhập khẩu các đồ dùng, vật dụng, thực phẩm độc hại 

để dần mòn truy diệt Việt tộc. Tàu tặc-Tàu họa-Tàu nạn sẽ dẫm trên đầu chính 

quyền, chính phủ của chế độ «hèn với giặc, ác với dân» chỉ vì ĐCSVN đã bị 

chúng xiết cổ bắt cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối từ bao năm nay, chịu thuần hóa 

của Tàu tặc. 

 

Các phân tích 
Chính các công dân là kẻ định nghĩa xã hội và quốc gia nơi mà họ đang sống 

chớ không phải chính quyền hay chính phủ; và nếu công dân tự nhận là mình 

đang bị khổ sai hóa bởi một chế độ, một định chế, một chính quyền, thì chúng ta 
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phải đi từ khái niệm khổ sai của tội phạm học để đi tới một phạm trù rộng hơn 

xã hội học thực nghiệm, để hiểu tại sao các công nhân của một quốc gia lại tự 

nhận đang bị quy chế khổ sai không nhà tù, không trong vòng lao lý nhưng hằng 

ngày phải sống thực cảnh lao lý. Ngày ngày sống cảnh trên đe dưới búa, cá nằm 

trên thớt, cá chậu chim lồng trong tăm tối, trong quyền sinh sát của một chế độ 

công an trị, được quyền khát máu và sát nhân, trong sự bảo kê của một bạo 

quyền bất chấp đạo lý và công lý. Các chỉ báo sau đây của xã hội học hiện đại, 

để định vị rồi định luận các quá trình khổ sai hóa trong quần chúng, nơi mà xã 

hội sống hằng ngày của họ bị hệ chế (áp chế, cưởng chế, ức chế) qua hệ bạo 

(bạo quyền dùng bạo lực để bạo hành) nơi mà xã hội lẫn dân tộc đều là nạn 

nhân: 

 Khổ sai hóa một xã hội có quá trình dựa trên nguyên tắc kín trong đó sự 

thật về khổ sai luôn bị giấu kín (cấm nói, chặn họng, bịt mắt kiểu luật an 

ninh mạng) qua kiểm duyệt mà bạo quyền luôn cấm điều tra, nghiên 

cứu, điền dả về quá trình này. Vì sự thật của các kết quả điều tra, nghiên 

cứu, điền dả trong khoa học xã hội và nhân văn sẽ lột được mặt nạ của 

tà quyền, và các kết quả đó sẽ là tiền đề cho các cuộc đấu tranh đòi hệ 

công (công bằng, công lý, công pháp). Tất cả các bạo quyền đều lo sợ, 

đều mất ăn mất ngủ về các chân lý của khoa học xã hội và nhân văn, vì 

nó đủ khoa học tính để «lật tẩy» tà quyền đang khổ sai hóa dân tộc của 

nó. Chính bạo quyền luôn kèm kẹp, luôn bóp nghẹt sự phát triển và sức 

giãi luận liêm chính của khoa học xã hội và nhân văn, và cũng chính 

bạo quyền thay thế vào đó bọn văn nô, bồi bút, điếm báo… để tráo lận 

và bôi nhọ các điều tra, nghiên cứu, điền dả nghiêm túc trong khoa học 

xã hội và nhân văn, bằng tuyền truyền, qua nhồi sọ, để xóa não… tức là 

xóa sự thật biết nói lên chân lý để đi tới lẽ phải. 

 Khổ sai hóa một xã hội mang thực chất của sự bóc lột triền miên, vừa 

thường trực, vừa lâu dài, nơi mà nạn nhân mang kiếp nô lệ mà không 

được đặt tên là nô lệ, kẻ thống trị không đặt tên và không gọi đúng tên 

để tiếp tục bóc lột bền bỉ, tận xương tủy kẻ bị khổ sai không tên, để 

chúng yên tâm mà vơ vét qua bòn rút, trong một xã hội mà luật pháp 

không làm ra để bảo vệ dân, mà để bao che cho bạo quyền thống trị. 

Những xảo ngữ của tà quyền còn biết đặt tên ngược lại: tòa án nhân dân, 

ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân 

dân, nơi mà chính nhân dân không bao giờ muốn tới, và mỗi lần tới đều 

bị tới với tư cách tội phạm, tội nhân. 

 Khổ sai hóa một xã hội luôn kèm theo một quá trình ngầm là diệt cá 

tính của cá nhân biết đòi hỏi công bằng, tự do, dân chủ. Diệt cá tính tức 

là diệt chủ thể, cụ thể là diệt sự thông minh và sức sáng tạo của chủ thể, 

tìm mọi cách vây xiết cá tính, không cho cá nhân phát triển cá tính tức 
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là bản lĩnh, nội công, tầm vóc của mình để tự giải phóng mình, để tự 

thay đời đổi kiếp của mình. Ma thuật của tà quyền dùng bạo quyền để 

ngăn chặn cá nhân, tập thể, cộng đồng rời bỏ kiếp xấu, tồi, thấp, hèn để 

tìm tới một kiếp khác hay, đẹp, tốt, lành hơn. 

 Khổ sai hóa một xã hội là cuộc đổi chát bỉ ổ về luân lý cộng đồng, thô bỉ 

về đạo lý dân tộc, khi tà quyền dùng bạo quyền để tổ chức cường quyền 

bằng cách lấy kết quả bóc lột đa số quần chúng, để chia sẻ qua bổng lộc, 

qua tham nhũng cho một thiểu số trong nguồn máy của chính quyền của 

nó, và ngoài nguồn máy như bọn thầu đất, buôn công trình, lãnh đạo 

ngân hàng… qua các tổ chức «sân sau», qua sử dụng quyền-tiền, để 

«chống lưng» cho nhau. Cuộc đổi chát này luôn dựa trên ý đồ nô lệ hóa 

quần chúng để khổ sai hóa một xã hội, nơi mà tà quyền thao túng để vơ 

vét, kiềm kẹp để truy bức bằng cách gạt hẳn tam quyền phân lập, nó 

luôn nắm hành pháp, nó xiết lập pháp và nó giật dây tư pháp. 

 Khổ sai hóa một xã hội nơi mà các nạn nhân bị nô lệ hóa trong khổ sai 

giữa trời, giữa đất không nhà tù, nhưng chính các nạn nhân sẽ tường 

trình trong tự thuật, sẽ hồi ký hóa các án khổ sai không tên mà họ phải 

lãnh chịu, để nói lên sự thật qua đấu tranh và cũng qua tâm sự, trong đó 

một số kiếp khổ sai luôn kéo theo một tập thể lúc thì gia đình, thân tộc, 

lúc thì làng xóm, đồng nghiệp… Chính quá trình tự thuật như trần tình, 

sẽ làm lộ tà diện của tà quyền, bạo lực của bạo quyền, trong đó tà quyền 

vùng vẫy trong tà đạo, vừa lộng hành trong âm địa, nhưng cũng vừa 

ngoi ngóp trong sợ hãi ngày nó bị lôi ra pháp luật để công pháp trị nó 

bằng công lý của nhân tri. 

 Khổ sai hóa một xã hội tới từ một bạo quyền thường qua hai xảo thuật: 

canh giữ và trừng trị, canh giữ nạn nhân bắt họ phải nhận khổ sai trong 

kiếp nô lệ không nhà tù, và trừng trị họ khi họ làm khác: xé rào, phá 

lưới, chặt xiềng… để đòi hỏi tự do chính đáng của họ qua đấu tranh. 

Ngoài hai xảo thuật trên, tà quyền không ngần ngại dùng vu khống, vu 

cáo để chụp mũ, vu oan giá họa các nạn nhân. Và, bạo quyền cũng sẵn 

sàng dùng khủng bố, bắt bớ, tra tấn, kể cả ám sát và thủ tiêu các chủ thể 

đấu tranh vì nhân quyền cho công bằng và công lý. 

 Khổ sai hóa một xã hội tới từ sự ngăn chặn toàn diện của tà quyền trong 

quá trình hình thành một xã hội hiện đại trong đó tự do của công dân sẽ 

làm nên tự chủ của nhân quyền, tạo ra tự tin cho chủ thể đấu tranh 

chống khổ sai hóa, chống nô lệ hóa, chống bần cùng hóa, từ đó thiết lập 

ra hệ công (công bằng, công lý, công pháp) đó là điều mà tà quyền 

không bao giờ muốn, vì đó là hồi chuông báo tử cho hệ độc (độc tài, 

độc trị, độc tôn) qua độc đảng. 
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 Khổ sai hóa một xã hội là thực thể bị áp đặt bởi tà quyền luôn tìm mọi 

cách để ngăn chặn bất tuân dân sự dựa trên tự do nói lên: sự thật, chân 

lý, lẽ phải, tức là khả năng lột mặt nạ tà quyền vì nó là tác giả và thủ 

phạm tạo ra một chế độ khổ sai hóa xã hội, để nô lệ hóa quần chúng, 

bần cùng hóa dân tộc. Bất tuân dân sự luôn là bước đầu trong đấu tranh 

chống tà quyền, nơi mà chủ trương bất bạo động là sự thông minh chỉ 

dùng hệ luận (lý luận, lập luận, giãi luận, diễn luận) để lập nên hệ đối 

(đối kháng bằng đối thoại, đối trọng bằng đối chất). Chính tà quyền tạo 

ra một xã hội bị khổ sai hóa luôn «lo ra» và «đứng ngồi không yên» vì 

sức sáng tạo «muôn hình vạn trạng» của bất tuân dân sự, tức là sức 

mạnh dân tộc đủ lực đốn tận gốc, rễ, cội của tà quyền, chỉ biết dùng tà 

thuật của nó là bạo lực. Chính tà quyền sẽ nhận ra bạo động của bạo lực 

làm nên diện mạo của bạo quyền chỉ là: cái xác không hồn! Một loại 

khôn nhà dại chợ cấp điếm nhục của kiếp cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối 

theo kiểu hèn với giặc ác với dân. 
 Khổ sai hóa một xã hội là sự dàn dựng của tà quyền, vừa bóc lột nạn 

nhân của nó qua nô lệ hóa quần chúng, bần cùng hóa dân tộc, vừa được 

bày biện qua diện mạo đạo đức giả của nó là đặt nạn nhân đã bị khổ sai 

ngay trong xã hội họ đang sống vào thế phạm pháp, vào chỗ phạm tội, 

một loại bị can không tiền án, cần được «xét xử» để được «xét tra» bởi 

tà quyền. Đây là xảo thuật của tà quyền, luôn dùng tòa án do nó tổ chức 

để buộc tội hoặc xiết án các nạn nhân của nó. Nhưng cùng lúc tà quyền 

rất sợ các dữ kiện tạo ra chứng từ với chứng nhân nói lên sự thật trước 

tòa án, các chứng thư làm nên chân lý, các hành động chân chính làm 

nên lẽ phải. Tà quyền thích thú khi tổ chức các tòa án với bọn quan tòa 

là âm binh tay sai của nó, nhưng nó lại rất hèn hạ khi cấm các nạn nhân 

đưa ra ánh sáng mọi hành vi chống công lý, mọi hành động phản đạo lý, 

mọi hành tác diệt dân chủ của nó. 
 Khổ sai hóa một xã hội là sự dối trá của tà quyền, luôn răn đe quần 

chúng qua bạo lực của công an, cảnh sát, rồi bắt dân chúng xem đó là 

chuyện bình thường vì an ninh. Tà quyền bình thường hóa chuyện phi 

nhân của nó khi nó áp chế rồi cưỡng chế bằng công an trị, cùng lúc 

tuyên truyền chuyện bắt bớ, tra tấn, tù ngục là lẽ thường, là chuyện 

thường, để giữ an ninh. Tà quyền không bao giờ dám nói thật, nói thẳng 

là nhân loại đã một sớm một chiều loại hẳn ra các chế độ nô lệ, các chế 

độ khổ sai bằng nhân tính có nhân tri, nhân đạo có nhân trí, nhân nghĩa 

có nhân lý, nhân tâm có nhân từ, vì chính hệ nhân này có thể dẹp tà 

quyền là thủ phạm của khổ sai hóa dân tộc trong chớp mắt, khi một dân 

tộc biết nhận nhân phẩm để giữ nhân cách của mình.  

Các luận điểm 
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Sau khi điều tra các dữ kiện, kế đến là đưa ra các phân tích để nhận diện từ tác 

giả tới thủ phạm của quá trình khổ sai hóa xã hội, quần chúng, dân tộc, giờ đây 

là lúc ta có đưa các luận điểm của các tư tưởng gia về quá trình đi tìm tự do, 

công bằng, dân chủ để bảo vệ nhân tính, nhân đạo, nhân cách của cá nhân, của 

tập thể, của cộng đồng, để chống lại tà quyền luôn dùng bạo quyền để chống 

nhân lý: 

 Spinoza: sau mỗi sự thật là sự quyết đoán của hành động, tới từ nguyên 

nhân sâu xa của suy tính có trong từng chủ thể, muốn đi về hướng của 

tự do, tức là ngược lại với hướng của nô lệ, chống lại hướng của khổ sai. 

Có những định đề về tự do làm nên các định luận trong hành động sáng 

suốt bảo vệ tự do, tự chủ, tự tin trong mỗi cá nhân, khi tà quyền tìm mọi 

cách diệt tự do, tức là nó biết hơn ai hết chính quá trình đấu tranh vì tự 

do, công bằng sẽ là ngày tàn của nó. 

 Kant: phải sử dụng tính công cộng của cái lý để thắng áp bức, tức là 

công cộng của công lý, công pháp dựa trên công bằng.Vì mọi thủ đoạn 

tà quyền trong chính trị không phải là lý thuyết khoa học (đúng hay sai), 

nó lại càng không phải là phạm trù của siêu hình học (đạo lý, luân lý) 

lấy cái tốt chống cái xấu. Tính công cộng của công lý phải dựa vào 3 

loại tự chủ: tự chủ tư của cá nhân phải được dân chủ bảo vệ; tự chủ 

công cộng của tập thể; tự chủ công dân phải được cộng hòa phát huy. 

Khi 3 tự chủ này được công lý hóa, thì không sao tà quyền có thể khổ 

sai hóa được xã hội, chính khẳng định về tự chủ ra đời để bảo vệ cá 

nhân ngay trong môi trường xã hội, ý tế, giáo dục… cá nhân đó. 

 Rousseau: cá nhân trong xã hội bình thường phải hiểu và tin vào công 

lý, đây là động cơ của về xã hội tính của một cá nhân muốn được cộng 

đồng che chở và bảo vệ. Có hai loại tự do: tự do cá nhân dùng bởi cá 

nhân, tự do trong cộng hòa cho phép cá nhân dùng tự do của mình để 

tham gia mọi sinh hoạt của xã hội, từ định chế tới cơ chế. Tự do giáo 

dưỡng tự chủ là phải bảo vệ nhân phẩm để chống lại các sức ép kinh tế, 

chính trị, hành chính tới từ tà quyền. Chính các tự do này làm nên tự tin 

luôn biết dựa vào niềm tin tạo nên lý, dựng nên luận, để đi tìm công lý 

của lẽ phải. Một khi tự do được bảo chứng bởi công lý, thì tà quyền biết 

rõ hơn ai hết là chính tự do và công bằng sẽ bảo đảm phương trình xây 

dựng-tháo gỡ-xây dựng lại từ quốc gia tới chính quyền vì nhân phẩm 

của dân tộc, chớ không phải tà quyền thao túng xã hội để áp đặt một chế 

độ khổ sai hóa trên quần chúng. 

 Levinas: Bất an của mình tới từ khuôn mặt lo ra của tha nhân, mà tha 

nhân là quần chúng, là dân tộc làm ra cái bất an của tà quyền, vì đứa con 

của nó là bạo quyền đã làm ra nỗi khổ của tha nhân. Chính các khuôn 

mặt vô vọng của dân oan, các khuôn mặt tuyệt vọng của dân đen, các 
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khuôn mặt thất vọng của dân chúng làm nên nỗi bất an của tà quyền, và 

tà quyền chỉ có độc đảng để hà hơi tiếp sức cho độc tài, nhưng ngày 

ngày vẫn ăn ngủ không yên vì sau các khuôn mặt vô vọng, tuyệt vọng, 

thất vọng là những ngọn lửa đang nhen nhúm của hy vọng, của kỳ vọng, 

của ước vọng một ngày mai sáng đẹp, để làm cuộc thay đời đổi kiếp, để 

tìm tới những chân trời của nhân tính được bảo đảm bởi nhân tri, được 

bảo hành bởi nhân văn, được bảo trợ bởi nhân bản. 

 Deleuze: tự do luôn tạo nên phong trào, và mọi tà quyền đều sợ phong 

trào, vì nó là sự đứng dậy đòi tự do, ra đi đòi tự chủ, hướng về phía chân 

trời đòi nhân tính cho nhân tri. Tà quyền không sợ khẩu lịnh, không sợ 

tuyên truyền vì chính nó là tác nhân và thủ phạm của mọi tuyên truyền 

để nhồi sọ qua ngu dân, qua xóa não của người dân. Tà quyền chỉ sợ các 

phong trào của nhân quyền tới tự đấu tranh dân chủ, và nhân quyền 

song hành với dân chủ luôn mang theo nội chất của tự do, làm nên 

phong trào trong xã hội. Mà khi tự do thành phong trào rồi thì nó như 

cường lực của thủy triều có thể tạo ra hùng lực của một trận đại hồng 

thủy mà không có một tà quyền nào có thể kềm chế được. 

 Foucault: tà quyền dùng bạo quyền để trùm phủ tà luật lên toàn xã hội 

bằng canh giữ và trừng phạt, đây là bạo lục trong phản xạ của bạo 

quyền, diệt dân chủ vì sợ chủ thể không những biết đòi hỏi tự do mà còn 

biết sáng tạo ra tự do để đập đổ mọi rào cản của canh giữ, mọi cực hình 

của trừng phạt. Tà quyền luôn tìm cách len lỏi vào các quan hệ xã hội 

giữa các cá nhân để soi lùng nguyện vọng chân chính của chủ thể; tà 

quyền luôn tìm cách canh giữ các quan hệ xã hội giữa các tập thể để lục 

soát của động lực làm nên phong trào xã hội đòi nhân quyền; tà quyền 

luôn tìm cách soi mói các quan hệ xã hội giữa các tầng lớp xã hội để lục 

lọi các ước nguyền tạo nên đấu tranh trong xã hội. Cho nên tà quyền 

phải dùng công an bất lương và quân đội bất chính, còn nhân quyền 

dùng tự do của lương tri và chính nghĩa của công lý. 

 Ricoeur: lý đúng phải dựa trên lý tốt, chính cái tốt dẫn dắt cái lý để làm 

ra cái luật, để bảo đảm cái hợp pháp, và khi đã mang kiếp người thì con 

người của cái lý, cái luật, cái hợp pháp luôn muốn sống trong một xã 

hội tốt, có định chế tốt, có cơ chế tốt trong một đời sống tốt. Chính lý tốt 

làm nên lý đúng tạo dựng ra một chính quyền tốt, nếu chính quyền làm 

ngược lại thì chỉ là tà quyền, và khi tà quyền chống lại cái tốt, diệt cái 

lý, hủy cái đúng, thì chính nó đang tự vào tử lộ. 

 Bourdieu: đạo lý của bền chí, có trong kẻ bị khổ sai hóa là nạn nhân 

của hệ chế (khống chế, áp chế, ức chế) được chế tác từ tà quyền, thì 

chính khi nạn nhân ra đi để tìm phương cách quyết thay đời đổi kiếp của 

mình qua hệ ý (ý nguyện làm nên ý lực, tạo ra ý chí) trong bền chí, để 
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vượt thoát kiếp khổ sai, để vượt thắng tà quyền vì nhân phẩm của mình, 

vì thân thuộc cùng số phận với mình. Nếu một xã hội bị rơi vào hệ chế 

(khống chế, áp chế, ức chế), thì ta phải hiểu là không có một chế độ nào 

ăn đời ở kiếp được với nó, vì chính hệ ý (ý nguyện làm nên ý lực, tạo ra 

ý chí) trong bền chí sẽ đấu tranh với nó tới cùng, vừa vì công lý, vừa vì 

quyền lợi của kẻ không muốn mình là nạn nhân của bất cứ ai trên đời 

này. 

 Boudon: cái tốt phải là cái đúng, thì tà quyền luôn dùng cái sai để diệt 

cái đúng, từ đó bóp chết cái tốt ngay trong trứng nước, bằng cách che 

mắt, bịt tai, khóa miệng các nạn nhân muốn đi tìm cái tốt qua cái đúng. 

Ngay khi nạn nhân đã nhận thức ra cái đúng và cái tốt không những sinh 

đôi mà còn song hành trong cuộc đời, thì khi đó cặp đôi cái đúng-cái tốt 

đã trở thành nhân sinh quan, thế giới quan và vũ trụ quan của nhân tính 

tốt, mà không một tà quyền nào khỏa lấp đươc, che giấu được, bóp chết 

được. Chính cái đúng của cái tốt làm ra cái lý của cái luận để chế tác ra 

cái luật, mà nếu đúng là luật thì phải là công luật của công lý, luật pháp 

là công pháp, mà không một tà quyền nào có thể vo tròn bóp méo được. 

 Habermas: không gian công chúng của đối thoại dựa trên đạo lý truyền 

thông của dân chủ là nơi báo tử của mọi chế độ tà quyền đang khổ sai 

hóa quần chúng. Mỗi xã hội đều có cặp đôi song hành là xã hội tính và 

xã hội hóa: xã hội tính để đối thoại và xã hội hóa để tạo ra dân chủ. Đây 

là hướng đi của công lý trong đó nhân tính và nhân tri luôn giáo dục ra 

con người yêu công lý, vì xã hội là nơi đạo lý hóa các xã hội tính, giúp 

con người phát huy công lý. Từ đây, công lý phải định nghĩa rõ ràng thế 

nào là công bằng, tức là ngang hàng nhau để ngang tầm với nhau, từ đó 

tìm mọi cách để cùng nhau có ngang vốn. 

 Rauw: xã hội có tự do là một xã hội tôn trọng tự do của tha nhân, cùng 

lúc biết thừa nhận bất bình đẳng trong các điều kiện, trong các môi 

trường, trong các hệ thống giáo dục để có đầy đủ nhận thức mà bảo vệ 

cho bằng được người nghèo, kẻ yếu. Muốn làm được chuyện này, thì 

quần chúng tức là cá nhân, tập thể, dân tộc đang là nạn nhân của tà 

quyền phải có 4 công đoạn tin tức trong truyền thông tới từ 4 nguồn: 

hiến pháp, pháp luật, xã hội, cộng đồng, để có đường đi nước bước 

đúng theo lý của luật để chống lại tà quyền. 

 Tourain: sáng tạo của sử tính, là dùng hiểu biết của sử liệu để thấu hiểu 

sử học, dụng sử học để giãi luận sự tính: chính là các vận hành lịch sử 

của quá khứ, của hồi ký, của ký ức để tránh không làm lại các sai lầm 

của dĩ vãng, để tránh không lập lại các nhược điểm của tổ tiên. Nắm sử 

tính để tránh không nhai lại các thói quen vô cảm, thờ ơ, lãnh đạm với 

dân tộc, với đất nước, với tiền đồ tổ tiên để dẫn tới mất nước như mất 
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chính nhân phẩm của mình. Nắm sử tính để ngăn chặn bọn bán nước đi 

trên vai, trên lưng, trên đầu của mình khi chúng mang dã tâm bán nước 

cho ngoại bang. Sức sáng tạo của sử tính là sáng suốt làm ra sử hiện tại 

với sức thông minh của chính mình; sáng tạo của sử tính là tỉnh táo viết 

nên sử tương lai cho mình và cho con cháu, cho các thế hệ mai sau, để 

chứng minh là mình đã tránh được, đã loại được các nhược điểm, các 

khuyết điểm, kể cả các khuyết tật của quá khứ, để làm tốt cho hiện tại, 

để làm đẹp cho mai hậu. 

 Gauchet: dân chủ làm cách mạng vì nhân quyền, trong đó dân chủ 

mang sức thông minh cụ thể để bảo vệ nhân quyền qua đầu phiếu, bầu 

cử trong hệ đa (đa tài, đa năng, đa hiệu) trong minh luật của đa nguyên. 

Tại đây, một chính quyền dân chủ, một chính phủ nhân quyền không có 

phản ứng chèn ép dân, đàn áp dân, khủng bố dân; và không có phản xạ 

bắt bớ dân, tra tấn dân, giết chóc dân, vì chính quyền và chính phủ này 

từ dân và do dân bầu ra, nên nó không cần công an trị và quân đội cai. 

Chỉ có tà quyền mới dùng bạo lực với dân bằng bạo quyền qua độc 

quyền của độc đảng, như là một băng đảng đứng ngoài, đứng trên, đứng 

ngược lại với lợi ích của dân tộc, với chủ quyền của đất nước. từ đó tà 

quyền mới có hành vi sợ dân và hành động thù dân, nên hèn với giặc (để 

dựa vào giặc), ác với dân (để lộng quyền và tham quyền). 

 Morin: sự phức hợp của kiến thức, trong đó sự phức hợp vừa là tổng 

kết, vừa là kết quả thống hợp của tất cả sự phức tạp đang có mặt trong 

đời sống xã hội hiện đại, từ khoa học kỹ thuật tới truyền tin và truyền 

thông, từ quan hệ quốc tế chằng chéo tới toàn cầu hóa hỗn hợp hiện nay. 

Nơi mà sức lệ thuộc lẫn nhau giữa các châu lục, giữa các quốc gia, giữa 

các nền văn hóa, giữa các khu văn hiến khác nhau ngày càng cao, tạo ra 

một loại kiến thức phức hợp đòi hỏi phải có một chính quyền tri thức, 

phải có một chính phủ trí thức, phải có một chế độ ý thức, với tầng lớp 

lãnh đạo có nhận thức trước các biến đổi khôn lường của thế giới hiện 

nay, có tâm thức để bảo vệ dân tộc, đất nước, và tiền đồ của tổ tiên. 

Các lối ra (chỉ chung quanh một thuật ngữ): sạch 
 Sạch toàn bộ môi trường cả nước không những để bảo vệ môi sinh, từ 

sức khỏe tới y tế của dân tộc, mà còn là trí tuệ của một chính sách có tri 

thức, dựa trên phát triển có nhận thức, mà trong các quốc gia văn minh 

đặt tên là kinh tế kiến thức, lấy môi trường làm định hướng cho công 

nghiệp sạch, lấy môi sinh để tạo sức hút du lịch. Nuôi chủ trương kinh 

tế kiến thức để khẳng định phát triền bền vững bằng an sinh trường kỳ 

cho xã hội, cho dân tộc, cho các thế hệ sau, mà Costa-Rica cùng nhiều 

quốc gia phương tây đã chọn định hướng này. 
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 Sạch mà bắt đầu là dẹp sạch hệ độc (độc tài, độc quyền, độc trị) của độc 

đảng, như khẳng định một quyết sách vừa để cứu nguy dân tộc, vừa để 

bảo tồn tiền đồ tổ tiên, vừa để giữ vững biên cương, bờ cõi, với quyết 

đoán bảo vệ đất nước cho bằng được, chấp nhận trực diện với Tàu tặc, 

để loại Tàu họa, để khử Tàu nạn, gạt các mưu đồ tối tăm và bẩn thỉu của 

Tàu hoạn.  

 Sạch, mà bắt đầu là khử sạch hệ tham (tham quyền sinh ra tham ô đẻ ra 

tham nhũng), vì chúng chính là bọn sâu dân mọt nước, đã và đang bòn 

rút không những tài nguyên của đất nước mà cả sinh lực của Việt tộc, đã 

và đang truy diệt mọi khả năng phát triển của giống nòi, vì chúng đã và 

đang làm suy kiệt hằng ngày, hằng giờ sức sáng tạo, trí thông minh của 

Việt tộc, giết dần mòn bao vốn liếng, bao nguyên khí của quốc gia. Quét 

sạch bọn buôn quyền bán chức, bứng sạch bọn âm binh này chỉ biết 

tiền-quyền, vì chúng chính là thủ phạm bao tụt hậu mà dân tộc đang 

gánh chịu. 

 Sạch, mà bắt đầu là trừ sạch hệ bất (bất tài, bất chính, bất tín), vì chúng 

chắc chắn là bất trung, sẵn sàng đánh lận con đen vì tư lợi, chúng đang 

thao túng các định chế, đang tràn lan trong các cơ chế, sống nhờ mua 

chức bán quyền, một loại ký sinh trùng gặm nhấm để truy hại tiềm năng 

đất nước, tiềm lực của dân tộc, với thói quen ăn bám, tiêu hoang của 

chúng. Chúng tồn tại qua bè đảng, chúng lòn lách qua băng đảng trong 

mạng lưới tà quyền bỉ ổi của chúng: quan hệ-tiền tệ-hậu duệ. 

 Sạch, để bảo tồn hệ giáo (giáo khoa đúng, giáo trình hay, giáo án tốt), 

loại hẳn không thương tiết vết nhơ hiện nay học giả-thi giả-bằng giả, để 

thế vào đó một nền giáo dục sạch, không vì tiền mà vì tri thức, không bị 

mua bằng bán cấp để mua chức bán quyền. Gầy dựng lại đạo lý hay, 

đẹp, tốt, lành để bảo vệ luân lý đúng có bổn phận với dân tộc, có trách 

nhiệm với đất nước, tìm lại đạo đức Việt biết tôn kính tổ tiên, để ăn ở có 

hậu. 

 Sạch, trong cả quá trình của hệ thức: tiếp nhận kiến thức để gầy dựng tri 

thức, xây dựng trí thức để trợ lực cho ý thức tập thể và cộng đồng, lấy 

nhận thức sáng suốt để tạo nên tâm thức yêu nước thương nòi, biết quý 

trọng tha nhân, biết quý yêu nhân loại, nơi mà nhân sinh quan sạch bảo 

đảm cho thế giới quan đúng, cho vũ trụ quan lành. 

 Sạch, để tạo dựng ra hệ đa, để có đa đảng qua đa tài, đa năng, đa hiệu, 

chớ không phải là những đảng phái trục lợi qua chính trị, không phải là 

những băng đảng vơ vét qua quyền bính. Vận dụng hệ đa của đa đảng 

qua đa tài, đa năng, đa hiệu để làm nên khối đại đoàn kết dân tộc, chớ 

không phải để gây nên một cuộc huynh đệ tương tàn mới trong tương 

lai. 
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  Sạch, để chế tác ra hệ sáng (sáng kiến, sáng tạo, sáng lập), dùng trí 

thông minh để phát minh qua nhiều lĩnh vực từ khoa học kỹ thuật tới 

văn hóa nghệ thuật, từ giáo dục tới kinh tế, từ thương mại tới quốc 

phòng… làm tiền đề cho phát triển, hiểu biết để học tập bao tấm gương 

cụ thể của các hàng xóm láng giềng cùng nôi tam giáo đồng nguyên với 

ta như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. 

 Sạch, để bảo tồn hệ nhân (nhân tính, nhân đạo, nhân nghĩa) lấy giá trị 

nhân phẩm của tổ tiên đã có trong bản sắc Việt, văn hóa Việt, biết ăn ở 

sao cho có hậu, đủ sạch để chống lại bản năng thú tính vị kỷ đang tràn 

lan trong xã hội Việt hiện nay, vì đã là nạn nhân của một ý thức hệ vô 

nhân, của một bạo quyền phi nhân, của một chế độ bất nhân. 

 Sạch, để bảo quản hệ nhân (nhân lý, nhân tri, nhân trí), chống lại vô 

minh sinh ra vô tri, đẻ ra vô giác, để rồi lòi ra quái thai là vô cảm, đang 

làm ô uế giá trị tâm linh Việt, làm ô nhiễm quan hệ xã hội Việt, làm ô 

nhục dân tộc Việt. Xóa sạch hậu quả vô minh-vô tri-vô giác-vô cảm, để 

gội rửa từ trong ra ngoài, từ đầu tới chân, từ tư duy tới tâm linh, để làm 

lại nhân phẩm Việt. 

Sạch từ trong não trạng ra ngoài xã hội vì môi trường, sạch trong tâm linh để 

sạch trong quan hệ xã hội, sạch trong tâm lực để sạch trong trí lực phục vụ dân 

tộc và đất nước. Sạch trong định chế để sạch trong mọi cơ chế, tạo nền cho một 

chế độ sạch vì một tổ quốc sạch. Sạch trong tư duy lãnh đạo chính quyền để 

sạch trong hành động của chính phủ, để làm ra quốc sách sạch, cho một tương 

lai sạch vì Việt tộc. 
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Một xã hội bị âm binh hóa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nếu không gọi đúng tên tà quyền là âm binh  

đang lũng đoạn xã hội Việt,  
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đang sa đọa nhân tính Việt,  

thì ta sẽ có lỗi với nhân phẩm Việt. 

 

Âm binh, ngữ văn có trong văn hóa nhân gian như một lực lượng trong bóng tối, 

gần âm phủ hơn gần nhân sinh, được điều khiển bởi tà quyền trong ma đạo, 

chúng hoành hành trong cõi âm, không có luân lý cũng chẳng đạo lý. Làm người 

có nhân nghĩa, nhân tín, nhân đạo, nhân từ thì ai cũng muốn xa âm binh, vì 

chúng đại diện cho cái ngu đi cùng với cái ác, cái vô tri song hành với vô minh, 

ở đó chân, thiện, mỹ không có chỗ đứng, ghế ngồi trong thế giới của âm binh. 

Âm binh hóa, ngữ pháp chế tác ra động từ, nêu rõ quá trình một xã hội bị tà 

quyền tha hóa, đưa xã hội vào ma đạo, ngược chiều với đạo đức có nhân tri, trái 

chiều với quốc đạo có nhân trí, nó là đường đi nẻo về của của độc quyền dùng 

độc trị để hủy nhân tính, dùng độc tài để diệt nhân giáo, dùng độc đảng để sa 

đọa nhân nghĩa. Làm người có nhân phẩm, thì tránh tuyệt đối bị âm binh hóa, 

nếu bị rồi thì không những mất đi đạo lý của hay, đẹp, tốt, lành, mà còn bị rơi 

vào cái xấu, tồi, tục, dở, sẽ bị cái thâm, độc, ác, hiểm “nắm đầu, xỏ mũi” dắt 

vào tà đạo, mà theo lời của cụ Tiên Điền Nguyễn Du là đã bị: “ma đưa lối, quỷ 

dẫn đường”! Xã hội học thực tế chính là xã hội học thực tại, vậy chỗ nào ta có 

thể thấy ẩn hiện âm binh trong xã hội Việt hiện nay? Đây là vài chỉ báo trong 

hằng trăm, hằng ngàn chỉ báo để ta nhận diện âm binh mà nghiên cứu, điều tra, 

điền dả cho tới nơi tới chốn, hãy nhìn khổ nạn của các nạn nhân để nhận ra tội 

ác của âm binh: 

 Nơi nào có dân oan, bị đàn áp bởi công an, côn đồ... chỗ đó có âm binh. 

 Nơi nào có con dân Việt yêu nước biểu tình đòi bảo vệ toàn vẹn thổ Việt 

mà bị đàn áp, chỗ đó có âm binh. 

 Nơi nào có công dân Việt biểu tình đòi bảo vệ môi trường, thực phẩm 

sạch mà bị đàn áp, chỗ đó có âm binh. 

 Nơi nào có công dân Việt đòi nhân quyền, dân chủ mà bị áp chế, khủng 

bố, bắt bớ, chỗ đó có âm binh. 

 Nơi nào có công dân Việt bị tra tấn, bị đánh đập đến tử vong trong các 

đồn công an, chỗ đó có âm binh. 

 Nơi nào có công dân Việt là nạn nhân của học giả-thi giả-bằng giả, chỗ 

đó có âm binh. 

 Nơi nào có công dân Việt là nạn nhân của sư giả-đạo giả-chùa giả, chỗ 

đó có âm binh. 

 Nơi nào có công dân Việt là nạn nhân của tham nhũng-tham ô-tham 

quan, chỗ đó có âm binh. 

 Nơi nào có công dân Việt là nạn nhân của bạo quyền-bạo lực-bạo hành 

qua cơ chế, của định chế, chỗ đó có âm binh. 

 Nơi nào có công dân Việt bị áp chế bởi bất tín và bất tài của chính 

quyền, của lãnh đạo, chỗ đó có âm binh. 
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Phân loại hóa âm binh 

Âm binh sống bám tà quyền trong bóng tối. Âm binh được điều khiển bởi âm 

tướng, được trợ lực bởi âm tá, chúng có mặt trong chính quyền, biến chất chính 

quyền của chung thành bạo quyền của chúng. Âm binh làm tay sai cho âm 

tướng, âm tá mang bộ mặt của chính phủ, cơ chế, định chế... để tham nhũng, 

tham ô, tham lợi. Một xã hội bị âm binh hóa khi được xã hội học nghiên cứu, 

điều tra, điền dả, thì xã hội học không những phải được hỗ trợ bởi luật học, kinh 

tế học mà còn phải được bổ sung bằng tội phạm học, một chuyên ngành có đóng 

góp sắc nhọn trong phương pháp phân tích và giải thích các cơ cấu, đường dây, 

mạng lưới của tham nhũng luôn được điều khiển bởi mạng nhện của tà quyền.  
Đây là công việc đầu tiên để tạo tiền đề cho nghiên cứu, phân loại hóa còn là cầu 

nối giữa lý thuyết luận trong xây dựng tri thức khoa học và phương pháp luận 

trong quá trình sử dụng các kỹ thuật điều tra và điền dả: 

Âm binh cờ gian bạc lận, hàng loạt các tướng công an tổ chức đánh bạc lận qua 

mạng truyền thông, tạo không gian bất hợp pháp trong quá trình xoay tiền, 

chuyển tiền, rửa tiền bất chính của chúng. Loại âm binh này khai thác ít nhất ba 

góc khuất của xã hội: 

 Chúng đại diện cho an ninh để bảo vệ xã hội, và chúng dùng danh nghĩa 

này để tổ chức cờ gian bạc lận ngay trong sào huyệt của chúng là các 

nơi đại diện cho quyền lực của một chế độ (Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng...) mà quần chúng và xã hội không sao tưởng tượng được. 

 Chỗ giấu diếm chuyện bất chính ở cấp cao thường là nơi được quyền 

lực che chở, kẻ tổ chức âm quyền này tự cho phép mình đứng cao hơn 

cả chính phủ và pháp luật để làm chuyện phạm pháp. 

 Chủ mưu để tổ chức đường dây và mạng lưới đánh bạc siêu quốc gia 

với kỹ thuật cao của truyền thông chính là các lãnh đạo cấp cao nhất 

trong chính quyền, mà Bộ Công an là nơi chứa nhiều âm tướng, âm tá, 

âm binh. 

Âm binh thuốc gian thuốc giả, mà Bộ trưởng Bộ Y tế hiện nay Nguyễn Thị 

Kim Tiến vừa chủ mưu, vừa tổ chức cho mạng lưới hậu duệ tín cẩn của mình có 

được các hợp đồng béo bổ nhất, với nhẫn tâm bán thuốc ung thư giả cho các 

bịnh nhân. Chính bà bộ trưởng này được bao che, được bảo kê, được “chống 

lưng” ở cấp cao nhất (âm binh vương?) qua một hệ thống buôn lậu thuốc quốc 

tế, thì khi điền dả về loại âm binh này ta có thể chú ý ít nhất ba đường dây sau 

đây: 

 Độc quyền và lạm quyền của một bộ trưởng luôn được bao che bởi bè 

phái của nó ở cấp cao nhất, cho phép nó có độc quyền trong quá trình 
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chọn đối tác từ nhập khẩu thuốc cho tới các khâu phân phối thuốc trong 

các bịnh viện. 

 Chính quyền hạn của một bộ trưởng tác động trực tiếp tới quá trình 

quyết định liều lượng thuốc cho tới quyết định giá thuốc trên thị trường, 

trong đó độc quyền phân phối tạo tiền đề cho độc quyền sản xuất trong 

gian lận. 

 Các tổ chức độc lập trong y khoa và y tế vẫn bị phủ nhận bởi chế độ độc 

đảng của Việt Nam hiện nay; trong khi đó các hội đồng đạo lý y khoa, 

đạo đức y tế tại các quốc gia có dân chủ hiện nay trên thế giới có chỗ 

đứng độc lập, ngoài chính quyền và không bị chính phủ chi phối. Các 

hội đồng này có ảnh hưởng lớn tới các giới chuyên môn trong y tế, có 

ảnh hưởng cao trong chính sách an sinh và an toàn y tế của chính phủ, 

có ảnh hưởng sâu trong xã hội dân sự, có ảnh hưởng mạnh tới các cơ 

quan truyền thông. 

Âm binh buôn đất bán biển, trong thảm họa Formosa gây khốn đốn cho nhiều 

triệu ngư dân miền Trung, một thảm họa môi trường và một truy diệt môi sinh 

chưa từng có trên đất nước ta, mà hậu quả mai hậu không sao lường hết được, 

thì loại âm binh lãnh đạo này cho phép bọn âm binh Tàu luyện thép bằng độc 

chất được quyền sử dụng đất và khai thác công nghiệp trong 90 năm; khi nghiên 

cứu sâu và kỹ về loại âm binh buôn đất bán biển này chúng ta phải thấy ít nhất 

ba âm phủ địa của chúng: 

 Chúng cam tâm nhận bồi thường chỉ 500 triệu đô la của bọn âm binh 

Formosa cho một thảm họa không thể dung thứ được, tạo ra bao cảnh 

chia lìa trong các gia đình ngư dân, mà giờ đây họ phải bỏ quê hương 

mình để đi làm lao nô cho các nước láng giềng, vì không sao sống được 

trong một vùng biển chết. 

 Chúng vẫn bao che cho Võ Kim Cự là lãnh đạo địa phương đã ký cho 

Formosa trong 90 năm với nhiều đặc lợi, hắn và đàn anh trung ương của 

hắn có trách nhiệm trực tiếp tại về các hậu quả, các hệ lụy của quá trình 

ô nhiễm hủy diệt môi trường tại đây. 

 Chuyện chống tham nhũng hiện nay của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 

chỉ có nội chất là thanh trừng lẫn nhau giữa các lực lượng âm binh đang 

dùng tà quyền của chúng để có độc quyền trong chính quyền. Nó không 

hề có luân lý của công bằng, đạo lý của công pháp để được đặt tên là 

một chiến dịch chống tham nhũng. 

Âm binh buôn đất bán nhà, có mặt không những trong chính quyền độc đảng, 

trong chính phủ qua Bộ Tài nguyên Môi trường mà qua các công trình quy 

hoạch địa phương, vùng miền, thành phố, tại đây âm binh khai thác một âm luật 

(đất không phải của dân mà dân chỉ có quyền sử dụng đất do đảng lãnh đạo, 
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chính phủ quản lý, từ quy hoạch đất tới cưỡng chế). Chính chúng là thủ phạm 

làm ra cảnh màn trời chiếu đất của bao triệu dân oan hiện nay, chúng là âm binh 

đúng nghĩa nhất khi chúng dùng tà quyền lẫn bạo lực để cướp đất của dân. 

Chúng không chừa thủ đoạn nào, kể cả phối hợp đàn áp công an cùng với khủng 

bố dân lành của các băng đảng, côn đồ, du đảng... Khi nghiên cứu, điều tra, điền 

dả về loại âm binh này chúng ta phải thấy ít nhất ba liên minh trong âm thổ của 

chúng: 

 Bọn đầu cơ trung ương có mặt trong chính phủ luôn, có luôn mạng lưới 

đàn em tại địa phương, chính bọn này là tham quan địa chủ, chia chát 

thẳng với đàn anh trung ương để trộm, cắp, cướp, giựt đất của dân, 

chúng bao che cho nhau qua bạo quyền của độc đảng, mà trong đảng thì 

các nhóm lợi ích chỉ là các mafia, với cách tổ chức lén lút kiểu âm binh 

vô dạng. 

 Bọn anh em âm binh với nhau trong đảng và trong chính quyền thông 

đồng với các công ty trách nhiệm xây cất, đây là bọn chủ thầu, một loại 

âm binh chỉ có một động cơ là tiền và không hề có một luân lý cộng 

đồng, một đạo lý dân tộc. Chúng chính là âm binh trọc phú, có tiền mà 

không có lương tri, đừng mong chờ chúng có lương tâm với đất nước, vì 

đất bị chúng mua với giá rẻ mạt, thì phải làm ra thật nhiều tiền cho 

chúng.  

 Cả ba bọn âm binh này: trung ương, địa phương, chủ thầu bao che cho 

nhau tạo ra một loại âm binh thổ, biến đất thành tiền; nếu là lãnh đạo 

trung ương chúng có con tính của Hoàng Tôn Hiến sẵn sàng ám hại 

người để trục lợi, nếu là lãnh đạo địa phương chúng có con tính của Mã 

Giám Sinh, loại nhân chọn tà, kiểu ghế trên ngồi trốc sỗ sàng; và nếu là 

chủ thầu chúng có con tính của Tú Bà, vành ngoài bảy chữ vành trong 

tám nghề. 

Âm binh rút ruột nạo đường, chúng có mặt trong các bộ xây dựng, giao thông, 

vận tải, chúng có luôn liên minh của chúng thông đồng với nhau để ăn chia với 

chúng qua các công trình xây dựng cầu đường, các cơ sở hạ tầng... Chưa hết 

chúng còn cấu kết với nhau qua các trạm thu phí, mà chúng không ngượng khi 

đổi tên là trạm thu giá (ngữ pháp của loại âm binh mãi lộ) gây bao khốn đốn 

trên mọi trục giao thông trong cả nước. Chúng chính là loại âm binh độn thổ để 

vơ vét, chúng trộm, cắp, cướp, giật ngay từ thượng nguồn bằng mọi cách mà âm 

ngữ của chúng dùng là rút ruột, nạo ruột, vắt ruột, tức là ăn cắp, biển thủ, gian 

lận ngay trên vật liệu xây dựng. Chúng có trách nhiệm trong các nguyên nhân 

của bao tai nạn giao thông, hơn chục ngàn đồng bào tử vong hằng năm, chỉ trong 

cuối tuần lễ tháng 2, năm 2018 đã có 5 tai nạn đường sắt nghiêm trọng. Khi 

nghiên cứu, điều tra, điền dả về loại âm binh này, hãy đi từ hệ thống dọc của 
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lãnh đạo tới quan hệ hàng ngang giữa chính quyền và các công ty xây dựng, để 

thấy tham nhũng đã bòn rút xương tủy của đất nước, dân tộc như thế nào: 

 Chất lượng từ vật liệu xây cất tới kỹ thuật xây cất không hề lấy tiêu 

chuẩn quốc tế, tức là tôn trọng an toàn tính mạng của người dân trong 

giao thông, mà luôn bị rút ruột, nạo ruột, vắt ruột nhiều lần và qua 

nhiều giai đoạn. Trong thống kê về tử xuất giao thông của Việt Nam 

hiện nay là cao nhất của thế giới, một phần có lỗi và tội của chúng. 

 Vô trách nhiệm trong quá trình bảo đảm hoàn thành dự án, loại âm binh 

mãi lộ này còn tìm mọi cách để “đội giá”, làm tăng lên hàng chục, hằng 

trăm lần dự kiến ban đầu, loại âm binh này ăn tiền thuế của dân, chỉ 

nuốt mà không hề nhai, chúng vừa bòn rút vừa hoang phí, biển lận từ 

vật liệu tới tài sản công của đất nước. 

 Ăn và nuốt ngay mà không nhai, nên đừng trông chờ chúng hiểu về 

nguồn gốc tiền thuế chính là mồ hôi nước mắt của dân, chúng là loại âm 

binh mang bản chất của ma đói trong xây dựng, ma bùn trong nguyên 

liệu, ma xó trong các trạm thu phí (thu giá). 

Âm binh đầu nậu sự cố, chúng có mặt trong mọi phương án từ giải trí tới nghệ 

thuật, từ điện ảnh tới sân khấu, từ lễ hội tới văn nghệ quần chúng, tự festival này 

tới festival kia. Chúng nằm ngay trong chính phủ trung ương và chính quyền địa 

phương, và mỗi khi có ngân sách cho các sự cố: giải trí, nghệ thuật, điện ảnh, 

sân khấu, lễ hội, văn nghệ quần chúng... là chúng “ăn chặn” ngay thượng nguồn 

từ o ép giá tới biển lận các chi phí, từ đó các đạo diễn, diễn viên, ca sĩ, kịch sĩ, 

kỹ thuật viên... chỉ còn nhận được khoảng 50%, tức là chúng đã lấy và bỏ vào 

túi của chúng 50% rồi. Còn nếu ai mà không nhận điều kiện tham nhũng qua 

kiểu âm binh đầu nậu này, thì chúng sẵn sàng tìm người khác, ban khác, nhóm 

khác chấp nhận điều kiện của chúng. Khi nghiên cứu, điều tra, điền dả về loại 

âm binh đầu nậu này, ta nên nhận diện ít nhất ba hành vi gian lận của chúng: 

 Chúng có sẵn các mạng lưới các nhân vật, các nhóm, các đoàn trong 

danh sách của chúng sẵn sàng cam chịu các điều kiện tham ô, hối lộ, 

mãi lộ của chúng. 

 Chúng có mạng lưới các bộ trưởng, các lãnh đạo đảng ủy, các trách 

nhiệm của các ủy ban nhân dân sẵn sàng “nhắm mắt, làm ngơ” để chia 

chát với chúng qua thói đầu nậu chặn tiền ngân sách của chúng. 

 Chúng có mạng lưới như mạng nhện ngay trong các nghệ sĩ, các nhà 

đạo diễn, các nhà sáng tạo sự cố... bị chúng buộc phải làm theo yêu cầu 

của chúng, dù rất cẩu thả trong nghệ thuật, dù rất buông thả trong kỹ 

thuật. 

Âm binh buôn bằng bán cấp, đang thiêu hủy từng ngày, từng năm nền giáo dục 

với học giả-thi giả-bằng giả, ngay giáo chức cho tới các cấp lãnh đạo của bộ 
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máy độc đảng hiện nay. Giả vì có học vị và học hàm mà không có học lực, chạy 

chọt qua hối lộ và tham nhũng để có chức phó giáo sư, giáo sư đại học mà chưa 

hề có công trình nghiên cứu cá nhân, chưa hề công tác trong một viện nghiên 

cứu, thậm chí chưa hề có quá trình giảng dạy. Bọn âm binh này xem bằng cấp là 

tờ giấy như có tiền mua vé vào cửa để tiếp tục chuyển việc gian lận buôn bằng 

bán cấp qua chuyện xảo trá mua chức bán quyền sau đó, chính chúng cũng công 

nhận chúng là tiến sĩ giấy, giáo sư giả... Khi điều tra về loại âm binh này đang 

đầu độc không những cả hệ thống giáo dục hiện nay mà chúng đang gây nhiễm 

trùng cả một không gian lý trí làm nền của nhân tính, của một thời đại, trong đó 

hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) bị tha hóa rồi biến chất, 

mà các thế hệ mai sau phải trả những giá vô cùng đắt! Khi nghiên cứu, điều tra, 

điền dả về chúng thì ta đừng rời hệ luận (lý luận, lập luận, giãi luận, diễn luận) 

trên các tiêu chuẩn của khoa học, nơi mà dữ kiện là chứng từ, nơi mà phân tích 

chính là cấu trúc của giải thích, ta có ít nhất ba tiêu chuẩn để lột mặt nạ bọn âm 

binh vô tri thức này: 

 Dùng hệ chuyên qua đào tạo: chuyên gia phải có chuyên môn, có gốc 

của một chuyên ngành, có rễ của chuyên khoa là nơi đào tạo ra chuyên 

gia, nơi mà chuyên gia nhận học vị rồi học hàm để xác chứng học lực 

của chuyên gia đó. 
 Dùng hệ chuyên qua truyền thông: một chuyên gia phải có công trình 

khoa học cá nhân qua hệ thống truyền thông trong đó chất lượng bài 

khoa học, tác phẩm, báo cáo... được thẩm định bằng các tiêu chuẩn 

chuyên môn của chuyên ngành của chuyên gia đó. 
 Dùng hệ chuyên qua trao đổi: một chuyên gia phải có trao đổi, đối thoại, 

phản biện qua hệ hội (hội thảo, hội luận, hội nghị), qua đó chuyên môn 

chuyên ngành, chuyên khoa của một chuyên gia được tập thể, cộng đồng 

khoa học dùng hệ kiểm (kiểm tra, kiểm soát, kiểm định) để làm rõ về giá 

trị của công trình nghiên cứu, về chất lượng khoa học của chuyên gia 

đó. 

Giãi luận hệ lụy qua tổng kết định chất 
Khi hoàn thành xong phân loại hóa các âm binh trong không gian của hệ tà (tà 

quyền, tà đạo, tà lực) và qua thời gian tính của một chế độ độc (độc tài, độc 

quyền, độc đảng), chúng ta có bản tổng kết định chất ngay trên bản chất của các 

loại âm binh này: 

 Âm binh tham quan, sống nhờ bạo quyền trong lén lút. 

 Âm binh tham nhũng, sống nhờ độc quyền trong lòn lách. 

 Âm binh tham ô sống nhờ lạm quyền qua bòn rút. 

 Âm binh độc quyền, sống nhờ độc trị để tham nhũng. 

 Âm binh độc tài, sống nhờ độc tài để bạo hành. 
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 Âm binh độc trị, sống nhờ độc quyền để cai trị. 

 Âm binh độc tôn, sống nhờ độc quyền để trộm cướp.  

 Âm binh độc đảng, sống nhờ độc tài để giữ tư lợi.  

Sau khi thực hiện xong hai giai đoạn: phân loại hóa và tổng kết định chất, chúng 

ta sẽ có giãi luận hệ lụy, là hạ lưu của phân tích và giải thích: 

 Hệ tà (tà quyền, tà đạo, tà lực) luôn sinh đôi và song hành với hệ độc 

(độc tài, độc quyền, độc đảng), tại đây quyền lực là quyền lợi và quyền 

lợi chính là tư lợi của lực lượng thống trị. 

 Hệ tà (tà quyền, tà đạo, tà lực) khi ăn nằm, chia chát với hệ độc (độc 

tài, độc quyền, độc đảng) sẽ sinh ra hệ bạo (bạo quyền, bạo lực, bạo 

động, bạo hành) trong xã hội, trong quần chúng, mà nạn nhân luôn luôn 

là quần chúng không nhân quyền. 

 Hệ tà (tà quyền, tà đạo, tà lực) cùng hệ độc (độc tài, độc quyền, độc 

đảng) khi liên minh với hệ bạo (bạo quyền, bạo lực, bạo động, bạo 

hành) thì không những tự do, công bằng, bác ái làm nên nền cộng hòa 

của mỗi quốc gia sẽ bị chà đạp, mà gốc của nhân quyền và cội của dân 

chủ cũng sẽ bị đàn áp.  

 Hệ tà (tà quyền, tà đạo, tà lực), hệ độc (độc tài, độc quyền, độc đảng) 

và hệ bạo (bạo quyền, bạo lực, bạo động, bạo hành) nhập lại làm một 

(một chế độ, một định chế, một chính quyền không phân lập) thì nạn 

nhân tiếp theo là hệ đa (đa trí, đa tài, đài hiệu, đa năng) của đa nguyên 

sẽ bị tiêu diệt trong mọi sinh hoạt chính trị, hành chính, văn hóa, giáo 

dục... 

 

Phân tích tổng quát về các hậu quả  
Chính giãi luận hệ lụy sẽ giúp ta nhận định thực tế để thành lập quá trình phân 

tích thực tại, đây là phương pháp luận của xã hội học thực nghiệm trong đó mọi 

kết quả thực địa có dữ kiện song đôi cùng chứng từ sẽ làm nên luận cứ của xã 

hội học giải thích, đã vượt qua và vượt lên loại tin tức thường nhật. Chính phân 

tích tổng quát tức là có luận cứ khoa học xã hội về các hậu quả xấu mà một xã 

hội phải nhận lãnh khi đang bị âm binh hóa bằng các thủ đoạn, các âm mưu 

thâm, độc, ác, hiểm, sẽ giải thích tại sao một xã hội bị đưa đẩy tới một đời sống 

xã hội, một sinh hoạt xã hội, một quan hệ xã hội xấu, tồi, tục, dở: 

 Tham nhũng không ở cạnh, ở bên, ở kề cuộc sống, mà chúng ở ngay 

giữa đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội. 

 Tham nhũng luôn dùng tà quyền để giết dân chủ đấu tranh cho công 

bằng. 
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 Tham nhũng giành không gian gian lận tài chính để giết sản xuất chân 

chính, diệt kinh tế chân chính. 

 Tham nhũng chọn khủng bố để truy hiếp nhân quyền, đàn áp nhân 

phẩm. 

 Tham nhũng dàn dựng tà quyền để giật dây quyền lực của chính quyền.  

 Tham nhũng lẩn trong bóng tối của tà quyền, nhưng luôn rình rập công 

pháp để thao túng pháp luật. 

 Tham nhũng không ngần ngại dùng bạo quyền, nên nó không e ngại khi 

sử dụng du đảng, côn đồ, lưu manh, xã hội đen để khủng bố dân oan, 

dân chúng. 

Đồ hình tri thức để nhận diện âm binh 
Giãi luận hệ lụy qua nhận định thực tế trong phân tích thực tại dựa trên các kết 

quả thượng nguồn của nghiên cứu thực tế, điều tra thực tiễn, điền dả thực địa, 

chúng ta đã đến giai đoạn kiểm định bản chất tà quyền của hiện tượng tham 

nhũng, đây chính là khoa học luận của xã hội học, tại đây giải thích phối hợp với 

phân tích để kiến trúc hóa đồ hình tri thức, trong đó kiểm chứng được các chỉ 

báo để nhận diện các loại âm binh: 

 Tà quyền và tham nhũng luôn thay trắng đổi đen, tráo trở để gian lận, 

nên nó sẵn sàng tuyên bố với những luận điệu trái ngược nhau, xoay 

theo chiều gió âm của chúng, quyền lịnh qua các tuyên bố mâu thuẫn để 

chạy tội. 

 Tà quyền luôn đồng hội đồng thuyền với tham nhũng qua phương trình 

âm của chúng: giấu-che-vùi-lấp tất cả các hành vi, hành động phạm 

pháp của chúng. 

 Tà quyền ăn nằm với tham nhũng qua các mạn lưới trong bóng tối, 

trong đó có sự hiện diện của băng đảng, côn đồ, du đảng, xã hội đen... 

 Tà quyền chung chạ với tham nhũng để tìm mọi cách khống chế quyền 

lực chính trị, thao túng được kinh tế, rồi đe dọa và mua chuộc cả tư 

pháp. 

 Tà quyền chia chát với tham nhũng luôn dùng hai con đường chính trị 

qua: quyền lực và kinh tế, mà qua đó nó chỉ chú trọng tài chính khi vơ 

vét. 

 Tà quyền sinh đôi với tham nhũng và khi chúng bị truy tố ra pháp luật 

thì lời khai của chúng luôn dính tới quyền lực trong chính quyền hoặc 

trong chính phủ, nơi mà quyền lợi chính là tư lợi của kẻ nắm quyền lực. 

Dùng đồ hình tri thức để nhận diện âm binh qua tà quyền và tham nhũng, chúng 

ta sẽ hiểu cơ cấu, quy trình, tức là sự vận hành của bọn âm binh này, khi hiểu 

biết về sự vận hành này, chúng ta sự hành tác cụ thể trong nguồn máy của 

chúng, cụ thể là khi có hội lộ, thì ta có 3 nhân tố: kẻ tham nhũng nhận hối lộ, kẻ 
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trao hối lộ và thỏa thuận hối lộ vừa là cầu nối, vừa là hợp đồng lậu của cơ cấu 

tham nhũng: 

 Tà quyền và tham nhũng luôn dùng lập luận “có qua có lại”, rồi phát 

biểu thêm “hai bên cùng có lợi”, nhưng trong bóng tối chúng sẵn sàng 

“ném đá dấu tay” và “ngậm máu phun người” đối với các nạn nhân của 

chúng, thí dụ cụ thể là dân oan, mà ta thấy đã lên nhiều triệu trong xã 

hội Việt hiện nay, vừa bị chúng cướp đất, vừa bị công an và côn đồ 

đánh đập, lại còn bị bỏ tù vì tội “phá rối an ninh” do chính chúng đặt ra. 

 Tà quyền và tham nhũng luôn tự tin trong ảo tưởng là chúng đứng 

ngoài, và đứng trên luật pháp, vì chúng biết: lách luật, né luật, xé luật... 

nhưng khi chúng chuyển tiền ra ngoại quốc, trong các nước dân chủ, thì 

chúng sẽ bị vạch mặt chỉ tên, chúng là nạn nhân của chính chúng, tránh 

vỏ dưa gặp vỏ dừa. 

 Tà quyền và tham nhũng còn đi tự bắt cóc (vụ Trịnh Xuân Thanh) tới 

ám sát (các tướng, tá công an và quân đội bị thủ tiêu), chúng có tà thuật 

từ khủng bố tới chụp mũ các kẻ chân chính đấu tranh cho công bằng, 

dân chủ và nhân quyền. 

 Tà quyền và tham nhũng còn liên minh được các lực lượng có sinh hoạt 

đối kháng nhau trên hành chính và cơ chế: công an lo cho trật tự xã hội 

thì đi đêm với du đảng, côn đồ, lưu manh, xã hội đen; quân đội phải lo 

cho an ninh quốc phòng thì lén lút với bọn đầu cơ bất động sản... 

  Tà quyền và tham nhũng luôn tự tin vào đường dây và mạng lưới mà 

chúng gọi tên là “sân sau” có “cửa sau” để “chống lưng” và “đỡ 

lưng”, đây là âm ngữ của âm binh, khi khoe khoang về “hậu đài” của 

chúng, giờ đã là thuật ngữ được chấp nhận và tràn lan đang ô uế xã hội 

Việt, và được xem là một cái vốn xã hội bất chính nhưng đầy quyền lực 

đen của âm binh. 

 Tà quyền và tham nhũng giữa chúng với nhau thì có “giá rẻ” và không 

có kiểm tra, đây là thượng nguồn của bọn lãnh đạo âm tướng với bọn 

thầu đất âm tài, ngược lại giá mà nạn nhân của chúng phải trả sẽ thật 

cao: dân oan mất đất và kẻ mua nhà mới với giá thật đắt đỏ. 

Hành tác cụ thể của nguồn máy âm binh 
Giãi luận được hành tác cụ thể của nguồn máy âm binh được chế tác ra bởi tà 

quyền và tham nhũng, thì phải phân tích và giải thích về: tổng kết hậu quả, tại 

đây xã hội học phải đào thật sâu, bới thật kỹ, theo lời thầy của chúng ta là thi 

hào Nguyễn Du: “phải lần cho tới tận nguồn lạch sông”, phải vượt qua âm ngữ 

của chúng là: “bôi trơn” để nhận ra quá trình tham ô qua hối lộ là mua chuộc 

bất chính để giật dây nạn nhân, rồi thao túng họ trong một quá trình từ bất hợp 

pháp tới phạm pháp: 
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 Tà quyền và tham nhũng không những chống luật pháp, mà còn tiêu diệt 

tài nguyên của đất nước, chống tài lực của đồng bào; không những bòn 

rút tới kiệt quệ sinh lực của quốc gia mà còn thiêu hủy luôn khả năng và 

tiềm năng phát triển của quốc gia đó. Đây là một tội ác vô hình, vì khó 

thấy, nhưng là một tội ác trầm trọng phải xử theo tội hình sự cấp quốc 

gia. 

 Tà quyền và tham nhũng tổ chức theo mạng lưới để cấu kết lén lút với 

nhau, nhưng mạng lưới này là mạng nhện được đặt giữa xã hội như một 

cái bẫy nhện để bẫy các con mồi chính là nạn nhân của hối lộ, tham ô, 

trong đó có dân đen, dân oan không được chính quyền bảo vệ, và không 

có dân chủ để bảo an, không có nhân quyền để bảo chứng. 

 Tà quyền và tham nhũng luôn đứng ngoài nhưng đứng cạnh cái bẫy 

kiểu mạng nhện này, chúng là loại âm binh đói mồi vì lòng tham không 

đáy của chúng. Giữa chúng với nhau chúng luôn dùng 2 loại âm luật 

giang hồ: luật im miệng đi đôi với luật yên lặng, còn đối với nạn nhân 

của chúng thì chúng có 2 loại vũ khí: điêu ngoa khi giới thiệu tà quyền 

của chúng và bí mật khi giăng bẫy tham nhũng của chúng. 

 Tà quyền và tham nhũng đi đêm để thao túng xã hội, giật dây quần 

chúng, suy kiệt tài nguyên đất nước, xói mòn nguyên khí của dân tộc, 

thì chúng bất chấp đạo lý yêu nước, luân lý tổ tiên, trong bối cảnh hiện 

nay là đảng nát như tương, nước nát như cám. 

 Tà quyền và tham nhũng khi chung chạ với nhau thì luôn dìm, luôn trấn 

để làm ngộp, làm nín quá trình song hành phạm pháp và tội phạm của 

chúng. Khi bắt được một thủ phạm, thì đồng phạm luôn tìm cách thủ 

tiêu thủ phạm này để thủ tiêu nhân chứng trước luật pháp, cho nên tà 

quyền và tham nhũng sẵn sàng ám sát và ám hại đồng bọn của chúng. 

Đầu môi chót lưỡi “đồng chí” chỉ để làm trò hề cho chúng. 

 Tà quyền và tham nhũng dùng hệ ám (ám sát, ám hại) qua các thủ đoạn 

đầy ám chướng, đây là một trong các bản chất chính gốc của âm binh, 

khi bị ánh sáng của công pháp soi tới. 

Khi nghiên cứu về xã hội, chính Toqueville phải công nhận: “luật thì cứng mà 

thực hành luật thì mềm”, tại đây các nhà xã hội học nên chú ý vào cách xếp loại 

của tội phạm học về 3 loại tham nhũng khác nhau: 

 Tham nhũng trắng, “khi chấp nhận được thì cho phép,” như tặng quà 

bánh, hoa... trong quan hệ xã hội, nghề nghiệp, cơ chế...  

 Tham nhũng xám, dùng tiền để mua quyền, thì luật pháp phải có mặt để 

xét xử.  

 Tham nhũng đen, dùng tiền và dùng quyền để gây tác hại, có hậu nạn 

cho quốc gia, dân tộc, qua các phương án, kế hoạch, công trình trong 
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công vụ thì phải xử theo hình sự, vì là tội phạm, có khả năng gây ra tội 

ác. 

Phân tích liên minh qua liên đới của quyền lực 
Chính thời điểm mà xã hội học cùng tội phạm học khám phá được mạng lưới 

giữa tà quyền và tham nhũng, khi mà âm binh đã biến mạng lưới thành mạng 

nhện để gài bẫy xã hội, quốc gia, dân tộc, mà nạn nhân luôn là những kẻ “bé cổ, 

ngắn họng”, tức là dân đen, dân oan, là dân chúng không có nhân quyền, vì 

không có chế độ dân chủ để bảo vệ họ, thì đây là loại âm binh luôn tha hóa 

quyền lực để tha hóa pháp luật. Adam Smith, trong phân tích kinh tế học của 

mình đã phải công nhận là: tiền điều khiển người, và tiền điều khiển cả thời gian 

lẫn không gian xã hội, kẻ chi tiền để hối lộ luôn nghĩ là mình khôn lanh khi tiết 

kiệm được thời gian, và kẻ tham nhũng khi làm tiền rồi thu tiền luôn khai thác 

triệt để loại ảo tưởng khôn lanh này để trục lợi. Tại đây, bọn âm binh này làm 

hao tổn năng lượng và công sức cho xã hội, mà thực tế này không hề được xem 

xét tới trong con tính của bọn tham nhũng. Trong cách nói nhân gian: “có tiền 

mua tiên cũng được”, thì kẻ chấp nhận loại thực tế này là kẻ không có đạo lý 

dân tộc, không có luân lý cộng đồng, không có đạo đức xã hội, vì đây là loại ngữ 

pháp đã bị âm binh hóa rồi! Xã hội học khi phối hợp với chính trị học để nghiên 

cứu về tà quyền và tham nhũng, thì phải đi thẳng tới phân tích liên minh qua liên 

đới của quyền lực: 

Tham nhũng luôn lộ bộ mặt: 

 Sành đời và sành ăn chơi. 

 Sành luật và sành quen biết. 

 Sành trò lách luật và trò thoát luật. 

Tham nhũng có cặp song hành: 

 Đạo đức giả đi cùng bạo động. 

 Phạm pháp đi cùng lạm quyền. 

 Đe dọa đi cùng khủng bố. 

Tham nhũng có mặt trong: 

 Nguồn máy lãnh đạo. 

 Cơ chế của chính quyền. 

 Quen biết an ninh (cảnh sát và công an). 

Tham nhũng da diện: 

 Độc quyền quyết định và đa quyền trong quen biết (dùng quan hệ). 

 Độc trị để cả quyết và lạm quyền trong hành động (dùng hậu duệ). 

 Độc tôn để điều khiển và phạm pháp để trục lợi (dùng tiền tệ). 

Tham nhũng luôn tìm có: 

 Nhiều chức năng để tăng khách hàng đến tìm tham nhũng, chúng vừa là 

bộ trưởng, vừa là dân biểu; vừa là đảng ủy, vừa là ủy ban nhân dân...  
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 Nhiều chức năng để có nhiều quyền, quen được nhiều bao thầu, để gặp 

được nhiều đối tượng và đối tác trong quan hệ tham nhũng. 

 Nhiều chức năng để qua được các cửa của nhiều cơ chế, để gặp nhiều 

khách hàng, để có được nhiều nguồn hối lộ. 

Tham nhũng luôn tạo 3 đồng hành trong bóng tối: 

 Đồng hội đi đêm để đồng chí phạm pháp 

 Đồng hội chia lợi để đồng chí giấu lời 

 Đồng hội che chở nhau để đồng chí giấu tội nhau. 

Phân tích các tri thức chống tham nhũng 
Chống tham nhũng phải có luật pháp đúng trong nghiêm minh, để nghiêm túc 

lúc thi hành luật, chưa đủ! Xã hội phải có ngữ vựng đúng, ngữ văn đúng để có 

ngữ pháp đúng; luật pháp đúng luôn song hành cùng ngôn ngữ đúng: gọi đúng 

tên để chỉ đúng tội! Camus dặn chúng ta: nói sai hay nói không đúng, chỉ làm 

khổ thêm nhân thế! Nhưng dùng tri thức gì để biến thành hành động sáng suốt 

và tỉnh táo để chống tà quyền và tham nhũng? Rousseau chỉ cho ta một đạo của 

nhân: phải có được các chủ thể yêu đồng bào, yêu đồng loại và biến tình yêu 

này thành tình yêu chân thành để bảo vệ công pháp đại diện cho công bằng. 

Đây là đường đi nẻo về của công lý làm ra pháp luật, một tình yêu của các công 

dân vô vụ lợi dùng luật pháp để chống chống tà quyền và tham nhũng, nếu cần 

thì làm mới luật theo hướng công bằng-công lý-công pháp. Như vậy xã hội học 

phải hiểu để thấu bản lĩnh và nội công của hệ công (công bằng-công lý-công 

pháp) mang sung lực để tạo ra chủ thể công dân vô vụ lợi, để nhận diện ra bất 

bình đẳng tạo ra bất công trong xã hội. Nếu tự “vỗ ngực” là nhà xã hội học mà: 

nhắm mắt, khoanh tay, cúi đầu, quỳ gối để “làm ngơ” trước bất công vì sợ bạo 

lực của tà quyền và tham nhũng, quay lưng-bỏ mặc dân chúng là nạn nhân của 

bạo quyền thì chắc chắn không phải là nhà xã hội! “Vỗ ngực” là nhà xã hội học 

cũng vô ích! Cụ thể thì quá trình tri thức chống tham nhũng có mặt rất cụ thể 

trong các quốc gia có tự do, dân chủ và nhân quyền, vì họ trực diện hàng ngày 

để chống tà quyền và tham nhũng qua các kinh nghiệm sau đây: 

Các vai trò công dân 

 Công dân tích cực dùng luật pháp. 

 Công dân chủ thể dùng sáng tạo làm mới luật pháp. 

 Công dân công pháp dùng nhân quyền vì dân chủ. 

Các mặt trận chống tham nhũng: 

 bằng luật pháp, bằng đạo đức, bằng dân chủ, 

 bằng quyết tâm chống bạo quyền, chống tà quyền,  

 bằng tự do trực diện vừa để hưởng tự do, vừa để tuyên bố tự do của 

chính mình. 
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Các diễn đàn chống tham nhũng 

 Tạo không gian công chúng nói thẳng để nói đúng, có cảnh giác, có tố 

cáo. 

 Tạo không gian quần chúng nói đúng về hậu quả vật chất, kinh tế, tài 

chính do tham nhũng gây ra. 

 Tạo không gian cộng đồng nói trúng về hậu quả trực tiếp xúc phạm tới 

đạo đức, đạo lý, luân lý.  

Các mạng truyền thông lợi ích tập thể 

 Định nghĩa đúng thế nào là lợi ích tập thể để chống tham nhũng. 

 Chế tác ra chủ thể công dân trực tiếp để chống tham nhũng. 

 Đấu tranh cho độc lập tư pháp để chống tham nhũng.  

Qua quá trình này, xã hội dân sự phải cho ra đời càng sớm càng hay: những 

công dân báo động (lanceurs d’alerme) mỗi lần tham nhũng xuất hiện, ló mặt. 

Tại Bắc Mỹ, trong đó Canada đã cơ chế hóa và pháp lý hóa để bảo vệ các công 

dân báo động này. Chỉ khi nào có tư pháp thực sự dân chủ mới chống được 

tham nhũng của tà quyền, trong đó công pháp có công bằng qua công lý tuyệt 

đối thì phải xử lãnh đạo tham nhũng như xử thường dân phạm tội. 

Sống và biết là sẽ chết nay mai, nhưng hãy suy nghĩ vì vĩnh hằng của chân lý, vì 

trường cữu của đạo lý! Vì tà quyền và tham nhũng luôn phản lại chân lý và đạo 

lý. 
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Một xã hội bị Tàu nạn hóa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Không nhìn thấy Tàu nạn hóa là có lỗi và sẽ có tội với tổ tiên Việt. 

Không tìm hiểu Tàu họa hóa là có lỗi và sẽ có tội với Việt tộc. 

Không nhìn thấu Tàu hoại hóa là có lỗi và sẽ có tội  

với chính nhân cách công dân Việt của mình. 
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Tàu nạn là ngữ văn nói lên nội hàm để nhận định rõ về hằng trăm mối đe dọa tới 

từ lãnh đạo Bắc Kinh qua các ý đồ xâm lấn, xâm lăng, xâm lược, luôn được nuôi 

dưỡng bởi thâm ý đồng hóa Việt tộc của chúng. Tàu nạn hóa là ngữ pháp được 

dùng như động từ qua các hành động vừa ác, vừa độc, vừa hiểm của tập đoàn 

lảnh đạo Bắc Kinh đang thao túng trên toàn bộ xã hội Việt, đất nước Việt, dân 

tộc Việt. Ngữ văn và ngữ pháp này vạch mặt chỉ tên bọn lãnh đạo của Đảng 

Cộng Sản Trung Quốc, nhưng luôn giữ sự tôn trọng với nhân dân Trung Quốc, 

với đất nước Trung Quốc, với văn hóa Trung Quốc. Các ngữ vựng: Tàu tặc, Tàu 

nạn, Tàu họa, Tàu hoại, dùng để làm sáng tỏ xã hội học thực tiễn tới từ xã hội 

học thực tế, trong đó ta nhận ra trong phân tích cũng như trong giải thích, trong 

diễn luận cũng như trong lập luận một quá trình -mà cũng là một quy trình- đi từ 

lao nô hóa nhân lực Việt tới nô lệ hóa nhân dân Việt, cùng khởi xướng với các 

chiến lược, chiến dịch trộm, cắp, cướp, giật đất, biển, đảo của Việt Nam: 

 Nơi nào là lãnh thổ của Việt tộc mà bị Tàu chiếm, chỗ đó đang bị Tàu 

nạn hóa. 

 Nơi nào là nhân công Việt bị Tàu bóc lột, chỗ đó đang bị Tàu nạn hóa. 

 Nơi nào là môi trường Việt bị Tàu làm ô nhiễm, chỗ đó đang bị Tàu nạn 

hóa. 

 Nơi nào là tài nguyên Việt bị Tàu làm moi móc, chỗ đó đang bị Tàu nạn 

hóa. 

 Nơi nào có lãnh đạo Việt bị Tàu mua chuộc, chỗ đó đang bị Tàu nạn 

hóa. 

 Nơi nào có nội gián Việt làm tay sai cho Tàu, chỗ đó đang bị Tàu nạn 

hóa. 

 Nơi nào có cơ quan quảng bá văn hóa Tàu, chỗ đó đang bị Tàu nạn 

hóa. 

 Nơi nào có truyền thông phục vụ cho tuyên truyền Tàu, chỗ đó đang bị 

Tàu nạn hóa.  

 Nơi nào có các tổ chức mua bán bất động sản phục vụ Tàu chỗ đó đang 

bị Tàu nạn hóa.  

 Nơi nào có các tổ chức mua bán nội tạng phục vụ Tàu chỗ đó đang bị 

Tàu nạn hóa  

Phương pháp luận thống hợp về hệ chế (khống chế, kiềm chế, ức 

chế) 
Phương pháp thống hợp dựa trên ba chuyên ngành chủ đạo về các chủ thuyết 

liên quan trực tiếp tới hệ chế (khống chế, kiềm chế, ức chế), tại đây tôi xây dựng 
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các phân tích dựa trên ba tác giả là ba tư tưởng gia có công trình cá nhân trong 

không gian học thuật này: 

 chính trị học qua chủ thuyết khống chế qua toàn trị của M.Gauchet,  

 triết chính trị về kiềm chế qua độc quyền của M.Foucault,  

 xã hội học về ức chế bằng áp lực của P.Bourdieu. 

Là môn sinh của ba nhà tư tưởng trên, tôi không những sử dụng các tác phẩm, 

các công trình cá nhân, các công bố khoa học qua báo cáo chính thức của họ, mà 

tôi sử dụng cả các bài phỏng vấn, các phát biểu tại các hội nghị, hội luận, hội 

thảo... Tôi tận dụng cả các cuộc đàm thoại của họ với đối tác, các cuộc đối thoại 

của họ với các đối thủ không đồng ý với họ, chính tại đây ta sẽ thấy các luận 

thuyết của họ được họ mài dũa sắc bén khi có được điều kiện va chạm với các 

phản biện không cùng trường phái với họ. Tôi cũng không quên khai thác -sâu 

và rộng- các câu trả lời của họ trước các môn sinh của họ. 

Tàu tặc: quá trình khống chế bằng bạo lực ngầm 
Trong quá trình này, Tàu tặc không những xâm lược qua hệ thống chính quyền 

nhất là qua ĐCSVN đã nhận và chịu sự điều khiển và chi phối của họ từ khi 

thành lập đảng là năm 1930, liên tục khuất phục Tàu cho tới mật nghị Thành Đô 

với Tàu tặc đã chọn con đường cứu đảng, đã bỏ con đường cứu dân, cứu nước, 

một chỉ bảo rất rõ, nó càng ngày càng rõ khi ĐCSVN không công khai hóa mật 

nghị này. Trừ giai đoạn của “chặt cầu để trực diện chống Tàu”, sau khi có Liên 

Xô bao che của Lê Duẩn tự 1977-1979, càng ngày ta càng thấy chưa bao giờ 

ĐCSVN lệ thuộc vào hệ chế (khống chế, kiềm chế, ức chế) như ngày hôm nay 

dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Phú Trọng. Khống chế bằng bạo lực ngầm luôn 

lan trải trên nhiều lãnh vực của một đất nước như Việt Nam trực tiếp hàng ngày 

nhận lãnh tất cả các hành động bạo lực của Tàu tặc, từ các phương án để Tàu tặc 

vào khai thác tài nguyên đến cạn kiệt cho đến phương án bóc lột lao động Việt 

ngay trên đất nước Việt. Với các hệ lụy từ ô nhiễm môi trường tới các hành vi tổ 

chức buôn nội tạng người Việt... với chiến thuật hối lộ mọi cơ chế, từ hàng dọc 

trong lảnh đạo qua các công trình phải để Tàu tặc làm chủ thầu tới cách sử dụng 

người Việt đứng tên để mua đất cho Tàu tặc. 

Việt Nam không phải là trường hợp độc nhất của châu Á, hiện nay Camphuchia, 

Lào, Miến Điện và gần đây là Sri Lanka đã bán đất và hải cảng để trả nợ cho 

Tàu tặc. Xa hơn nữa là châu Phi đang vô cùng khốn đốn, vì chưa có kinh 

nghiệm lịch sử như Việt Nam về quá trình khống chế bằng bạo lực ngầm. Hiện 

nay, đã có một số quốc gia châu Phi đã bị quá trình này bắt buột phải bỏ, loại, 

trừ, hủy mọi hợp tác với Đài Loan, qua sức ép của Tầu tặc. Và, bản thân Âu 

châu cũng không thoát được quá trình này, người Tàu không những mua bất 

động sản, mà cả các ruộng nho, các lâu đài là những nơi tiêu biểu không những 

cho du lịch mà cho văn hóa, cho nghệ thuật biết sống của người Âu châu. Chính 
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tại Âu châu, các chuyên gia đang xem lại toàn bộ các quá trình tìm lợi tức qua 

du lịch, trong đó du lịch Tàu đã đang gây những hậu quả rất lớn cho nền kinh tế, 

mà hiện nay Âu châu cũng không biết là họ đang lời hay đang lỗ. Nhưng họ đã 

rút ra được một kết luận là mỗi lần hợp tác với Tàu thì sẽ chỉ thấy lợi cho Tàu, 

mà không biết thua thiệt về mình sẽ ra sao? Thí dụ điển hình người Tàu tổ chức 

các mạng lưới lậu vé tại các bảo tàng viện của Pháp từ nhiều năm nay, mà bây 

giờ các lãnh đạo các bảo tàng viện mới biết, trong đó bảo tàng Louvre bị thiệt 

hại nặng nhất; cùng lúc các mạng xã hội du lịch Tàu bó buộc các thương gia của 

Âu châu phải sữ dụng mạng quảng cáo du lịch của Tàu mới có khách Tàu, đây 

cũng là những kinh nghiệm mà dân chúng các nước Âu châu mới khám phá ra 

với các kinh nghiệm ban đầu trong cách gian lận kiểu Tàu, mà người Việt đã 

biết từ lâu.  

Việt Nam là quốc gia có nhiều kinh nghiệm về quá trình khống chế bằng bạo lực 

ngầm nhưng chúng ta chưa có một công trình khoa học nào để mô hình hóa quy 

trình này, chính các công trình học thuật để mô hình hóa các ý đồ của kẻ đã xâm 

lấn ta và đang có ý đồ xâm lược ta; giúp ta sẽ thấy rõ “đường đi nước bước” của 

kẻ xâm lăng. Tôi xin đề nghị các chỉ báo thực nghiệm sau đây, luôn đi cùng với 

các mô thức trong con tính của kẻ có ý định, ý muốn, ý đồ xâm lược ta, và luôn 

đặt các phân tích sau đây vừa trong bối cảnh lịch sử giữa Ta và Tàu tặc, vừa 

trong hiện trạng đất nước, xã hội, dân tộc Việt: 

 Kẻ xâm lược dùng khống chế qua bạo động ngầm bằng cách đánh lên tư 

duy nạn nhân phải quy phục nó, vì sợ sức mạnh của nó hoặc sợ có tai 

họa tới từ chuyện xung đột với nó. Chính nó giật dây và thao túng các 

lãnh đạo của quốc gia bị nó kiềm kẹp phải giấu dân chúng của mình về 

các điều kiện khi chấp nhận sự khống chế của nó, trong đó kẻ khống chế 

và lãnh đạo của quần chúng bị khống chế đồng lõa cùng nhau là không 

cho chuyện chấp nhận khống chế nổi lên mặt quan hệ của hai bên trước 

quần chúng qua truyền thông. Chính đây là thảm họa của mật nghị 

Thành Đô với các lãnh đạo ĐCSVN làm hệ lụy cho bi kịch của đường 

lối quy thuận Tàu tặc hiện nay của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn 

cần Tàu để tồn tại, mặc dầu biết rõ hệ xâm (xâm lấn, xâm lược, xâm 

lăng) của Tầu tặc. 

 Kẻ xâm lược dùng khống chế qua bạo động ngầm không cần có tên gọi 

thật về bản chất của sự khống chế, mà ngược lại dùng chiêu bài mỵ dân 

qua đạo đức giả để đạt được hiệu quả cao, bằng cách đặt tên ngược lại 

với sự thật (láng giềng tốt, đồng chí tốt...). Đây là bi kịch của Việt tộc từ 

gần một thế kỷ nay khi chấp nhận thụ động sự cai trị của ĐCSVN, một 

đảng không hệ được dân tộc bầu ra. Chính ĐCSVN dùng tuyên truyền 

để phản sự thật, mà không cho xã hội phản biện, lấy sự phản chân lý để 



 

248 

 

cai trị nhân dân, và nhồi não dân chúng phải sống với cái phản sự thật, 

chính cái phản chân lý để làm mất đi lẻ phải trong cuộc sống. 

 Kẻ xâm lược dùng khống chế qua bạo động ngầm, cụ thể là dùng cảnh 

cáo để đe dọa, dùng đe dọa để chuẩn bị trừng phạt, và quá trình trừng 

phạt thường là trừng phạt ngầm trong bí mật nội bộ giữa các lãnh đạo, 

mà hiện nay là trấn áp và hãm hại các lãnh đạo chống Tàu tặc, từ vô 

hiệu hóa tới cô lập hóa mà không ngần ngại dùng tà thuật của kẻ sát 

nhân là khủng bố, thủ tiêu, ám sát. Cùng lúc, nó khổ sai hóa các kẻ tuân 

phục nó trong quan hệ giữa quyền lực, nghe nó thì sống và có tiền, có 

quyền, còn không nghe lời nó là mất tất cả, kể cả mạng sống. Đây là 

thảm kịch của ĐCSVN, giữa các mafia đang thanh trừng lẫn nhau, 

trong đó các vây cánh sống còn, luôn tranh đua nhau trong cạnh tranh 

là “phải lấy lòng Tàu”, để nó bao che và bảo kê cho mình, đó cũng là 

hiện thực nhục nhã của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang “cạnh 

tranh lấy lòng Tàu” với bè nhóm của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 

mặc dù cả hai bên đều tuyên bố rất mỵ dân trước quần chúng là luôn 

bảo vệ chủ quyền của đất nước. 

 Kẻ xâm lược dùng khống chế qua bạo động trực tiếp hoặc gián tiếp bắt 

nạn nhân của nó là các kẻ lãnh đạo của dân tộc nạn nhân là phải kềm 

chế môi trường xã hội, các cuộc đấu tranh trong dân chúng, cùng lúc 

ngăn chặn truyền thông trung thực, mà làm ngược lại là nâng truyền 

thông tuyên truyền luôn liên tục tấn công vào các phong trào xã hội vì 

nhân quyền, các phong trào đấu tranh của quần chúng vì độc lập, tự do 

và dân chủ. Chặn sự thật cùng lúc luôn đánh để diệt các chủ thể bảo vệ 

sự thật. Đây chính là thảm trạng của các chủ thể đấu tranh vì độc lập, 

toàn vẹn lãnh thổ, tự do, dân chủ và nhân quyền, họ luôn bị khủng bố, 

bắt bớ, giam cầm với các bản án rất nặng nề, nhưng không có các 

phong trào lớn trong quấn chúng bảo vệ họ, trong khi các hội đoàn, các 

cơ quan quốc tế theo sát và bảo vệ các nạn nhân này qua nhiều mạng 

lưới truyền thông quốc tế. 

 Kẻ xâm lược dùng khống chế qua bạo động ngầm, luôn đóng vai vừa là 

thủ phạm, vừa làm trọng tài, và nó tổ chức luôn tòa án, quyết định luôn 

bản án, trong đó tự nó tha tội cho nó, và trừng phạt những ai chống nó, 

và bất chấp công pháp quốc tế. Đây là trò mà Tàu tặc làm hàng ngày 

trong nhiều năm qua trên Biển Đông, vẻ đường lưỡi bò và bắt các nước 

láng giềng phải tuân theo, mặt dầu tòa án quốc tế đã công bố là nó 

hoàn toàn trái phép: trái công pháp quốc tế! Tại Biển Đông, Việt Nam 

là quốc gia phải trả giá rất đắt không những bị chiếm đảo, chiếm biển, 

mà cả lãnh đạo ĐCSVN vẫn cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước cảnh 
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chúng hằng ngày bắn giết ngư phủ Việt, cấm Việt Nam cho các công ty 

khai thác dầu khí ngay trên thềm lục địa của mình. 

 Kẻ xâm lược dùng khống chế qua bạo động ngầm biến khuyết điểm của 

nạn nhân thành khuyết tật của họ, vừa trên thân thể, vừa trên tư duy qua 

quan hệ hằng ngày mà nạn nhân vô tri hóa, vô minh hóa, vô giác hóa 

bởi bị che mắt, bởi tư lợi trước mắt, mà không thấy hết dã tâm của kẻ có 

ý đồ thống trị mình. Đây là thí dụ diễn ra hằng ngày trên toàn diện lãnh 

thổ Việt: người Việt dùng tên của mình để đi mua đất cho người Tàu, 

chính Tàu tặc sẽ dùng con đường bất động sản này để xâm lấn ngầm, 

mà trước mắt là lũng đoạn xã hội Việt, và lâu dài là để khống chế Việt 

tộc qua con đường di dân Tàu và nhập cư mà trong quá trình đó thì Tàu 

làm chủ nhân, và dân Việt làm tớ. 

 Kẻ xâm lược dùng khống chế qua bạo động ngầm trong đó thủ phạm 

không cần tự giới thiệu về mình, và cũng không cần định nghĩa hành 

động của mình, nhưng ngược lại nó kể tội rất rành mạch về khuyết điểm 

và nhược điểm của nạn nhân trong vòng khống chế của nó. Đây là bài 

học về Formosa đã ô nhiễm hóa cả một môi sinh rất lớn tại miền Trung, 

mà vốn đầu tư chính đang thao túng trong hậu đài không phải là Đài 

Loan mà của Trung Quốc, qua sự thông đồng và thỏa hiệp với các lãnh 

đạo của ĐCSVN thân Tàu tặc. Từ Tổng bí thư tới Bộ chính trị, từ Trung 

ương đảng tới chính phủ đương nhiệm không có công bố nào minh bạch 

về số liệu và dữ kiện, từ chứng từ tới điều tra về hậu quả Formosa, mà 

hậu nạn của nó ai cũng biết là qua nhiều thế hệ mai hậu. Đây sẽ là 

thước đo của kẻ xâm lược dùng khống chế qua bạo động ngầm để tăng 

cấp bạo động lên một mức cao hơn, với một thâm ý độc ác hơn, để 

“ngầm đo cường độ và mức độ bán nước” của các lãnh đạo, mà lịch sử 

Việt đã có Kiều Công Tiễn, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống... 

 Kẻ xâm lược dùng khống chế qua bạo động ngầm luôn gây sức ép vừa 

đặt nạn nhân của nó vào vòng kiềm tỏa như luôn bị mắc nợ, từ đó chấp 

nhận cúi đầu làm nô lệ, nhận sự áp chế vừa qua ý thức, vừa qua vô thức 

bằng phản xạ lo sợ trong phòng ngự, mang tâm lý thường trực của kẻ 

thụ động trước chủ nợ, và sự lo sợ này có thể kéo dài cả kiếp người, rồi 

tác hại lên con cháu, chấp nhận thủ phạm khống chế mình đi trên vai, 

lưng, đầu của mình. Đây là chiến lược rất mới của Tàu tặc trong thế kỷ 

XXI này, mà ta chưa thấy trong lịch sử của hai nước Việt-Trung, mà 

đây chính là thủ thuật của lãnh đạo Bắc Kinh đang tự biến mình thành 

chủ nợ lớn nhất thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, trên nhiều 

châu lục. Trong bối cảnh này, các quốc gia thiếu nợ phải bán đất, bán tài 

nguyên, tức là bán chủ quyền cho Tàu khai thác cho tới cạn kiệt tài 

nguyên, vật liệu ngay trên đất nước của mình. Sri-Lanka mới rơi vào 
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bẫy này, sau khi Hy Lạp cũng đã rơi khi nhượng quyền khai thác hải 

cảng của mình cho Tàu, và nhiều quốc gia châu Phi cũng bị gài bẫy, 

đang nằm trong danh sách này. Đây cũng là cái bẫy đang sập xuống 

Việt Nam với quá trình bỏ phiếu của quốc hội tháng 6 năm 2018 này, 

trước hiểm họa đồng ý lập ra ba đặt khu: Vân Đồn, Bắc Vân Phong, 

Phú Quốc với quyền khai thác 99 năm (gần 1 thế kỷ với 4 thế hệ) mà khi 

mua được và khai thác được thì Tàu tặc sẽ có các phương án di dân, 

nhập cư, tự đó thôn tính Việt Nam mà không cần dùng bạo động quân 

sự nổi, như đã dùng tại Tây Tạng trong thế kỷ qua. 

 Kẻ xâm lược dùng khống chế qua bạo động ngầm với quá trình của chủ 

nợ, thì kẻ làm chủ luôn mua rẻ và bán lại rất đắt, từ bất động sản tới các 

sản phẩm của nông nghiệp, từ dịch vụ tới khoa học kỹ thuật, trong đó 

quốc gia nạn nhân phải cung cấp công nhân với lương bổng thấp, điều 

kiện lao động tồi, và cả một hệ thống hàng dọc từ định chế tới cơ chế 

chịu nhận hối lộ qua các mô thức tham nhũng, mà kẻ khống chế đặt ra 

và bày vẻ cho tay sai của chúng phải tuân thủ để có tự lợi và được sống 

còn. Lúc cần xiết cổ nạn nhân thì chúng sẽ dùng phân lời cao cùng với 

xảo thuật đổi hợp đồng và thay giao kèo, và chúng có thể dùng nhân lực 

của chúng đã được chúng thuần hóa, đã chấp nhận mọi điều kiện lương 

bổng và lao động tồi tệ nhất, đó chính là nhân dân của chúng. Trung 

Quốc có quá trình bọc lột tận xương tủy giữa Hán tộc với nhau, đây là 

điểm xấu của lịch sử Tàu, mà các lãnh đạo Tàu tặc dùng như một lợi 

thế, một vũ khí để lấy người Tàu thay người Việt. Đây chính là loại nhà 

tù vô hình của khống chế kiểu Tầu mà các nước nhỏ chung quanh Trung 

Quốc biết rất rõ: công nhân và nhân viên Tầu nhận làm các công việc 

nhọc nhằn nhất, trong điều kiện tủi nhục nhất để kiếm sống. Mà họ luôn 

có “đủ người nhờ biển người” tự chiến tranh tới kinh tế, từ di dân tới 

tới nhập cư. Các quốc gia kề cạnh với Trung Quốc luôn phải nhận họa 

kiếp về số lượng, đây là một chân lý đã được hình thành rất lâu và luôn 

có trong tư duy của lãnh đạo Bắc Kinh. Trong giữa cuộc chiến tàn khốc 

huynh đệ tương tàn giữa miền Nam và miền Bắc, trong đó ĐCSVN luôn 

bị dẫm chân, dẫm lưng, dẫm mặt, thì có lần Mao Trạch Đông đã nói 

thẳng vào mặt của Lê Duẩn là hắn ta đã có chiến dịch di dân Tàu xuống 

Việt Nam và xuống tất cả các quốc gia Đông Nam Á. 

 Kẻ xâm lược dùng khống chế qua bạo động ngầm thường thao túng các 

hợp tác song phương trên thượng nguồn, biến nó thành các hợp đồng bất 

chính giữa bọn khống chế và các lãnh đạo tham nhũng của các quốc gia 

nạn nhân, với hiệu quả rất cao mà ông bà ta đã đúc kết qua ngạn ngữ 

“cầm dao đằng chuôi”, như chủ nợ khi xiết nợ thì chúng vừa dùng luật 

pháp cùng lúc dùng xảo thuật chính trị để vô hiệu hóa pháp luật. Chính 
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lãnh đạo Bắc Kinh sẽ là kẻ tuyên bố đầu tiên để dồn ép các lãnh đạo 

ĐCSVN vào đường cùng, để phục vụ ý đồ đô hộ Việt tộc của chúng 

bằng cách đe dọa sẽ bày biện hóa các văn bản với các chứng từ thỏa 

thuận về mật nghị Thành Đô. Cũng như chúng đã tung ra chứng từ về 

văn bản có chữ ký của thủ tướng Phạm Văn Đồng trong chuyện nhượng 

chủ quyền Hoàng Sa cho Tàu tặc. Chưa hết, chúng sẽ là đám ma đầu 

tiên phá vỡ huyền thoại Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc, suốt đời 

hy sinh vì đất nước, quên cả chuyện lấy vợ và lập gia đình, và lần này 

với tất cả đầy đủ chứng cớ là nhân vật này “có vợ lẻ Tàu, con rơi gốc 

Tàu”, và trước đó đã có bao nhiêu mối hoang tình tại Âu châu. Các nạn 

nhân bị ô nhiễm tư duy qua nhồi sọ của ĐCSVN về “Bác Hồ kính yêu” 

sẽ phải “chưng hửng” vì đã quá vô tri làm nạn nhân trong quá trình 

giáo dưỡng vô minh hóa bằng cách thần tượng hóa nhân vật này. 

Tàu họa: quá trình áp chế bằng bạo quyền ngầm 

Hệ chế (khống chế, kiềm chế, ức chế), song hành với hệ xâm (xâm lấn, xâm 

lược, xâm lăng) luôn dựa lên hệ bạo (bạo quyền, bạo lực, bạo động), cả ba 

thường được thể hiện qua cách “chơi ngang”, “chơi gác”, “chơi đểu” của kẻ 

khống chế đè lên đầu nạn nhân của nó. Kẻ xâm lược dùng áp chế qua bạo quyền 

ngầm luôn có ít nhất ba chiến lược: áp đặt quyền thống chế trên chính trị, quân 

sự, ngoại giao, mà cả lên kinh tế, tài chính, vật chất, chưa hết nó áp đặt để áp 

chế cả về văn hóa, giáo dục, nghệ thuật của nó qua truyền thông, qua thương 

mại, qua xuất nhập khẩu. Đây là thảm kịch của nhiều thế hệ Việt hiện nay, với 

các người lớn tuổi, nhỏ tuổi suốt ngày xem phim ảnh tàu tràn lan khắp các kinh 

truyền hình, với các thành niên khâm phục diễn viên, tài tử Tàu, với các sản 

phẩm văn hóa ở cấp xấu, tồi, tục, dở nhưng đươc quảng cáo và tuyên truyền là 

mới, là hay, là chuẩn, là lạ. 

 Kẻ xâm lược dùng áp chế qua bạo quyền ngầm, sáng lập tương lai của 

nó qua chương trình trong đó nạn nhân của nó phải có đóng góp qua quá 

trình bị bóc lột, bị khổ sai trong nô lệ trên nhiều lãnh vực, ngay trong 

sinh hoạt của chính mình. Trong đó không những chủ là Tàu, mà các 

dịch vụ có quyền uy, có chất lượng đều do Tàu thống lảnh hoặc bị nó 

thao túng, cụ thể là nạn nhân phải gián tiếp đóng góp vào các phương án 

phát triển của kẻ xâm lược mình. Đây là thảm họa không sao lường hết 

được trong đó nạn nhân là Việt tộc phải cúi đầu cam nhận các công 

nghiệp ô nhiễm nhất, các doanh nghiệp bất chính nhất, các lực lượng 

lao động thậm tệ nhất ngay trên đất nước Việt để phục vụ cho thâm ý 

của Tàu tặc là đặt các quy trình sản xuất bẩn nhất, ô nhiễm nhất bắt 

buộc Việt tộc nhận, và chúng sẽ biến đất nước chúng “ngày càng sạch”, 

vì đống rác của chúng đã ở tại Việt Nam. 
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 Kẻ xâm lược dùng áp chế qua bạo quyền ngầm, luôn lý luận theo hệ dây 

chuyền để biến nó thành dây xích để xiềng cổ, còng tay nạn nhân của 

nó, biến lệ thuộc chính trị dài lâu thành quy phục quân sự qua nhiều thế 

hệ, dựa trên thỏa hiệp ngầm luôn có lời cho kẻ  xâm lược. Đây là hệ lụy 

Tàu nạn rõ nhất trong những năm qua, mà nạn nhân là các chiến sĩ 

biên phòng bảo vệ đảo Gạc Ma, không được quyền tự vệ, phải buông 

súng hy sinh trong vô nghĩa, khi Lê Đức Anh là bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng ra lệnh không được cầm súng để bảo vệ biển đảo của quê hương. 

Cái xiềng cổ của mật nghị Thành Đô đã xiết cổ, khóa họng bọn lãnh 

đạo bán nước, nhắm mắt làm ngơ cho Tàu tặc cướp nước, rồi ngày 

ngày “tuyên truyền dùm” qua các mỹ từ: “hai đảng anh em”, “hai láng 

giềng tốt”... Kẻ xâm lược dùng ức chế bằng bạo quyền, thì luôn có tay 

sai của nó trong giới lãnh đạo của quốc gia nạn nhân để thi hành 

chuyện bành trướng và bá quyền của nó. 

 Kẻ xâm lược dùng áp chế qua bạo quyền ngầm, luôn sử dụng hai chiêu 

bài cảnh cáo và trừng phạt luôn áp đặt nạn nhân rơi vào quy trình tự 

kiểm (kiểm duyệt, kiểm tra, kiêm thảo) trước mặt chúng để chúng có 

bằng chứng về sự quy phục và sự thuần thảo của nạn nhân. Tổng Bí Thư 

Nguyễn Phú Trọng rất thuần thục chiêu bài “chỉnh đốn đảng” do các 

quan thầy của ĐCSTQ bày vẽ, và quá trình chống tham nhũng hiện nay 

là phản xạ trung thành, để chứng tỏ là mình ngoan ngoãn với Tàu chủ 

của mình. Thảm kịch của ĐCSVN không những phải cúi đầu-khoanh 

tay-qùy gối, mà còn phải nhận một quá trình “huấn nhục” trước đàn 

anh Bắc Kinh, trong đó phải chứng minh cho kẻ áp chế mình hai hành 

vi: nhẫn nhịn hóa để hèn nhục hóa, đây chính là định nghĩa của tha 

hóa. Chưa hết, phải biết “học thuộc bài để học thuộc lòng” các bài học 

mà Tập Cận Bình đã làm tại Trung Quốc là chống tham nhũng, nhưng 

thực chất là tranh giành quyền lực qua quá trình thanh trừng lẫn nhau 

để thủ tiêu các nhóm đối kháng, để làm lại một bản sao Tàu tại Việt 

Nam. 

 Kẻ xâm lược dùng áp chế qua bạo quyền ngầm, luôn giữ lý lịch nạn 

nhân (như giữ hồ sơ cá nhân của Hồ Chí Minh có vợ Tàu, con Tàu), nó 

cầm trong tay hồ sơ về thói hư tật xấu của nạn nhân để thao túng hành 

vi và hành động của nạn nhân. Nó sử dụng hồ sơ mật cá nhân để giật 

dây nạn nhân trong cả cuộc đời và sự nghiệp của họ. Mật hóa rồi công 

khai hóa hồ sơ về bí mật cá nhân để thao túng nạn nhân chính là các 

lãnh đạo của ĐCSVN, mà nắm hồ sơ mật là để nạn nhân ở thế “cá nằm 

trên thớt”. Đây là tai họa của Tàu nạn trong việc chia cắt đất nước Việt 

ra làm hai năm 1954 tại Genève, mà cái thâm, độc, ác, hiểm của Tàu 

họa, chính Chu Ân Lai áp đặt vĩ tuyến 17, trên sông Bến Hải để chia cắt 
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đất nước ta, mà trưởng đoàn của Việt Minh là Phạm Văn Đồng, ngay 

bàn đàm phán còn không biết sông Bến Hải là ở chỗ nào? Ông bà ta 

dặn con cháu muốn thắng giặc thì phải “đi guốc trong bụng giặc”, 

chính Tàu tặc đã nhiều lần đi guốc trong bụng chúng ta khi sử dụng 

Kiều Công Tiễn, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, trong các lãnh đạo 

cộng sản Việt Nam có Hoàng Văn Hoan mở đường; mà tướng Trương 

Giang Long đã báo cho ta biết gần đây là có hằng trăm loại bán nước 

kiểu này hay kiểu kia trong ĐCSVN hiện nay. 

 Kẻ xâm lược dùng áp chế qua bạo quyền ngầm, thường bắt buộc nạn 

nhân phải quan sát các động thái của nó để đoán trước các ý muốn của 

nó, và tự kiểm duyệt mọi quyền lợi riêng của mình“để làm vừa lòng” kẻ 

xâm lược. Đây là một thảm họa ngầm nhưng âm ỉ trong sinh hoạt lãnh 

đạo của ĐCSVN, muốn Tàu tặc che chở, bảo kê cho mình thì phải “ra 

công thi đua” để “làm vừa lòng đàn anh”, sẵn sàng chi trả cái giá phải 

trả cho mình, từ đó biến kẻ phản phúc, phản đồng đội thành kẻ về lâu, 

về dài là kẻ bán nước, có thể sống và chết bên Tàu, mà không cần “quê 

cha đất tổ”, không cần “lá rụng về cội”, quên luôn nơi “chôn nhau cắt 

rốn” của mình. Khi biết là “bán nước” mà sống bên Tàu “không vui” 

mà còn “mang nhục vào thân” thì phải tẩu tán tiền của qua phương 

Tây, và đã chuẩn bị quốc tịch nước ngoài. Bán nước rồi bỏ chạy là kiếp 

của bọn phản phúc, lấy phản quốc làm dàn phóng phản xạ đào tẩu. 

 Kẻ xâm lược dùng áp chế qua bạo quyền ngầm, thường sử dụng sức ép 

chính trị để làm giầu trong thương mại, tăng trưởng trong kinh tế, và nó 

luôn lấy sức mạnh quân sự để làm trước, làm thay, làm càng để qua mặt 

nạn nhân của nó. Tàu tặc không những khai thác dầu khí trên biển 

Đông, sau khi cướp được đảo của Việt Nam, mà chúng còn tự nhiên và 

ngang nhiên xây dựng các căn cứ quân sự, cùng lúc phát triển du lịch 

trên đất vừa cướp được của nạn nhân. Đây là câu chuyện rất khó cho 

Việt tộc với một kẻ vừa mạnh và vừa tục, vừa bạo và vừa thô, Tàu tặc 

không có một mẫu số chung gì với các đạo lý của Khổng Tử, Lão Tử, 

Mạnh Tử, Trang Tử mà ta vẫn xem là các bậc thầy. Tầu tặc xây các viện 

Khổng học để làm chuyện phản Khổng học, tức là phản đạo lý của chữ 

nhân trong Khổng giáo. Đừng mong chúng dùng các phạm trù lý luận 

về đạo lý trong Khổng giáo để biết lẽ phải, để đàm phán đàng hoàng và 

tử tế với ta. Nếu các lãnh đạo của ĐCSVN có bản lĩnh chính trị, có tầm 

vóc tri thức, có nội công nhân lý thì cứ tổ chức các hội nghị, hội luận, 

hội thảo về Hoàng Sa và Trường Sa qua cách tiếp cận của đạo đức 

Khổng giáo và mời các lãnh đạo Tầu tặc xem chúng có đủ can đảm 

tham dự không? 
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 Kẻ xâm lược dùng áp chế qua bạo quyền ngầm luôn bắt nạn nhân của 

nó phải theo sự vận hành của nó, để tạo các đặc quyền, đặc lợi cho nó, 

trong đó có các đặc khu Hà Tĩnh, mà ta đã phải nhận biết bao Tàu nạn 

từ biến cố ô nhiễm của Formosa. Bạo quyền ngầm thường thông báo 

mật cho các tay sai của nó là lãnh đạo của quần chúng nạn nhân về các 

phương án của nó, sau đó yêu cầu trực tiếp hay gián tiếp lãnh đạo tay sai 

này của nó phải công bố các phương án tương lai của mình để kẻ xâm 

lược được chọn chỗ “ăn trên ngồi trốc”, lâu dài hưởng lợi trong nhàn 

rỗi và bỉ ổi “ngồi mát ăn bát vàng”. Đây là các thảm họa dây chuyền áp 

đặt bởi Tàu tặc, vì sau Hà Tĩnh với Formosa, thì lãnh đạo tay sai này sẽ 

dâng các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cho chúng. 

 Kẻ xâm lược dùng áp chế qua bạo quyền ngầm luôn tính hai chuyện 

“chưa đánh đã thắng” nạn nhân của nó, hoặc “thắng trước khi đánh”; 

mà trong thâm ý của nó là không cho phép nạn nhân của nó: tiết kiệm 

được tiền của, tích lũy được lợi nhuận, dành dụm được của cải để đầu 

tư, để phát triển, để làm giầu. Đây là bi sử của Việt tộc, luôn bị Tàu tặc 

xâm chiếm rồi xâm lược, xâm lăng rồi đô hộ, cùng lúc Tầu tặc luôn áp 

đặt trên lưng, trên vai, trên đầu người Việt những cuộc chiến tàn khốc 

để người Việt phải chịu hao tổn sinh lực, suy kiệt tiềm lực, tán gia bại 

sản ngay trên đất nước mình. 

 Kẻ xâm lược dùng áp chế qua bạo quyền ngầm luôn tìm cách chia rẻ 

khối đại đoàn kết dân tộc, từ đó làm đau đớn tức khắc nạn nhân của nó, 

và sau đó làm đau khổ dài lâu cho tư duy của nạn nhân, từ đó chính 

đồng bào sẽ khinh rẻ lãnh đạo, vì lãnh đạo bất tín với dân tộc, trong một 

xã hội mà ai cũng là nạn nhân, và thủ đoạn của kẻ xâm lược là không 

chừa một ai trong đời sống xã hội, trong sinh hoạt xã hội, trong quan hệ 

xã hội. Nơi mà dân tộc phải sống trong ngờ vực, nghi kỵ, rình rập, nhìn 

đâu cũng thấy bẫy của giặc, mà đây là sự thực vì bẫy của Tàu tặc không 

phải là một mà là trăm, ngàn, qua một mạng lưới được bố trí như màng 

nhện mà nạn nhân là con mồi! Chính đau khổ của Việt tộc sẽ trở thành 

nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng, trầm cảm tập thể với nhiều sức ép tới từ nhiều 

phía, từ biển đảo tới thực phẩm, từ môi trường tới quốc phòng, từ 

thương mại tới công nghiệp, từ xuất nhập khẩu tới đời sống văn hóa, 

giáo dục, tâm linh... mà muốn thoát Tàu chỉ có cách dùng can đảm của 

chính mình để khẳng định nhân tính của mình, lấy bất khuất để xác 

chứng nhân phẩm của mình. 

 Kẻ xâm lược dùng áp chế qua bạo quyền ngầm thường nói “nửa lời” để 

nạn nhân vừa phải đoán đầy đủ thâm ý của nó, vì sợ bạo lực của nó, vì 

kẻ áp chế càng mập mờ thì nạn nhân càng rơi vô bẫy. Cách ăn nói “lập 

lờ” kẻ xâm lược vừa là một xảo ngôn để khống chế, vừa là một vũ khí 
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dùng đó như cái cớ mà hãm hại nạn nhân. Đây là thảm kịch của các lãnh 

đạo ĐCSVN luôn sống và quan hệ với Tàu tặc trong cái nơm nớp lo sợ 

là có ngày chúng sẽ công bố toàn bộ mật nghị Thành Đô, đời sống 

không đạo đức của Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, Âu châu... các tên tuổi 

của các tay sai đã, đang phản quốc, bán nước đang còn sống và còn 

quyền trong ĐCSVN. 

Tàu hoại: quá trình ức chế bằng bạo ngược ngầm 
Hệ chế (khống chế, kiềm chế, ức chế), song hành với hệ xâm (xâm lấn, xâm 

lược, xâm lăng) cả hai cặp kè với hệ bạo (bạo quyền, bạo lực, bạo động), nhưng 

không quên khai thác hệ tà (tà quyền, tà lực, tà đạo) sinh ra tà tâm của một số 

bọn lãnh đạo bán nước, vì “theo ma phải sợ ma”, “theo quỷ phải sợ quỷ”, “theo 

Tàu vì sợ Tàu”. Chính kẻ khống chế sử dụng bốn hệ (khống, xâm, bạo, tà) để 

chế tác tiếp theo hệ hoại (phá hoại, hủy hoại, di hoại). Đây là nguyên nhân này 

mà mọi người Việt có trách nhiệm với đất nước, có lương tri với đồng bào mình 

phải thấy, hiểu, thấu độ sâu hiểm, độ xa độc, độ ác rộng của ngữ pháp Tàu hoại. 

Và đây là hằng số đề phòng, hàm số cẩn trọng của tất cả các lãnh đạo của Việt 

Nam trong các năm tới, vì bọn lãnh đạo hiện nay xem như theo Tàu rồi! Đây 

cũng là hệ vấn đề nghiên cứu thường xuyên của tất cả các chuyên ngành khoa 

học xã hội và nhân văn trước hoại Tàu nạn và Tàu họa: 

 Kẻ khống chế sử dụng bốn hệ này, để chế ra các phương án mới, bắt nạn 

nhân của nó phải chạy theo nó trong hoảng sợ, trong tán loạn, “mất hồn 

như bị ma đuổi”, làm nạn nhân mà không sao chủ động được số kiếp 

của mình, nếu mình đã nhận “bán nước” cho Tàu tà. Kẻ khống chế lắm 

bạc nhiều tiền, là chủ nợ rồi thì chúng sẽ muốn làm chủ đất, đó là quy 

luật “chiếm đất để chiếm nước” của chúng. Đây là nơi mà các lãnh đạo 

của ĐCSVN đang bị rơi bẫy: Tàu vào đất Việt như chốn không người, 

sau khi đã chiếm đảo biển, giờ thì mua tràn lan bất động sản qua tên 

người Việt trên cả nước, chưa đủ, Bộ Chính trị của ĐCSVN đã mở cửa 

mời chúng trong ba đặc khu: Vân Đồn miền Bắc cận kề với Tàu, Bắc 

Vân Phong miền Trung giữa địa dư chiến lược Thái Bình Dương, Phú 

Quốc miền Nam ngã tư của Việt Nam với Đông Nam Á.  

 Kẻ khống chế sử dụng bốn hệ (khống, xâm, bạo, tà) luôn là thủ phạm 

giữ số liệu và tin tức mật nhiều hơn nạn nhân của nó, vì nó luôn khai 

thác các ngõ ngách của đấu tranh nội bộ giữa các nhóm quyền lực, giữa 

các nhóm lợi ích, giữa các mafia dùng tà quyền để thành trừng lẫn nhau, 

mà nó sẽ là “ngư ông đắc lợi”. Và, chúng càng thích thú vị thế “ngọa 

sơn để xem hổ đấu”, chiêm ngưỡng các bè nhóm tiêu diệt nhau, nhưng 

hậu quả là “trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết”, chỉ có dân khổ, dân 

nghèo, dân chết... Đây là chuyện có tính toán của kẻ khống chế sử dụng 
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bốn hệ này. Hoạn kịch của ĐCSVN trong chiến dịch chống tham nhũng 

của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đi cùng với các cuộc thanh trừng 

nhau qua ám sát các lãnh đạo Yên Bái cho tới các cuộc giết hại nhau 

trong các bộ quốc phòng và công an, đồng điệu với các chiến dịch đàn 

áp các chủ thể đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền.  

 Kẻ khống chế sử dụng 4 hệ (khống, xâm, bạo, tà) rất thích thú khi bọn 

tay sai tư pháp của ĐCSVN tuyên án nhiều năm tù chống nhóm Anh 

Em dân chủ, mà các người mẹ của lương tâm Việt như Nguyễn Thị Như 

Quỳnh (Mẹ Nấm), Nguyễn Thị Nga... và chúng rất khoái trá khi số tù 

nhân lương tâm ngày càng tăng trong các nhà tù cộng sản, mà các lãnh 

đạo ĐCSVN chứng tỏ mình “mạnh tay đàn áp” để “lấy điểm” với kẻ 

xâm lược. 

 Kẻ khống chế sử dụng bốn hệ (khống, xâm, bạo, tà) luôn bắt nạn nhân 

của nó phải hiểu chủ thuyết dân tộc trung tâm của nó: Trung Hoa tức là 

ở trung tâm và hoa mỹ hơn các nơi chung quanh. Chủ nghĩa dân tộc 

trung tâm tạo tiền đề cho kẻ xâm lược tuyên truyền về một văn hóa đẹp 

ở giữa trần gian của nó, mà còn luôn “rộng miệng” tuyên bố nó là một 

văn minh cao, cùng lúc tạo các làn sóng xuất khẩu tràn lan văn hóa 

phẩm của nó vào xã hội của nạn nhân. Một bi kịch mà mỗi người Việt 

hiện nay thấy hằng giờ các phim ảnh, âm nhạc, thời trang... của Tàu 

trong nhà ngoài phố, từ chợ tới các kinh truyền hình, xem những bộ 

phim dài của Tàu, trong thụ động như đang sống trong một tư thế tiêu 

thụ thấp kém nhất. 

  Kẻ khống chế sử dụng bốn hệ (khống, xâm, bạo, tà) luôn áp bức nạn 

nhân của nó phải hiểu cơ cấu tư duy và lý luận của kẻ xâm lược, cùng 

lúc thôi thúc bọn lãnh đạo bán nước để “cửa ngỏ”, với tư thế sẵn sàng 

vừa hợp tác, vừa đầu tư làm giầu tức khắc hoặc lâu dài cho kẻ thống trị. 

Đây là thảm họa biển người du lịch Tàu đang dầy đặc đất nước Việt, 

nhiễm ô môi trường du lịch, lại còn mang cả các dịch vụ của chúng vào 

tận đất nước Việt, cùng bảng hiệu toàn chữ hoa. Thậm chí lợi nhuận 

không về phía dịch vụ du lịch Việt. Trong khi đó khách du lịch các quốc 

gia văn minh luôn tránh né du khách Tàu phản cảm vì phản văn minh, 

họ không muốn trở lại đất Việt để thấy cảnh “chướng tai gai mắt” đất 

nước Việt đang bị Tàu hóa. 

 Kẻ khống chế sử dụng bốn hệ (khống, xâm, bạo, tà) luôn có một đạo 

đức giả, dựa trên mỵ dân thô bỉ là nó hay giở trò tổ chức “sống chung” 

theo ý đồ của kẻ thống trị: bạn vàng, láng giềng tốt, liền núi liền 

sông... cùng lúc nó không bao giờ cho nạn nhân của nó có vị thế trung 

tâm như nó, mà phải là nạn nhân trọn kiếp để chạy theo các quyết định 

và hành động của nó, vì nó đã loại nạn nhân của nó ra ngoài quy trình 
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đề nghị-đàm phán-quyết định-hành động mà nó là kẻ chủ mưu. Đây là 

kiếp nô lệ của các lãnh đạo ĐCSVN từ gần một thế kỷ qua, từ khi 

thành lập ĐCSVN năm 1930, với thế hệ đầu tiên của nhóm do Hồ Chí 

Minh lãnh đạo với các cuộc thảm sát trong cải cách ruộng đất 1954-

1956. Sau đó là thế hệ của Lê Duẩn cùng tên ma hoạn Lê Đức Thọ bắt 

Việt tộc phải trả giá cuộc chiến huynh đệ tương tàn 1954-1975, đánh 

Mỹ thế cho Tàu, mà mệnh danh nó là chống Mỹ cứu nước. Cho tới 

nay, với nhiều phe cánh trong ĐCSVN luôn hèn yếu trong ô nhục ngày 

ngày “lấy lòng Tàu”. Nô lệ hóa Việt tộc qua con đương Tàu hoại này 

có thượng nguồn vô hình là các âm mưu của các lãnh đạo ĐCSVN 

đang làm tay sai cho Tàu, và nó ngày ngày hiện hình hóa qua các 

chính sách đặc khu qua đặc lợi và đặc lợi, để thường xuyên ưu đãi kẻ 

xâm lược mà nó không cần phải dùng quân sự hay bạo lực. 

 Kẻ khống chế sử dụng bốn hệ (khống, xâm, bạo, tà) luôn xếp theo trình 

độ và đẳng cấp các ý đồ ma hoại của nó, để nạn nhân luôn là nạn nhân, 

để nạn nhân không có cơ hội và điều kiện để đoán đúng các mưu đồ 

thâm, độc, ác, hiểm, vì các mưu đồ này luôn nằm ngoài lương tâm, luôn 

nằm xa lương tri của nạn nhân, chỉ vì nạn nhân được giáo dục, được 

giáo dưỡng bằng đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, và rất xa lạ với cái phản luân 

lý thâm, độc, ác, hiểm. Khống chế luôn áp đặt biểu tượng thống trị lên 

tư duy của nạn nhân, để nạn nhân phải nhận kẻ thống trị vừa là lãnh đạo, 

vừa là giá trị hướng dẫn cuộc sống và quyền lợi của mình. Hoại kịch 

của Việt tộc là các lãnh đạo ĐCSVN không do đảng bầu ra, mà dân tộc 

bị áp chế bởi một đảng đang cai trị mình. Đó là thí dụ bi đát của bà chủ 

tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong tháng 6 năm 2018, khi bà bị 

chất vấn về xảo thuật đặc khu (Vân Đồn, Bác Vân Phong, Phú Quốc) 

mà dư luận đã phán kháng kiệt liệt, thì bà đã trả lời là:“ đã được Bộ 

Chính trị bàn rồi!”, mà bà không biết là bà đang điếm hóa lập pháp 

trước hành pháp dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị mà bà là một thành 

viên. Không do dân bầu ra, nên vô tri vì vô trí trước họa Tàu tặc mà bà 

không biết là trong lịch sử Việt cũng như trong lịch sử của thế giới, của 

tất cả châu lục là Tàu luôn di dân dầy đặc những nơi chúng tới, và sau 

đó không có một chỉnh phủ nào, một quốc gia nào có thể bứng đi được 

các khu Tàu, xóm Tàu, thành phố Tàu... Ngược lại bà chủ tịch quốc hội 

Nguyễn Thị Kim Ngân tạo viễn tưởng kiểu đánh lận con đen, để tạo ảo 

tưởng cho dân là nếu có đặc khu thì: “một đồng bỏ ra sẽ có lời cả trăm 

đồng sau đó...”. Bà đang quên hiện tại của dân chúng là các công trình 

mà Tầu rờ tới là “đội giá” và sau đó là “thua lỗ”: bốc xích Tây 

Nguyên, tuyến đường Hà Đông tại ngay thủ đô Hà Nội. Vô tri vì vô trí 
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luôn là tiêu chuẩn để kẻ xâm lược chọn lãnh đạo bán nước làm tay sai 

cho nó. 

 Kẻ khống chế sử dụng bốn hệ (khống, xâm, bạo, tà) luôn tạo ra các mồi 

để nhử các lãnh đạo bán nước, nó mua chuộc xong đám lãnh đạo này, 

thì chính đám này phải tuyên truyền phản sự thật để được tiếp tục được 

lãnh đạo, cùng lúc tiếp tục nhận tư lợi được ban thí bởi kẻ khống chế. 

Đây là chiến thuật mà trong chính trị học gọi là xảo thuật đồng hồ, khi 

kẻ thống trị nghênh ngang trong quỷ thuật nói với bọn lãnh đạo bán 

nước là: “Hãy đưa đồng hồ của mình đang đeo trên tay cho tao, thì tao 

sẽ báo đúng giờ cho mày biết!”. Đây là cái bẫy mà ông bà ta đặt tên là 

“khôn quá hóa dại” bọn lãnh đạo bán nước, luôn tưởng là được Tàu 

tặc bao che, nhưng thực chất là chúng bán đứng bọn này như trở bàn 

tay. Bọn lãnh đạo bán nước tưởng đưa được tiền của, con cái, gia đình 

ra được phương Tây, thì sẽ yên thân mà “cao bay, xa chạy” tại phương 

Tây: chúng lầm! Phương Tây hiện nay là hình ảnh của cộng hòa Đức 

đang tố cáo ĐCSVN đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, trục xuất các nhân 

viên tình báo chung quanh sứ quán Việt Nam tại Đức, ra lịnh truy tố 

các tướng tá đã tham dự vào cuộc bắt cóc ngu xuẩn này vì đã làm sụp 

đổ liên minh kinh tế Đức-Việt. Nó ngu xuẩn vì nó diệt một đối tác quan 

trọng là Đức, nó ngu xuẩn vì nó bắt một thằng gian mà làm khổ bao 

nhiêu người Việt lành đang sống tại Đức, làm khổ luôn cho tất cả các 

liên minh kinh tế sắp tới của một quốc gia gần một trăm triệu dân như 

Việt Nam, đang cần phải ra khỏi nghèo đói, lạc hậu càng sớm càng hay. 

 Kẻ khống chế sử dụng bốn hệ (khống, xâm, bạo, tà) luôn áp đặt xảo 

thuật bắt nạn nhân của nó ngày ngày phải nhượng bộ đủ điều để được 

sống yên, để được giảm sức ép tới từ sự không chế, và ngày càng đi sâu 

vào bẫy của nó. Đây là hoại cảnh của đất nước Việt hiện nay, sau khi 

Tàu tặc chiếm biển đảo, rồi vẽ ra hình “lưỡi bò” mà không một đất 

nước nào trong Liên Hiệp Quốc ra mặt ủng hộ Tàu. Tiếp theo nó liên 

tục xây dựng các căn cứ quân sự để ăn hiếp tất cả các nước láng giềng, 

nhất là dọa nạt Việt Nam. Mỗi lần chúng dọa nạt là chúng thành công 

với “chiến thuật cúi đầu đu dây” một thân, một mình của ĐCSVN, mặc 

cho Tầu tặc đu dây trên đầu của mình, khi chúng cấm đoán ĐCSVN cho 

phép các công ty ngoại quốc tới khai thắc dầu trên thềm lục địa của 

Việt Nam. Tính toán chiến thuật có ý đồ thâm hiểm của Tàu tặc là âm 

thầm “sỉ nhục hóa” lảnh đạo ĐCSVN để “điếm nhục hóa” ĐCSVN trên 

chính trường quốc tế, nhất là trước mặt các nước láng giềng trong khu 

vực châu Á thái bình dương, từ Lào cho tới Campuchia, từ Nhật Bản 

cho tới tận Úc. 



 

259 

 

 Kẻ khống chế sử dụng bốn hệ (khống, xâm, bạo, tà) luôn áp đặt hai 

chuyện lên nạn nhân của nó: thứ nhất địa vị chính là địa điểm của kẻ 

khống chế trên một không gian vừa cao, vừa rộng; thứ hai là nạn nhân 

chỉ là một điểm nhỏ, được định vị như vừa nhược, vừa tiểu trong không 

gian mà nó điều hành. Chính kẻ khống chế sẽ giới thiệu không gian của 

nó mà nạn nhân của nó chỉ là công cụ thấp và một phần tử bé trong phần 

trình bày không gian đó. Đây là thảm họa trá hình các hiệp ước, các ký 

kết giữa Tập Cận Bình chủ trì và Nguyễn Phú Trọng phải tung hô trong 

các chương trình hợp tác đào tạo cán bộ chung, mà ai cũng biết là cán 

bộ Việt Nam phải qua Tàu để học, và cán bộ Tầu tới Việt Nam để chỉ 

tay năm ngón. Chính Tàu tặc cướp nước Việt Tập Cận Bình hiên ngang 

tới quốc hội Việt Nam tuyên bố luận điệu của nó, mà ta không thấy lãnh 

đạo ĐCSVN tuyên bố gì về can đảm chủ quyền, dũng khí độc lập, cường 

lực dân tộc quyết bảo vệ quê hương. Cái hèn là anh của cái nhục, là cha 

đẻ của cái điếm trị! 

 Kẻ khống chế sử dụng bốn hệ (khống, xâm, bạo, tà) luôn đưa ra hai loại 

xếp hạng do nó đặt ra: thứ nhất ai bán nước thì được gần kề quyền quyết 

định của nó như một đặc ân; thứ hai phải xem và hưởng sự kề cận này 

như một đặc quyền, đăc lợi, mà nhóm theo Tàu thì được “chống lưng” 

bởi Tầu, thì phải dẹp các nhóm không có Tàu“đỡ lưng”để còn đường 

sống: vì chỉ ĐCSTQ mới cứu được ĐCSVN! Chung quy thì không có 

một dân tộc nào, một quốc gia nào muốn ĐCSVN tồn tại và sống sót, 

nhất là dân tộc Việt Nam. Đây là một thảm họa sâu không đáy của 

ĐCSVN, mất phương hướng trong độc lập suy nghĩ, mất định hướng 

trong tự chủ tư duy, trong bối cảnh không có liên minh quốc tế trung 

tín, vì muốn trung tín với các đối tác thì phải nhân tính trong nhân đạo 

như họ qua nhân quyền dựa trên dân chủ, tự do trong đa nguyên. Cho 

nên, nhân dân thấy rất rõ bi kịch này của ĐCSVN: “theo Tầu thì mất 

nước, mà theo dân chủ thì mất đảng”. 

Phân tích tà dạng của phương trình Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu hoại 
Một phương trình luôn là quan hệ giữa ẩn số và hằng số, trong đó các hàm số 

chuyển biến theo ít nhất ba hệ: hệ tự (tự tin, tự trọng, tự chủ) của nạn nhân vượt 

thoát và vượt thắng được kẻ xâm lược bằng hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng 

tạo) để thay đời đổi kiếp cho mình qua hệ cảnh (bối cảnh, hoàn cảnh, thực 

cảnh) không những qua trực diện với kẻ thù xâm lăng, mà còn biết khai thác tất 

cả các liên minh ủng hộ và cổ vũ cho độc lập, tự do, nhân quyền của mình. Cụ 

thể nhất là lập ra ngay các liên minh sau đây: 

 Liên minh với các nước láng giềng gần cũng là nạn nhân như mình 

trong khu vực, trong đó láng giềng thật chính là các nước Đông Nam Á. 
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 Liên minh với các nước láng giềng xa cũng là nạn nhân như mình trong 

cá châu Á, trong đó láng giềng thương, chính là Tây Tạng, Mông Cổ... 

xa đại lý nhưng gần tâm cảnh với ta. 

 Liên minh với các nước láng giềng gần xa ít nhiều là nạn nhân như 

mình trong khu vực, trong đó láng giềng tin chính là các châu Á, trong 

đó có không những có Nhật mà cũng có Đài Loan, Hàn Quốc, 

Singapour. 

 Liên minh với các nước láng giềng liên châu lục có lịch sử là nạn nhân 

của Tàu tặc, trong đó láng giềng vững là Ấn Độ khi tìm ra đồng thuận 

với họ. 

 Liên minh với các nước láng giềng xa, xa mặt nhưng không cách lòng, 

như các nước dân chủ phương Tây, hiện nay ngày ngày là nạn nhân của 

Tàu nạn trong các xảo thuật gian lận từ chính trị tới kinh tế, từ quân sự 

tới thương mại...  

 Liên minh với các nước láng giềng mới, cả một Phi châu đang bị lừa 

đảo, bị chụp giật tài nguyên, bị khai thác tới cùng cực từ nhiên liệu tới 

nhân lực. 

Càng nhiều liên minh càng nhiều đồng minh! Mà đồng minh trên cơ sở bình 

đẳng qua công pháp quốc tế, chớ không phải là “đồng chí trong bi hoạt cảnh” 

của 4 độc hệ của phương trình Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu hoại: 

 hệ chế (khống chế, kiềm chế, ức chế),  

 hệ xâm (xâm lấn, xâm lược, xâm lăng),  

 hệ bạo (bạo quyền, bạo lực, bạo động),  

 hệ tà (tà quyền, tà lực, tà đạo),  

 hệ hoại (phá hoại, hủy hoại, di hoại). 

Từ đây phải hiểu cho thấu hệ hành (hành vi, hành động, hành tác) của phương 

trình Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu hoại, trong cách hệ hóa (chuyển hóa, biến hóa, đột 

hóa) của nó: 

 Kẻ khống chế áp đặt hệ tồn trong chiến thuật áp chế: tồn tại của kẻ 

khống chế chính là nỗi lo tồn vong của nạn nhân: yên thân trong tủi 

nhục, cúi đầu trong tủi phận. 

 Kẻ khống chế chỉ đưa những tin tức thiếu thốn và què quặt cho nạn 

nhân, để lèo lái nạn nhân vào bẫy, tự nạn nhân sa lầy vì thiếu tin tức, 

không đủ dữ kiện để tự quyết định sáng suốt, để có hành động chỉnh lý. 

 Kẻ khống chế bày biện một đồ hình ngay thượng nguồn rồi áp đặt đồ 

hình này vào hành vi của nạn nhân, và bắt nạn nhân phải hành động với 

hành tác có điều kiện, mà các điều kiện là do kẻ thống trị áp đặt.  

 Kẻ khống chế đưa đẩy nạn nhân vào mê lộ, như lạc vào rừng, và đi theo 

định hướng của kẻ thống trị, vì kẻ xâm lược này chính giữ định vị của 
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bắc đẩu, của kim chỉ nam để thao túng đường đi nước bước của nạn 

nhân. 

  Kẻ khống chế đưa nạn nhân vào mê hồn trận của nó, thí dụ của Việt 

Nam thật bi thảm: cả thủ tướng và tổng bí thư ĐCSVN đều thi nhau 

“lấy lòng Tàu”, thường xuyên làm “vừa lòng” Tập cận Bình để chứng 

tỏ là mình ngoan ngoãn, dễ bảo, vâng lời trong thuần phục, đây là bi 

hoạn hiện nay của các lãnh đạo ĐCSVN đã “bán thân cho tặc”. 

 Kẻ khống chế áp đặt vào não bộ của nạn nhân để cưỡng chế tư duy, phải 

luôn thực thi theo hướng của kẻ khống chế, phải thi hành theo ý muốn 

của kẻ khống chế, mà lắm lúc không biết rành mạch, rõ ràng về ý đồ của 

nó. 

 Kẻ khống chế bắt nạn nhân của nó phải học cách “đồng cảm để đồng 

điệu” với kẻ khống chế, như “học trưởng thành cạnh đàn anh”, như 

học các “kinh nghiệm giang hồ ma tặc” cần thiết để sống còn, sống sót 

qua quá trình xây dựng tri thức trong vị thế của nạn nhân trong tiền 

dạng thực hành: tự kiểm duyệt hành động của mình trước khi thực thi 

hành động của chính mình trên ngay không gian và thời gian của mình 

để “làm thay” kẻ khống chế mình. 

 Kẻ khống chế luôn áp đặt nạn nhân vào các tình trạng:“bất khả kháng”, 

“chẳng đặng đừng”, “không làm khác được”để ép nạn nhân của nó ở 

thế “lép vế”, mà chủ ý của kẻ thống trị là diệt: tự tin suy nghĩ, tự lập tư 

duy, tự chủ quyết định của nạn nhân. 

 Kẻ khống chế áp đặt nạn nhân cho nó quyền sử dụng bạo động của kẻ 

mạnh để ức chế nạn nhân; chính bạo lực này là bạo động của bạo quyền 

đè lâu dài trên số kiếp của nạn nhận. 

  Kẻ khống chế o ép nạn nhân phải chấp nhận quy luật độc quyền qua 

bạo quyền của kẻ khống chế, nếu cúi đầu trước đường “lưỡi bò” trên 

Biển Đông, thì phải khoanh tay khi Tàu tặc xây căn cứ quân sự trên 

Hoàng Sa và Trường Sa, rồi sau đó là quỳ gối trước Tàu khi chúng ra 

lịnh là không cho phép ĐCSVN để các công ty ngoại quốc khai thác dầu 

trên thềm lực địa của chính mình, và nhắm mắt khi Tàu thường xuyên 

giết hại ngư dân Việt trên biển đông.  

Phân tích tâm lý kẻ khống chế: nỗi sợ của kẻ xâm lược 
Khi ta nghiên cứu về 4 độc hệ là hệ chế (khống chế, kiềm chế, ức chế), hệ xâm 

(xâm lấn, xâm lược, xâm lăng), hệ bạo (bạo quyền, bạo lực, bạo động), hệ tà (tà 

quyền, tà lực, tà đạo) và hệ hoại (phá hoại, hủy hoại, di hoại), cùng lúc ta phải 

nghiên cứu sâu về nỗi lo, nỗi sợ của kẻ xâm lược. Không những thông qua 3 hệ 

làm nền nhân phẩm của nạn nhân là hệ tự (tự tin, tự trọng, tự chủ), hệ sáng 

(sáng kiến, sáng chế, sáng tạo) và hệ cảnh (bối cảnh, hoàn cảnh, thực cảnh) 

thuận lợi cho con đường đi tìm nhân tính của nạn nhân; mà ta phải tìm hiểu sâu 
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hơn về tâm lý kẻ khống chế, cụ thể là nỗi lo, nỗi sợ của kẻ mang ý đồ xâm lược, 

vì chúng cũng “ăn không ngon, ngủ không yên” và thường “mất ăn, mất ngủ”, 

vì nó biết không ai sinh ra trên đời này mà chấp nhận bị xâm lăng để rồi phải 

làm nô lệ: 

 

 Kẻ xâm lược luôn tìm cách thủ tiêu quá trình tự do hóa của các nạn 

nhân, khi họ đi tìm con đường nhân cách hóa cuộc đời của họ, đó chính 

là quá trình tự lập hóa, tự chủ hóa, xác nhận quyền làm người cùng lúc 

bản sắc văn hóa và văn minh của mình, đây là quá trình rất minh bạch 

đòi hỏi được đối xử công bằng, tức là ngang hàng nhau, không ai được 

“đè đầu ai”. Đây là chuyện làm kẻ xâm lược “ngày đêm lo lắng”, đừng 

nghĩ rằng nó “ăn trên ngồi trốc” rồi “vinh thân phì gia”, mà phải lý 

luận là nó cũng phải mất thời gian, năng lượng, tâm trí để nghĩ sâu thêm 

về sự can đảm dẫn tới cái bất khuất của kẻ bị trị; nhất là Việt tộc đã có 

thông minh, kinh nghiệm, trí tuệ trong việc diệt ngoại xâm. 

 Kẻ xâm lược rất ngại nạn nhân của nó đi tìm các nguồn bảo kê khác để 

thay đổi quan hệ giữa người và người, nơi mà công bằng trong quan hệ 

được công lý bảo đảm qua pháp luật. Kẻ khống chế rất lo lắng nạn nhân 

của nó phát huy tính thông minh dẫn tới chủ động đi tìm các đối tác mới 

công bằng hơn với họ hơn trong cái thông minh được xem là văn minh 

nhất hiện nay là cái thông minh biết tôn trọng lẫn nhau.  

 Kẻ xâm lược suồng sã trong các hệ xâm, khống, bạo, tà... mà cũng là 

nhà tù trong quá trình vô đạo lý vì vô giáo dục của nó, nên nó rất “bồn 

chồn”, có khi như “mất hồn”, trước các đồng minh mới của nạn nhân 

thông minh, biết khai thác nhân trí của nhân loại, bảo vệ nạn nhân vì tôn 

trọng nạn nhân trong nhân quyền. 

 Kẻ xâm lược không những phải “lo ra” trước các đồng minh mới văn 

minh hơn nó của nạn nhân, mà nó “càng sống càng lo” trước công pháp 

quốc tế ngày càng công bằng, không chấp nhận mãi cảnh “cá lớn nuốt 

cá bé”, chỉ vì quy luật man rợ này không phải là pháp luật công minh. 

Công pháp quốc tế văn minh hiện nay yêu quý dân chủ, trân trọng nhân 

quyền. Đây chính là lối thoát của Việt Nam hiện nay, trên con đường 

tìm tới sự thông minh tôn trọng lẫn nhau từ trong ra ngoài không gian 

của Liên Hiệp Quốc. 

 Kẻ xâm lược biết rất rõ, hiểu rất kỹ là “không ai muốn sống chung với 

nó” để bị nó “đè đầu, đè cổ”, cụ thể là ai cũng muốn “xa Tàu”, “tránh 

Tàu” (mà ông bà ta có khi nói nhanh là như “tránh tà”), còn ta trong 

lịch sự ngoại giao thì phải nói cho rõ là muốn: “thoát Trung”.  

 Kẻ xâm lược thấu rất rành cái khác biệt giữa các đạo lý của mỗi dân tộc, 

tạo nên không những nhân sinh quan, mà cả thế giới quan và vũ trụ 
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quan của mỗi nền văn hóa, của mỗi gốc giáo dục cộng đồng. Đây là câu 

chuyện rất cụ thể giữa Tàu và Ta, vì hai đạo lý sống của hai dân tộc rất 

khác nhau, đối với Tàu là “bình thiên hạ” nhưng thực chất là “nuốt 

thiên hạ”; còn đạo lý tổ tiên ta là phải“biết người biết ta” để biết “ăn ở 

có hậu” vì hiểu được thế nào là“thương người như thể thương thân”. 

 Kẻ xâm lược nghĩ rất sâu về lòng yêu đất nước, tình yêu quê hương của 

nạn nhân, ngay cả trong tâm tư của các lãnh đạo đã có lần “lầm đường, 

lạc lối” trong ma đạo mà tạm thời cam tâm “bán nước”, nhưng họ có 

thế trở về với dân tộc họ, đồng bào họ bất cứ lúc nào. Đó là trường hợp 

của Lê Duẩn được Tàu dựng lên để dẹp Võ Nguyên Giáp lẫn Hồ Chí 

Minh, nhưng khi thấy đất nước đang rơi vào quy trình Tàu họa-Tàu 

nạn- Tàu hoại thì công khai ra mặt chống Tàu, còn lập cả một quy trình 

đưa các người gốc Hoa ra khỏi Đất Việt sau năm 1979. 

 Kẻ xâm lược thường “bất an”, và “ăn ngủ thất thường” vì hệ nổi (nổi 

lên, nổi loạn, nổi dậy) của dân tộc đang là nạn nhân trực tiếp của chúng, 

hệ nổi luôn kéo theo hệ bật (bật lên, bật mồi, bật lửa) với tinh thần bất 

khuất không để mất quê hương và không muốn làm nô lệ. Đây là hằng 

số trong bản sắc Việt yêu độc lập dân tộc như yêu chính nhân phẩm của 

mình. 

 Kẻ xâm lược thường “ngày đêm lo lắng” về biến chuyển của thế giới 

trong toàn cầu hóa hiện nay, lấy công bằng làm công pháp, lấy nhân trí 

làm nhân lý, không để chuyện “có tiền mua tiên cũng được” đè lấp 

nhân phẩm, nhân tri. Bon tham nhũng sẵn sàng bán nước cứ tưởng cái gì 

trên đời này cũng có thể mua được bằng tiền, thì chúng sẽ thấy chuyện 

nhãn tiền là cầm tiền tham ô trên tay rồi mà “vẫn nuốt không trôi”, vì 

công lý của công pháp rất hiện hành! 

 Kẻ xâm lược luôn tìm “thuốc an thần” trước các làn sóng tôn vinh dân 

chủ để bảo vệ nhân quyền, luôn dựa trên hệ đa (đa tài, đa  năng, đa 

hiều, đa  trí) có gốc, rễ, cội, nguồn trong đa nguyên đang đi mạnh tới để 

kết liễu tính xâm lược mọi rợ của nó, và truy diệt nó ngay trên đất Trung 

Hoa của nó với dân tộc Hoa có thông minh, vì là con cháu của Mạnh 

Tử: “biết đục thủng thuyền khi kẻ lãnh đạo cầm lái bạo ngược và độc 

ác!”. 

 Kẻ xâm lược luôn dùng xảo thuật khống chế giấu sự thật về nó: không 

cho nạn nhân biết hết sự thật về khuyết điểm, khuyết tật của mình, nó 

tránh nói câu “nhân bất thập toàn”, nó tránh tuyệt đối nói “Thưa ông! 

Tôi ở bụi này”, nó tránh trong tuyệt mật về sự thật “lòng tham không 

đáy” của nó. Nó lo lắng là nạn nhân của nó đã là kẻ “đi guốc trong 

bụng của nó”, vì cũng khôn lanh như nó. 



 

264 

 

  Kẻ xâm lược luôn sống với tâm lý đi tra hỏi trong đối thoại, hạch hỏi 

trong đàm phán, tra khảo trong đàm đạo với nạn nhân về hệ thuần 

(thuần phục, thuần  hóa, thuần tuân) của nạn nhân, cùng lúc biết rất rõ 

là nạn nhận không bao giờ muốn rơi vào hệ độc (độc chủ, độc tôn, độc 

quyền)  để chịu làm nô lệ vĩnh viễn. 

Phân tích tâm lý chính trị về tà dạng của bọn bán nước 
Khi nghiên cứu để phân tích tâm lý kẻ khống chế, cụ thể là về nỗi lo, nỗi sợ của 

kẻ xâm lược, thì không thể không tìm hiểu về tà dạng của bọn bán nước để thấu 

rõ tại sao lại có “cặp bài trùng cướp nước-bán nước”. Chúng ta có ba tác giả 

giúp ta nhập nội vào không gian và thời gian của loại“cặp bài trùng cướp nước-

bán nước”này: 

- Chủ thuyết thống trị của Bourdieu trong đó kẻ xâm lược có 3 loại vốn 

chính để biến thành chục, thành trăm loại vốn khống chế khác, để ức chế 

nạn nhân của chúng: 

 vốn nổi: kinh tế, tài chính, vật chất, 

 vốn áp đảo: chính trị, ngoại giao, quân đội, 

 vốn lan tỏa: văn hóa, xã hội, giáo dục 

- Chủ thuyết kiềm hãm Faucault qua áp chế để áp đảo: 

 áp đặt từ trên cao ép xuống, 

 trùm phủ toàn bộ đời sống xã hội, 

 bao lấp mọi quan hệ xã hội. 

- Chủ thuyết bất bình đẳng của Passeron dùng khống chế để xâm lược:  

 kẻ khống chế từ chối quan hệ ngang hàng để tránh đối thoại trực diện, 

 kẻ khống chế áp chế quan hệ vừa cao, vừa chéo để kiểm tra nạn nhân, 

 kẻ khống chế áp đặt quan hệ qua sức mạnh đơn phương của nó. 

Mà hai thí dụ sau đây sẽ minh chứng cho các luận thuyết này: Tàu xây các trung 

tâm nguyên tử cận kề đất nước Việt, trong khi đó Tàu cấm chính quyền ĐCSVN 

cho khai thác dầu ngay trên thềm lục địa của người Việt. Khi các định đề giãi 

luận này có chứng cứ thuyết phục, thì ta sẽ thấy bọn bán nước có không ít trong 

không gian lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN, hãy xem lại hai dữ kiện lịch sử, một 

cận đại, một hiện nay: 

 Mật nghị Thành Đô 1990, bọn lãnh đạo ký vào văn bản là chỉ muốn cứu 

đảng chớ không muốn cứu nước hoặc cứu dân, chuyện «nước mất nhà 

tan» không phải là ưu tiên trong thỏa thuận, cho nên chúng không dám 

công khai văn bản này. 

 Tháng 6 năm 2018 này, Bộ Chính trị quyết và Quốc hội dự định «bấm 

nút bỏ phiếu (nhưng phải tạm lùi trước làn sóng phản đối quyết liệt của 

dân chúng) chuẩn bị nhượng quyền 99 năm (4 thế hệ) trong 3 đặc khu 

(Vân Đồn, Bắc Văn Phong, Phú Quốc) mà kẻ tới thao túng từ khai thác 

tới di dân, từ lũng đoạn tới xâm lược sẽ chính là Tàu tặc. 
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Các chỉ báo để nhận diện bọn bán nước: 

 Chúng sợ Tàu và mở cửa cho Tàu vào đất Việt như chốn không người. 

 Chúng sợ Tàu và luôn tổ chức các đặc quyền, đặc lợi, đặc khu cho Tàu. 

 Chúng theo Tàu và giấu mặt nhưng luôn tạo ra các chính sách nhượng 

bộ Tàu. 

 Chúng theo Tàu và luôn qua lại với Tàu để ký các hợp tác lấy Tàu làm 

chủ, cho Tàu đóng vai chính trong kịch bản của thỏa ước. 

 Chúng cần Tàu để được yên và tạo điều kiện cho chúng tự tham quyền 

qua tham nhũng. 

 Chúng cần Tàu để ủng hộ chúng trong các cuộc thanh trừng nội bộ, để 

diệt những ai chống chúng và chống Tàu. 

 Chúng tuân lịnh Tàu để «vinh thân phì gia» để được yên thân trong 

cuộc đời «sâu dân mọt nước» của chúng. 

 Chúng tuân lịnh Tàu để giữ tất cả các ưu đãi, ưu tiên, để chúng được ưu 

hậu, bỏ chạy theo chủ Tầu, khi Việt tộc nổi lên lật đổ chúng. 

 Chúng đi nước đôi: có tiền của nhờ Tàu và nhờ tham quyền-tham ô-

tham nhũng. 

 Chúng chạy nước đôi: chuyển tiền của ra ngoại quốc, rồi đưa gia đình 

và con cái ra trước nước ngoài, để dễ nhanh «cao bay xa chạy» khi Việt 

tộc vùng lên lấy lại độc lập cho nhân phẩm của họ. 

 

Đạo lý Việt và bản sắc Việt là nhân phẩm Việt 
Đạo lý hay, đẹp, tốt, lành là đúng nhưng phải hiểu tâm địa của Tầu để cái đúng 

trở thành cái thông minh: ta muốn “dĩ hòa vi quý” nhưng không muốn “dĩ hòa 

vi nhục”; ta mong “một điều nhịn chín điều lành” nhưng ta cũng biết “đánh 

trận đầu cho sát sơ ngạc, đánh trận sau cho tan tác chim muông”. Ta 

hiểu”tránh voi có xấu mặt nào” nhưng ta cũng biết tát vào mặt voi khi nó đe 

dọa dân tộc ta; chọc thủng mắt nó khi nó hăm he dòm ngó để xâm lâng đất nước 

ta; chặt chân nó khi nó tính chuyện dày xéo quê cha đất tổ của ta. Chúng ta biết 

“ngoại giao kiểu đu dây”, nhưng chúng ta không cho Tàu đu dây trên đầu chúng 

ta; còn bọn suốt ngày “cúi đầu đu dây” mà câm họng khi nó chiếm biển đảo của 

ta, im miệng khi nó lấy đất của ta ngay biên giới phía Bắc, chúng đừng lãnh đạo 

nữa, vì chúng còn thì còn các mật nghị Thành Đô khác sẽ ra đời. Tàu ngày ngày 

giết ngư dân ta, mà ĐSCVN lại «ngụy ngôn» là: tầu lạ, kẻ lạ… Thật khốn kiếp 

cho Việt tộc! Chúng ta hãy sẵn sàng đạp cho té bất cứ ai đang đu dây trên đầu 

Việt tộc. Thấy tới nơi để hiểu tới chốn Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoại để biết phải 

làm gì: mỗi chuyện trên đời đều có cái giá của nó, mà cái vô giá là toàn vẹn lãnh 

thổ luôn song hành cùng độc lập dân tộc, trong đó nhân Việt là nhân tính Việt, 

nhân phẩm Việt, còn cái giá vô danh giá là cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối: đó là cái 

giá của điếm nhục hóa. 
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(Quy) kết 

 

Đất nước chột tàn trong cõi đợi ngày yên 

Đồng bào quỵ thân giữa đời thoắt vắng tương lai! 
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Tôi nghiên cứu nhân học trong nhiều năm nay, nhưng tôi vẩn mơ ước 

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

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

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

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

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

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

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

quan, tham nhũng. 

 

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

bạo quyền bất công, tà quyền bất nhân. 

 

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

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

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

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

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

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

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

nghĩa một cách chân thành thế nào là dân sinh. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Một dân tộc không được hưởng dân chủ, 

dân tộc đó sống chỉ nữa kiếp,  

sống dở kiếp, sống không trọn kiếp. 

 

Muốn có dân chủ thì phải có trên thượng nguồn là các phong trào xã hội vì dân 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tức là vì dân chủ. Một hệ thống tư tưởng luôn dựa trên hệ luận : nơi 

mà lý luận để tìm đường đi nước bước có lập luận để xây dựng nên một mái nhà 

chung cho dân tộc, một nền chung để bảo vệ đất nước, có giải luận để thấy các 
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phương hướng phát triển, có diễn luận để thấy các chân trời sẽ tới, để giáo 

dưỡng con cháu, các thế hệ mai hậu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

thật sự dân chủ. 

Nhân lý dân chủ biết nói : không ! 
Nhân lý dân chủ sẽ mở lối để xây dựng lại kiếp người trong đó nhân tình phải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nam hiện nay nơi mà tham quyền sinh đôi cùng tham nhũng để bòn rút của cải 

dân tộc, nạo vét tài nguyên của đất nước thì phải được xoá bỏ sớm ngày nào hay 

ngày nấy ! 

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

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

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

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

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

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

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

thuẫn trong nhân sinh và tìm cách vượt qua các khó khăn, vượt thoát các trở lực, 
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và vượt thắng các trở ngại trong các thế kỷ qua, mà luôn bảo vệ được nhân 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

là lãnh đạo thì thoát được công lý, và tham ô, tham nhũng vẫn thoát được lao lý. 

Nhân lý dân chủ mở lối cho nhân tri, trên con đường với bao chướng ngại vật 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trật tự chính trị, trật tự luật pháp 
Dân chủ mở lối cho nhân lý trên gốc, rễ, cội, nguồn ngay trong lịch sử của nhân 

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

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

nhất là tại Anh Quốc và Pháp quốc ; cho tới cuộc cách mạng công nghiệp từ hơn 
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ba thế kỷ qua. Lịch sử dân chủ là tuần tự dân chủ, ngày ngày, tháng tháng, năm 

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

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

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

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

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

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

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

pháp, bằng biển lận và tội ác. 

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

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

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

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

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

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

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

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

cho ra đời ba hiện thực mới của dân chủ : cá nhân luật, chính quyền luật và định 

chế luật, trong đó luật pháp dựa trên công bằng của công lý vừa bảo quản, vừa 

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

hội. 

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

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

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

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

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

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

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

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

internet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Công dân chủ thể đa nguyên 
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Dân chủ với nội công tự chủ và nội lực tự do là điểm hẹn của nhiều tự do mới 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lý.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

càng rộng cho các công dân chủ thể này. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tráo phân phối thành tư lợi. 

“Không sợ bầu !” : “bầu đi để bầu lại” 
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Nhân lý dân chủ thẳng lưng khi nó dựa vào đa nguyên để có đa tài, đa năng, đa 

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

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

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

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

công nhân thành dân đen, nó không lẫn tránh trí thức vì nó mong gặp gỡ trí thức 

để đối thoại về đạo lý và đạo đức, nó cần chuyên gia để biết chính sách, để thấu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ngay ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pháp. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mọi nhân lý. 

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

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

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

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

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

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

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

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

cho dân tộc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chúng của mình. 

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

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

xuyên tạc, qua mỵ dân để chúng “kiếm phiếu”, để chúng “được bầu”, để 

chúng “có ghế trong quốc hội”, để chúng “có đường nắm chính quyền” trong 

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

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

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

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

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

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

chẳng còn chuyện con quan thì được làm quan, dẹp luôn về mặt nguyên tắc cá 
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lớn nuốt cá bé, loại luôn về mặt công lý chuyện cốc mò cò ăn, nơi mà dân chủ 

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

Chương trình hoá định kỳ-nhiệm kỳ 
Nhân lý dân chủ tỉnh táo trong nhận định muốn có chiến thắng, thì phải sáng 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tôn của ĐCSVN. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nhiệm có nhiệm kỳ này ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trung, bất lực. 

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

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

pháp trong mọi sinh hoạt xã hội, từ giáo dục tới thuế má, từ hướng nghiệp tới 
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chuyển nghiệp… cùng lúc luôn mở rộng để tiếp nhận các tiến bộ từ khoa học tới 

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

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

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

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

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

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

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

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

thể hợp tác lâu dài và bền vững với nhau. 

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

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

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

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

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

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

chỉ nhìn về một hướng để chỉ thấy một chiều. 

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

kiến, để xây dựng nên chủ thể qua sáng tạo; và chủ thể dân chủ sáng tạo này khi 

làm ra vốn liếng mới, sản phẩm mới, truyền thông mới, mạng xã hội mới… tức 

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

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

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

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

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

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

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

hội mới… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hoàn thiện của nó; nó càng đau đáu hơn khi trong một xã hội, một dân tộc, một 
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nhân loại luôn có các thành phần trộm, cắp, cướp, giật quyền lợi của tha nhân để 

trục lợi cho riêng mình. 

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

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

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

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

tộc, bất tài với triển vọng phát triển đất nước của ĐCSVN. 

 

 

 

 



 

281 

 

Nhân tri dân chủ 
 

Một dân tộc “nhắm mắt” chịu đựng độc tài phản dân chủ, 

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

để dẹp độc tài, dọn đường cho dân chủ tới cứu mình! 

 
Nhân tri luôn có nhân lý tới từ kinh nghiệm, mang lý trí và trí tuệ của nhân 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dạng khác nhau : 

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

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

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

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

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

chủ ngay trong trứng nước. 

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

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

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

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

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

bảo vệ nhân quyền qua thể chế dân chủ. 

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

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

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

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

hứa thì sẽ thất cử trong nhiệm kỳ tới. Chính chu trình nhiệm kỳ hoá là thời gian 
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thoả thuận quản lý của một chính quyền với nhân dân, đây là một luật chơi hiệu 

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

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

loại ra khỏi chính quyền qua tuyển cử. 

Khi điều tra kỹ về ba quá trình dân chủ tới-dân chủ xây-dân chủ động, ta nhận 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nhiệm kỳ mới. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nhân đạo và nhân phẩm. 

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

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

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

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

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

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

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

hại truyền thống, di tích, văn hoá… 

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

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

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

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

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

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

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

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

tranh vì tự do, cho cộng đồng đấu tranh để phát triển đất nước theo hướng văn 
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minh, từ đó bảo vệ được văn hoá của một dân tộc phải là văn hiến của một giống 

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

để Tàu hoạ ô nhiễm môi trường, môi sinh ; để Tàu hoạn hảm hại dân tộc bằng 

thực phẩm độc hại ; để Tàu nạn trùm phủ lên số phận Việt tộc hậu nạn qua 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trời tối nghịch của diệt vong ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

loạn trong các xã hội dân chủ. 

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

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

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

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

cá nhân giờ thành công dân, hơn thế nữa trở thành chủ thể dân chủ biết bổn 
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phận đối với dân tộc, biết trách nhiệm đối với đất nước, biết quyền lợi của mình 

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

hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng tạo), cụ thể là có sáng kiến để làm tốt hơn đời 

sống xã hội, biết sáng lập ra các tập thể, các cộng đồng với các phương án mới 

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

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

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

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

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

tưởng là hằng số, không sao thay đổi được : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

toàn cầu hoá… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nước với 1954, các lãnh đạo của ĐCSVN luôn lệ thuộc vào phong trào quốc tế 

cộng sản, trong đó phản xạ khoanh tay nhận lịnh hai đàn anh Liên Xô và Trung 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Loan, Trung Quốc). 

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

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

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

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

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

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

kiện này, thì dân tộc đó thật vô phúc ! 

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

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

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

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

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

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

về công bằng trong xã hội. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chứng từ xuất hiện để phản biện, công dân trong phản luận dân chủ, từ đó vai trò 
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đấu tranh dân chủ vì công bằng và tự do luôn được thay đổi theo hướng đi lên ; 

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

trưởng (crise de croissance).Tại đây xuất hiện hai dữ kiện mới của dân chủ: 

– Xã hội dân sự đối diện để đối chất với chính quyền dân chủ do dân bầu ra, tức 

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

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

tại tới tương lai. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sau : 

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

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

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

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

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

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

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

nhân phẩm. 

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

công dân ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

số qua tranh cử. 
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– Đa nguyên dựa đa tài, nơi mà đa nguyên dựa trên đa đảng, vì có sung lực tạo 

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

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

trị, chọn đa phương để khử độc đảng. Chính hệ đa này sẽ mở ra nhiều cửa, đưa 

tới nhiều chân trời làm mới tự do, làm rộng công bằng, làm giầu bác ái. Cũng 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: 

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

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

với đảng phái của họ không được đứng trên, đứng ngoài, đứng xa pháp luật, mà 
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họ phải ở trong khung pháp luật như mọi công dân, và nếu cần phải chịu bị xử 

như mọi công dân. 

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

quốc gia, từ chính trị tới ngoại giao, từ xã hội tới văn hoá, từ an ninh tới quốc 

phòng… mà cùng lúc phải bảo vệ một cách tuyết đối không những quyền lợi của 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

đồng. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

thù, có mang đặc tính của họ. 
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Chính thể chế dân chủ đã đi đầu trong quá trình luật hoá bảo vệ quyền sở hữu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

những tin bẩn ngược lẽ phải. 

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

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

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

của công dân đó. 

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

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

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

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

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

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

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

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

sống, sinh hoạt của một xã hội dân chủ : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bảo vệ bằng pháp luận qua hiến pháp và luật pháp. 
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Các lập luận pháp quyền luôn bị thay, tráo, lừa, gian trong các chế độ độc tài 

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

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

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

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

luận pháp quyền trong đó công luật phải bảo vệ bởi pháp luật. Đừng mong các 

chế độ độc đảng phản dân chủ lấy tự sáng kiến để tổ chức và thực hiện các hội 

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

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

quyền này. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

các nhân tố này. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

thành thảm hoạ cho đất nước, đây cũng là tên đầu sỏ các tổ chức trộm, cắp, 
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cướp, giựt được tổ chức bởi tay chân bộ công an của hắn, từ cướp đất của dân 

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

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

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

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

tranh chống xâm lược Tàu, khi hắn là Bộ trưởng Bộ Công an. Một tên buôn máu 

để tranh quyền, cũng là loại mua bằng bán cấp để mua chức bán quyền với chủ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

học, tức là khoa học chính trị ? 

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

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

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

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

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

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

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

về phía lẽ phải để tuột trần thân cái đểu. 

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

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

chủ đã : 

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

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

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

những về kinh tế, thương mại, mà về cả khoa học và kỹ thuật lẫn văn hoá và 

giáo dục. 

– Đẩy lùi ra các thể chế độc tài qua các lý luận không những từ dân chủ tới nhân 

quyền, mà cụ thể là trên hiệu quả của sáng tạo các cá nhân, nhờ có không gian 

dân chủ mới phát huy toàn diện tiềm năng và khả năng sáng tạo của mình. 

Trong thế kỷ XX, nhân loại cũng thấy rất rõ là các thể chế dân chủ không xoá 

hẳn được chiến tranh, chỉ vì bọn sát nhân như Hitler tại Đức, Mussolini tại Ý, 

chúng sẵn sàng mỵ dân, để nắm chính quyền qua bầu cử. Như vậy trong sinh 
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hoạt dân chủ luôn có bọn dùng đạo đức giả để lấy chính quyền qua tuyển cử, và 

đa số đương thời (cũng là đa số tạm thời) đã bầu cho chúng : phải mở mắt ra khi 

thấy chúng chính là sát thủ đang ám sát chính dân tộc của mình qua thế chiến! 

Nhờ các kinh nghiệm dân chủ này, mà các dân tộc, các quốc gia Âu châu đã lại 

gần nhau sau hai thế chiến, để cùng nhau xây dựng một liên minh dân chủ, là 

hiện thân của Liên minh châu Âu hiện nay. Trong quá trình này, các chuyên gia 

nghiên cứu về dân chủ đưa ra hai nhận định : 

– Một chế độ được xây dựng qua đầu phiếu dân chủ, có thể quay lại độc tài, nếu 

chính quyền của nó “thông đồng” với các tên có bản chất độc đoán, với các đảng 

chỉ muốn độc trị sau khi thắng cử, mà đệ nhị thế chiến gây ra bởi Đức Quốc xã 

là một minh chứng. 

– Một thể chế gầy dựng qua bầu cử dân chủ, không thể thiếu vai trò chủ yếu 

của chính quyền, tức là chức năng vượt trội của hành pháp trong quản lý lẫn 

trong ngoại giao, trong chủ trì hệ thống hành chính mà cả trong vai trò điều chế 

kinh tế quốc gia, nhưng luôn được kiểm tra bởi lập pháp, kiểm soát bởi tư pháp. 

Trên hai thực tế này, các thể chế dân chủ đã đi những bước sáng tạo khi sử dụng 

sức mạnh dân chủ để lấy sáng kiến về : 

– Nội dung luật cá nhân trong định hướng ngày càng mở rộng tự do cá nhân mà 

quyền lực của các đảng phái chính trị và uy lực của các tôn giáo không ngăn 

chặn được, khi cá nhân đã thành công dân, thì công dân sẽ tự phát huy vị thế 

công dân bằng thông minh của chính mình, được pháp luật bảo vệ để trở 

thành chủ thể dân chủ : có vai trò trong nhiều hội đoàn và có chức năng trong 

nhiều tập thể được trợ lực bởi dân chủ qua nhân quyền. 

– Tổ chức xã hội dân sự qua đòi hỏi chính đáng về điều kiện lao động, văn hoá, 

giáo dục, lấy nhân quyền làm kim chỉ nam, để kích hoạt các phong trào trực tiếp 

đấu tranh cho công bằng xã hội không qua chính quyền, hoặc mang quy mô 

nhân đạo, thiện nguyện cũng không cần qua chính phủ. 

– Bảo hiểm xã hội, trực tiếp đòi hỏi phải có luật xã hội song hành cùng các luật 

về lao động, về kinh tế… trong đó người bị thất nghiệp phải được tu nghiệp với 

nhiều chính sách khác nhau, và người nghèo phải được bảo hiểm y tế để sức 

khoẻ được chăm sóc một cách công tâm và chính quyền phải tích cực tham gia 

vào quá trình nhân đạo hoá các hệ thống bảo hiểm này để biến chúng thành 

những công trình bảo trợ người nghèo, kẻ yếu trong xã hội. 

Khi tổng kết lại ba phân tích này : nội dung luật cá nhân, tổ chức xã hội dân sự, 

bảo hiểm xã hội để biến thành các công trình bảo trợ, ta thấy rõ chính các thể 

chế dân chủ đã sáng lập ra phạm trù an sinh xã hội, và chỉnh lý hoá để nó 

thành luật xã hội mà tam quyền phân lập phải công nhận và phải hỗ trợ nó. Ở 

đây, phải thấy là kết quả của một thể chế dân chủ luôn là một sự phối hợp tổng 

thể của ba kinh nghiệm, của ba vốn liếng, giờ đã thành ba cột trụ, ba nền móng 

để xây dựng dân chủ : 

 Chính trị, từ điều hành tới quản lý, từ quyết định quốc gia tới tổ chức 

xã hội. 
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 Luật pháp, có luật sư và có toà án, để bảo vệ công dân và để ngăn cấm 

các hành vi phạm pháp. 

 Lịch sử, tránh sai lầm của quá khứ để tránh sai phạm trong hiện tại và 

tương lai. 

Chính ba vốn liếng này cho phép mỗi công dân trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện 

nay, được phép so sánh thể chế dân chủ này với thể chế dân chủ kia, để cân, đo, 

đóng, đếm xã hội dân chủ này với xã hội dân chủ kia, để tìm đường ngày một 

tiến bộ hơn. Vì nếu dân thực sự làm chủ thì chính dân sẽ làm cho đời sống của 

mình ngày càng khá hơn, bằng cách làm cho thể chế dân chủ của mình ngày 

càng tốt hơn, xã hội dân chủ của mình ngày càng lành hơn. Cho nên một xã hội 

thật sự dân chủ hiếm có chính quyền do dân bầu ra lại đẩy công an và quân đội 

giết dân khi dân chúng biểu tình đòi công bằng, đòi tự do. Một xã hội phản dân 

chủ tới từ độc tài của một độc đảng luôn dễ dàng có phản xạ đàn áp dân, nếu 

không xong nó sẽ bỏ tù dân, và nếu chưa xong nó có thể bắn giết dân, thảm sát 

dân, như ta đã thấy bọn lãnh đạo của ĐCSTQ ra lịnh giết tuổi trẻ dòi dân chủ tại 

Thiên An Môn. 

Trông người rồi nghĩ tới ta ! Hãy nhớ lại mọi thảm hoạ phản dân chủ của 

ĐCSVN đều là bi nạn của Việt tộc trong thế kỷ XX qua và thế kỷ XXI này, từ 

bưng bít tin tức về các sự thật trong nội bộ đảng, tới các cuộc thanh trừng nội bộ 

của họ trong hậu đài, về quyền bính, luôn đi kèm với sự dối trá như phản xạ nội 

bộ đảng, luôn đi cặp kè với sự gian lận như phản xạ nội cung đảng. 

Danh sách các đồng chí nạn nhân của cặp bài trùng Lê Duẩn-Lê Đức Thọ thì 

dầy sâu và đặc kín qua quá trình thanh trừng nội bộ, từ Nguyễn Chí Thanh, 

Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Đinh Đức Thiện… cho tới ngày nay với các 

nhân vật quyền lực tưởng là cao nhưng số phận thật bọt bèo, như Nguyễn Bá 

Thanh, tướng Phạm Quang Ngọ, giờ thì chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thảm 

hoạ của ĐCSVN trong quá khứ chính là thảm trạng chính trị hiện nay của 

ĐCSVN, các giả thuyết trung thực đều quay về phía lãnh đạo Tàu, chung quanh 

đám đầu sỏ Tập Cận Bình, với bộ máy nội gián là bọn tình báo Hoa Nam đang 

thao túng, áp đặt, giựt dây, và chúng bắt lãnh đạo nào của ĐCSVN phải chết : 

thì chết, chúng giết theo văn bản “virus hiếm và độc”. 

Một chuyện không thể xẩy ra nếu giới lãnh đạo có bản lĩnh độc lập quốc gia, 

nếu một chính giới có tự chủ dân tộc, trong một môi trường được bảo vệ bằng tri 

thức dân chủ, mọi chuyện “đột tử” đều phải được giải thích rõ ràng trong minh 

bạch, mà dân chủ Âu châu đặt tên là : trong để sáng (transparence). 

Cái vỏ 
Cái thảm kịch thầm lặng hiện nay giữa những đảng viên nồng cốt của ĐCSVN 

là chính là sự công nhận của họ : ĐCSVN chỉ còn là một cái vỏ ! Không còn cái 

hồn cách mạng, không còn cái tâm trong luân lý đổi đời, không còn cái lỏi dấn 

thân biết hy sinh vì giống nòi. Tức là không còn một nội dung lý luận nào dựa 

vào một ý thức hệ để tạo niềm tin cho tập thể, tức là không còn một nội hàm đạo 

lý nào để dẫn dắt dân tộc, để hướng dẫn đất nước trên con đường phát triển theo 
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hướng văn minh. Họ chỉ còn cái vỏ ! Đã rỗng toét vì bị chính họ nạo khoét từ 

năm 1930 tới nay, cùng lúc họ đã vơ vét tiền tài của dân tộc, tài nguyên của đất 

nước, một cái vỏ không tương lai, một cái vỏ chỉ tồn tại vài năm nữa để vơ vét 

cho hết, rồi các chóp bu sẽ bỏ chạy, trước khi bọn Tàu tặc xâm chiếm đất nước 

này. Cái vỏ của họ được bao bọc ngày ngày bởi công an trị, một công cụ của bạo 

quyền độc tài vì độc đảng, trấn áp đồng bào, đàn áp dân tộc, hãm hại các công 

dân yêu nước vì yêu dân chủ, quần chúng yêu tự do vì yêu nhân quyền. Cái vỏ 

này được che bọc bởi một quân đội vẫn còn làm tay sai cho ĐCSVN (cho tới 

bao giờ ?), trong khi Tàu tặc đã đột nhập vào đất nước Việt, đang nhan nhản trên 

đường phố, thao túng không những chính trị, ngoại giao mà cả về quân sự với 

một lực lượng quân đội đang “hèn với giặc”, đang nhắm mắt để công an ngày 

ngày “ác với dân”. 

Nhưng cái vỏ là cái vỏ ! Không có nội dung chính trị thì không có tương lai 

chính trị ; không có nội chất luân lý thì không có nội hàm dân tộc ; không có nội 

công phát triển đất nước theo hướng văn minh thì không có nội lực của đồng 

bào. Tương lai của cái vỏ là sự khô cằn đã báo ngày tận thế của một chế độ chỉ 

biết nuôi cái ngu để cai trị ; vì chính các lãnh đạo của ĐCSVN là những người 

không khôn, không thông minh, chỉ biết tuyên truyền ngu dân để cai trị, họ nuôi 

cái ngu để tránh phải “vận não” để thành người khôn, họ chỉ muốn dễ bề vơ vét 

qua tham ô, tham nhũng, mà không cần tri thức về chính trị, không cần kiến thức 

về quản lý. 

Tương lai của cái vỏ là ngày nó rơi, rồi nó tan rữa trên mặt đất, để từ từ về cõi 

chết của nó, như một ý thức hệ bạo tàn, lấy cái ác để đối xử với đồng bào, lấy 

cái độc để xử thế với dân tộc, vì chính các lãnh đạo của ĐCSVN là những người 

không tốt nên họ mở cửa cho Tàu tặcchiếm đất, biển, đảo. Họ cũng không phải 

là người hay khi họ bỏ mặc đồng bào phải chịu cảnh thực phẩm độc đi cùng với 

ô nhiễm môi trường do Tàu hoạ gây ra. Họ cũng không phải là người lành khi 

biến dân chúng thành dân oan không đất, không nhà, dân đen trong khốn cùng, 

khổ ải qua tham quyền và tham tiền của họ trong bối cảnh Tàu hoạn đang trùm 

phủ lên số phận của Việt tộc. 

Chắc chắn là phẩm chất các lãnh đạo này không đẹp vì họ đã vơ vét rồi đưa tiền 

của bằng tham ô, tham nhũng của họ qua phương Tây, bỏ mặc tiền đồ tổ tiên, 

vận mệnh đất nước, sinh mạng đồng bào trong quy trình Tàu nạn. Họ không có 

cái hay, đẹp, tốt, lành của các chính khách yêu đất nước vì yêu dân chủ, thương 

đồng bào vì quý nhân quyền. Họ sẽ cắm cổ bỏ chạy với tiền của có được qua vơ 

vét trong đời tham quan của họ, khi phương trình Tàu tặc-Tàu hoạ-Tàu hoạn-

Tàu nạn được khai triển và áp đặt trên đất nước của Việt tộc trong những ngày 

tháng tới. 

Việt tộc phải thấy trong cái vỏ này : yêu, ma, tà, quỷ đang đục mòn tài nguyên 

đất nước, đang bòn rút tới kiệt quệ mọi sinh lực của Việt tộc : đừng tiếp tục chấp 

nhận cái vỏ này ! Vì nó là nơi ẩn chứa bọn tham quan xấu, tồi, tục, dở ; và cũng 

đừng để cái vỏ là nơi ẩn nấp của bọn buôn dân bán nước, làm tai sai cho phương 
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trình Tàu tặc-Tàu hoạ-Tàu hoạn-Tàu nạn, vô cùng thâm, độc, ác, hiểm của Tàu 

tà, đang gây bao hiểm nạn cho đất nước Việt, dân tộc Việt, nhân phẩm Việt ! 

Bọn độc tài, độc đảng rất sợ phương trình: dân chủ = dân tự làm chủ, chúng 

càng “lo ra”hơn nữa khi thấy mọi tiến bộ: từ nhân quyền tới nhân phẩm, từ 

khoa học tới kỹ thuật, từ thông tin tới truyền thông, từ y tế tới giáo dục… luôn 

đưa văn hoá vào quỹ đạo của văn minh để giữ vững văn hiến, đều được các thể 

chế dân chủ khởi xướng, kích hoạt, thăng hoa, đó chính là tiến bộ của dân chủ, 

vì chúng biết hơn ai hết phản dân chủ là phản tiến bộ, chống lại tiến hoá của sự 

thông minh đã sẵn có trong nhân tri dân chủ! 

 

Nhân trí dân chủ 
 

 

Ý tưởng đẹp làm nên ý định hay, 

 ý muốn tốt tạo ra ý chí bền, tất cả chế tác ra ý lực để đấu tranh. 

Kiến thức đúng xây tri thức vững, ý thức cao dựng tâm thức sâu,  

tất cả sáng tạo ra trí lực để đề cao nhân trí. 

 

Sống-nhận-biết-hiểu-thức đó là quá trình của trí, khi được đạo lý hay, đẹp, tốt, 

lành của nhân mở cửa để tiếp-lọc-chọn-tuyển-giữ ; vì thế nhân trí có thể đi từ cá 

thể tới tập thể, nhưng nhân trí sẽ có nội công vững, bản lĩnh mạnh, có tầm vóc 

chắc khi nó đi từ tập thể để trở lại với cá thể. Nhân trí dân chủ cũng theo quy 

trình này, khi một cá thể có hiểu biết đúng để có thành lập luận đúng, thì tập thể 

sẽ thấy cái đúng đó không những là kiến thức mà còn là ý thức, và ý thức này sẽ 

lan toả tới các cá nhân khác chưa có kiến thức và ý thức này. Và khi tất cả (hoặc 

đa số) có kiến thức và ý thức, thì tập thể và các cá thể đã có cùng một nhận thức. 

Nhân trí dân chủ có trước thể chế dân chủ, vì nhận thức về dân chủ được cộng 

đồng, dân tộc hiểu biết và ủng hộ để trở hành tâm thức, nó sẽ được nuôi và 

dưỡng để biến hoài bão thành thực tiễn qua đấu tranh. 

Nhân của lý để dân làm chủ 
Nhân trí không bao giờ bị ngưng động, vì kiến thức nhân sinh được bồi đắp 

thường nhật, dân chủ không bao giờ bị cầm tù, vì đòi hỏi cho công bằng và tự 

do luôn được khởi động thường xuyên, vì thế nhân trí dân chủ luôn được hoạt 

kích để thăng hoa trong sinh hoạt tri thức của nhân sinh. Nhưng động cơ nào 

làm nên sức mạnh của nhân trí dân chủ, tại đây lý luận về dân chủ làm nên các 

động cơ của các phong trào đấu tranh vì dân chủ : 

 Con người làm nên lịch sử của chính con người, nên chính con người phải 

làm chủ lịch sử của mình qua lý trí, qua trí tuệ, qua tuệ giác của chính 
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mình bằng cách hiểu các quy luật của nhân trí để làm khá lên nhân sinh, 

làm tốt hơn nhân tình mà mình đang sống, hoặc đang bị chịu đựng. 

 Con người có ý thức sẽ làm nên ý lực cho cộng đồng của mình, con người 

đó với lý trí, trí tuệ, tuệ giác của mình, đã thấy sự thất bại của mọi chế độ 

công hữu, được cổ suý qua chủ nghĩa xã hội và cộng sản đều thảm bại chỉ 

vì nó không tôn trọng tự do cá nhân. Mà chính con người cũng thấy chính 

tự do cá nhân khi biến thành chủ nghĩa ích kỷ, mà quên dân tộc và nhân 

loại thì tự do ích kỷ này cũng sẽ không có hùng lực để tổ chức xã hội, tức 

là tổ chức ra sự sống chung có chia sẻ dựa trên công bằng xã hội luôn có 

mặt trong tự do của cá nhân. 

 Con người có nhận thức không cực đoan công hữu, không quá khích tư 

hữu, nên nhân trí dân chủ tạo ưu tiên cho đa số để giải quyết ba phạm trù 

thiết yếu của nhân sinh là tự do, công bằng, bác ái, mà vẫn tôn trọng thiểu 

số, vẫn bảo vệ cá nhân. Đây cũng là lý luận và lập luận của lý trí, trí tuệ, 

tuệ giác có trong nhân trí, nếu làm mất phương pháp giải luận này, thì sẽ 

không có thể chế dân chủ. 

Khi đã nhận ra ba động cơ trên của nhân trí dân chủ, thì phải tiếp tục diễn luận 

để thấy các thực trạng khác của một thể chế dân chủ. Khi thiết lập một thể chế 

có ứng cử và tuyển cử để có dân chủ thì phải thấy là một chế độ dân chủ được 

nuôi dưỡng bằng chính sức mạnh của nó, trong đó nó phải xử lý hai chuyện 

cùng một lúc.  

 Dân chủ phải biết giải quyết các hành động mỵ dân của bọn chính khách 

đạo đức giả để được đắc cử, để khi có chính quyền thì chúng sẽ diệt dân 

chủ, tức là giết tự do, công bằng, bác ái ; sinh hoạt dân chủ luôn bị đe doạ, 

giăng bẫy bởi bọn « mượn đầu heo nấu cháo » của bọn này. Bọn tồi tệ 

này không hề vắng mặt trong các chế thể dân chủ, cũng như trong lịch sử 

loài người, chúng không những biết « thừa gió để bẻ măng », mà chúng 

còn biết « thừa nước đục để thả câu » với sự gian dối phản dân chủ của 

chúng, chúng sẽ đưa dân tộc chúng tới đại nạn, vì chúng chỉ tính toán cho 

chúng, theo con tính « đục nước thì béo cò », đừng mong chúng kính 

trọng dân chủ.  

 Dân chủ phải biết vượt qua sự khác biệt, sự chênh lệch của chương trình 

ứng cử và khả năng quản lý chính quyền của người, của nhóm, của đảng 

thắng cử với một chương trình hay và đẹp mà chính quyền quản lý 

chương trình này lại bất tài, bất lực thì kẻ đó, nhóm, đảng đó sẽ bất tín, 

bất trung vì chỉ biết hứa hảo, hứa bừa, hứa liều. Đây là bọn « nói như rồng 

leo, mà làm như mèo mửa » mà hiện nay, Việt tộc đang phải trả giá rất 

nặng nề và ác liệt chuyện này của ĐCSVN, với thảm hoạ mất nước trước 

Tàu tặc. 
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Từ hai thực tế trên như hai trở lực trên, tại đây sức mạnh của một thể chế dân 

chủ là phải biết tự bảo vệ mình : biết lập thân nhưng cũng biết phòng thân 

chống bọn thâm, độc, ác, hiểm ; biết tu thân nhưng cũng phải biết thủ thân trước 

đám xấu, tồi, tục, dở. Chưa hết, một thể chế dân chủ sáng suốt còn có một nội 

lực biết thay đổi chính quyền, thay thế chính phủ đúng lúc để tránh hậu nạn cho 

dân tộc, cho quốc gia trước các đột biến mới mà lực lượng lãnh đạo đương 

nhiệm không gồng gánh nổi, không « kham » nổi, vì họ không có tâm hoặc 

không có tầm. Một thể chế dân chủ sáng suốt phải luôn có sự tỉnh táo, không để 

« nước tới chân mới nhảy », không để chuyện « mất trâu rồi mới xây chuồng » 

xẩy đến.  

Lịch sử cận đại và hiện đại của các thể chế dân chủ cho thấy có hai châu lục : 

Âu châu và Mỹ châu, bị những suy thoái kính tế sâu rộng, những khủng hoảng 

thị trường nặng nề, nhưng luôn tự vực mình dậy. Như vậy, bản thân nhân trí dân 

chủ mang cùng lúc được hai nội chất : biết vượt thoát các thăng trầm, biết vượt 

thoát các thử thách : biết phục sức và biết hồi sức trước các trở lực. 

Nhân của bằng, dân của công 
Nhân trí dân chủ biết dụng công bằng để tạo thăng bằng, muốn có công bằng thì 

dân chủ biết dựa trên công lý để lập ra công pháp và yêu cầu công pháp phải bảo 

vệ luật pháp. Ý thức về dân chủ phải qua công bằng để có thăng bằng dựa trên 

pháp quyền được nhận định : 

 Con người không còn nhắm mắt chấp nhận chuyện hạnh phúc của người 

này gây ra khổ đau cho người khác, không chịu đựng nữa cảnh « kẻ ăn ốc, 

người đổ vỏ ». 

 Con người không cúi đầu cam chịu chuyện bóc lột, kẻ không làm thì được 

hưởng, kẻ làm nhiều thì không được gì, chuyện « cốc mò, cò xơi », lao 

động để nuôi bọn ký sinh trùng này tạo ra bất công. 

 Con người cũng không khoanh tay nhận lãnh bất công « ăn cổ đi trước, 

lội nước đi sau » của bọn « ăn trên, ngồi trốc », bọn cơ hội này mang 

tiếng là đầy tớ của dân, nhưng chúng biến của công người thành của cải 

của chúng. 

 Con người không còn cúi đầu với bọn « cướp ngày là quan », chúng là 

bọn « sâu dân, mọt nước », đừng mong chúng yêu nước, đừng chờ chúng 

tôn trọng dân chủ, và phải chuẩn bị tinh thần các hành động cứu nước đối 

với bọn này, vì chúng vì tự lợi mà sẵn sàng bán nước. 

Đây chính là thảm hoạ của Việt tộc từ khi có ĐCSVN với các lãnh đạo vô sản 

hứa với dân là sẽ xoá chuyện người bóc lột người, nhưng trong thực tế hằng 

ngày, chính bọn tham quan của ĐCSVN đang biến hằng triệu dân chúng thành 

dân đen, dân oan. Thực thể dân đen-dân oan đang còn đầy rẫy trong xã hội Việt 

Nam hiện nay là minh chứng của một xã hội bất công, không hề có công bằng, 
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mà chỉ có oan nghiệp của dân đen, và oan khiên của dân oan, xã hội này không 

hề là một xã hội dân chủ. 

Khi nhân trí dân chủ khởi xướng công bằng là một ý chí cho một thể chế dân 

chủ, thì chính ý chí này đã tham gia tích cực vào chuyện loại ra được ý thức hệ 

đấu tranh giai cấp, rất sắc máu trong các chế độ độc đảng phản dân chủ mà Việt 

tộc phải trả giả rất đắc trong giai đoạn cải cách ruộng đất, giữa thế kỷ XX vừa 

qua. Tại đây, dân chủ phải biết bảo vệ công bằng trước các đòi hỏi bức bách của 

tự do, nhưng phương pháp luận để giải quyết các ẩn số của tự do phải được lập 

luận dựa trên hằng số của công bằng, mà không quên sự trợ lực của hàm số bác 

ái. Chính các chế độ độc tài, độc đảng khi muốn áp đặt toàn quyền của nó để 

toàn trị thì nó đã bẻ gãy thế liên minh của tự do-công bằng-bác ái, và nó sẽ thất 

bại trên cả ba mặt trận này. Nếu độc tài toàn trị mà không có tự do-công bằng-

bác ái thì nó sẽ vô hậu, vì bản chất của nó là bất nhân ! 

Nhân trí dân chủ chống lại độc tài toàn trị không những qua nhân đạo, nhân 

phẩm, nhân từ có trong nhân lý, nhân tri, nhân trí, mà dân chủ còn chống độc 

tài qua hiệu quả của quản lý xã hội bằng hiệu năng của lãnh đạo chính trị bằng 

đa nguyên, có bản lĩnh của đa tài và đa trí. Cái tham quyền sinh ra tham quan 

trong độc tài toàn trị đẻ ra hoạn quan gây hoạn bịnh cho cả một dân tộc luôn là 

đối tượng đấu tranh của nhân trí dân chủ ra đời để dẹp độc tài toàn trị. Muốn 

làm được chuyện này, nhân trí dân chủ phải bảo đảm được sự an toàn hạnh phúc 

của cặp tự do-công bằng, để cả hai luôn song hành với nhau, vì mọi lý do ly 

thân hoặc ly hôn của hai phạm trù này sẽ làm mất dân chủ. 

Trí của thật và trí của thiện 

Dân chủ là tổng kết lý trí về sự thật, dân chủ là tổng hợp trí tuệ về sự thiện, 

không có hai nội chất thật và thiện, thì tất cả câu chữ về dân chủ đều giả mạo, 

gian dối, chỉ là chiêu bài đánh lận con đen. 

Con người có cả một thế kỷ XX để thử nghiệm và nhiều quốc gia đã trải nghiệm 

về chủ nghĩa xã hội, với hứa hẹn đi lên cộng sản chủ nghĩa như thăng hoa lên 

một thiên đường : tất cả đều là ảo vọng ! Mà nền móng là một sự dối trá, mà từ 

gốc tới ngọn, chỉ là một sự lọc lừa, với bao thảm hoạ. Mọi thảm hoạ đều gây ra 

hậu nạn, từ độc tài tới đàn áp, từ đày con dân của chính mình, từ công an trị tới 

bần cùng hoá dân tộc, từ tham ô tới tham nhũng mọi tầng, mọi cấp. Đây là địa 

ngục chớ không phải thiên đường : từ bòn rút mọi tài nguyên của đất nước tới 

kiệt quệ tới tiêu diệt công bằng tới sản sinh ra nghèo đói, với dân oan gào thét 

giữa đường phố vì bị mất đất, mất nhà, màn trời chiếu đất ; tới dân đen cúi đầu 

trong túng quẩn, trắng tay cả kiếp người.  

Các nhà lãnh đạo chính trị tài ba của nhân loại, các hiền sĩ sáng suốt của nhân 

sinh, các đạo sư của các đạo giáo… tất cả đều công nhận là chủ nghĩa xã hội đã 
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thất bại như bao chủ nghĩa khác trong lịch sử của con người khi chúng muốn 

biến tư hữu thành công hữu, với ảo giác mê loạn về cộng sản chủ nghĩa. Mà thực 

chất của nó là luôn mang theo độc tài, trong thực chất là nó phản dân chủ vì nó 

phản dân tộc nó, đồng bào nó, đất nước nó… Từ thế kỷ XX, giờ tới kỷ XXI, nó 

mang theo từ tù đày tới thảm sát ; miệng nó hứa thiên đường cho quần chúng, 

nhưng thực tế chỉ có lủ lãnh đạo chóp bu là được hưởng thiên đường trong sa 

đoạ. Khốn nạn nhất là nó chỉ mang địa ngục vào thẳng cuộc sống xã hội, khi nó 

xem sinh mạng của đồng bào nó chỉ là công cụ cho nó bóc lột ; khi nó xem tính 

mạng của đồng loại nó như súc vật chỉ để phục dịch nó ; khi không còn gì để 

bòn rút, thì nó xem sinh linh trong nhân sinh như cỏ rác. Nó mang vô cảm vào 

quan hệ xã hội vì nó vô nhân ; nó đưa vô tri vào giáo dục vì nó muốn ngu dân 

hoá ; nó cấy vô giác vào cộng đồng để thiêu huỷ các giá trị luân lý; nó tạo ra vô 

minh trong nhân thế để xoá diệt thông minh của nhân trí.  

Bọn đầu sỏ độc tài cũng là bọn đầu nậu tiền của, tài nguyên của dân tộc, chúng 

là bọn đầu cơ quyền lực qua tà quyền khi biến quyền lực thành quyền lợi của 

riêng chúng, rồi thành tư lợi trong túi riêng của chúng, chúng ác khi có quyền, 

chúng hèn khi mất nước, chúng sẽ cao bay xa chạy rất mau khi chúng mất 

quyền. Kiếp đầu sỏ-đầu nậu-đầu cơ của bọn chóp bu này là tay chúng vơ vét, 

nhưng miệng chúng vẫn nghêu ngao chuyện chủ nghĩa xã hội, thiên đường cộng 

sản. Chúng lẩn khuất trong bóng tối để buôn chức bán quyền, vì chúng rất thạo 

các chuyện buôn thần bán thánh ; đừng ngạc nhiên khi chúng buôn dân bán 

nước, khi mà quyền lực-quyền lợi của chúng chỉ là một, đã thành tà quyền của lũ 

âm binh như chúng. Bọn chóp bu độc tài này sợ dân chủ, vì thích u hơn hiển, 

thích tối hơn sáng, thích đi đêm với tà đạo hơn thích bảo vệ chính nghĩa. Đừng 

mong chờ chúng thông báo các thống kê chân thật về các cuộc tàn sát do chúng 

chủ mưu: cải cách ruộng đất (1954-1956), Tết Mậu Thân (1968), Trại học tập 

(1975-1990), cùng làn người hằng triệu mất mạng ngoài khơi, vì không có 

đường sống ngay trên chính quê hương của họ… Và, giòng người bỏ quê hương 

để qua xứ người không hề dừng, họ phải đi để bảo vệ nhân phẩm, nhân cách, 

nhân tri, nhân tính của chính họ, vì họ không chấp nhận âm binh lãnh đạo số 

kiếp của họ, quyết định phần số của họ, họ không thể tiếp tục bị cai trị bởi tà 

quyền, lẩn tránh dân chủ, như âm binh luồn lách trong bóng tối để tránh mặt trời 

của sự thật, của chân lý, của lẽ phải! 

Các thảm kịch do ĐCSVN gây ra, thường kéo theo cái hài kịch (cũng vô cùng 

thảm hại) của bọn tay sai, bị nó o ép, thao túng, giật dây, đó là hài kịch thấp hèn 

của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tuần lễ « cầu siêu » cho chủ tịch nước 

Trần Đại Quang, vừa bị đồng chí của hắn truy sát tới bứt tử bằng vi trùng lạ và 

hiếm, trong tuần lễ từ 23 tới 28 tháng 9 năm 2018. Cầu siêu cho một lãnh tụ 

cộng sản, từ ý thức hệ tập thể tới tuyên thệ cá nhân là : vô thần ? Cầu siêu cho 
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một đầu sỏ công an tay vấy máu của đồng bào Tây Nguyên cuối thế kỷ qua với 

hằng trăm nạn nhân tử vong ? Cầu siêu cho tên đầu sỏ công an tác giả các cuộc 

đàn áp không thương tiếc các đồng bào yêu nước xuống đường chống Tàu tặc 

cướp đất, biển, đảo của Việt tộc ? Cầu siêu cho tên đầu cơ tham nhũng buôn 

quyền bán đất cho bọn đầu nậu bất động sản, biến hằng ngàn bây giờ lên hằng 

triệu dân chúng, một sớm một chiều mất đất, mất nhà, thành dân oan lầm than 

trên các nẻo đường của đất nước ? Tại sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam không 

cầu siêu cho các nạn nhân đã bị vong mạng mà thủ phạm chính là hắn một trong 

những đầu sỏ ? Tại sao lại có chuyện ngược đời trong cách hiểu giáo lý nhà Phật 

như vậy ? Phải cầu siêu cho nạn nhân chứ ! Chưa hết, nếu làm tay sai thì phải 

nịnh chủ, cho nên trong đám ma sư này có một đày tớ trung thành tới điên dại 

dám ví : « Đỗ Mười là Bồ tát », mà chính nhân vật đầu sỏ Đỗ Mười này đã làm 

đầu nậu cho chuyện đầu cơ bán nước trong mật nghị Thành Đô cùng Lê Đức 

Anh, Nguyên Văn Linh… Ma sư khi ví đồ tể là Bồ tát thì thật là thấp hơn súc 

sinh mới dám so sánh như vậy ! Ma sư mượn áo nhà tu để tuyên bố một loại xảo 

ngữ phản chánh kiến, nơi mà chánh kiến là gốc rễ cho chánh niệm là nguồn cội 

cho chánh ngôn. Dân Việt không lầm trước bọn sư quốc doanh, giờ thành sư 

công an, rồi hoá ra sư tuyên giáo, với loại xạo ngôn khẩu Phật tâm xà kiểu này, 

cho nên các phật tử chân chính mới đặt tên cho bọn tay sai điêu ngôn này là : ma 

tăng ! Thật sự là chúng còn thấp hơn ma, nên chúng sẽ không bao giờ thành tăng 

được. 

Cá nhân đặc thù, tập thể đặc sắc, cộng đồng đặc điểm 
Nhân trí dân chủ tiến bộ hằng ngày làm nên tiến hoá cho cả nhân loại, với cá 

nhân là công dân không hề thụ động, mà là những chủ thể dân chủ có sáng kiến 

để làm cho xã hội tốt hơn, dân tộc hay hơn, đất nước khá hơn. Chính sáng kiến 

của các chủ thể dân chủ khi thành hành động cụ thể, từ giáo dục qua văn hoá, từ 

khoa học qua kỹ thuật, từ thông tin qua truyền thông… đã thành sáng tạo, giúp 

tập thể, cộng đồng, dân tộc sáng lập ra các phong trào theo hướng hay, đẹp, tốt, 

lành để đưa xã hội về hướng phát triển, dân tộc về phía văn minh. Chỉ có thể chế 

dân chủ mới làm công việc quang minh chính đại này qua hệ sáng (sáng kiến, 

sáng tạo, sáng lập), còn các thể chế độc tài qua độc đảng thì tìm mọi cách để 

truy diệt hệ sáng này ngay trong trứng nước, chỉ vì hệ sáng chính là vai vóc của 

sự thông minh của con người, biết thay đời đổi kiếp mình theo hướng thăng hoa 

ngay trong cuộc sống. Vì hệ sáng (sáng kiến sáng tạo, sáng lập) này là bản lĩnh 

của hệ minh (thông minh, thông thái, thông thạo) sẽ xoá đi hai tà tật của hệ độc 

(độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị) của hai hệ : hệ tham (tham quyền, tham 

lợi, tham quan, tham nhũng) và hệ bất (bất tài, bất trung, bất tín, bất trung). Tại 

sao lại gọi hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị) là tà tật ? Tà vì nó biến 

quyền lực thành quyền lợi, rồi biến quyền lợi thành tư lợi ; và tật vì nó không tự 
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đổi được mà phải thay chúng bằng nhân lý của nhân đạo, nhân tri của nhân từ, 

nhân trí của nhân bản. 

Nhân trí dân chủ tiến bộ hằng ngày bảo vệ nhân tính giữa nhân sinh, khi thể chế 

dân chủ sử dụng chính pháp quyền của mình, xác nhận và xác chứng ba phạm 

trù mới của nhân trí : 

 Cá nhân đặc thù, nơi đây mọi công dân có quyền lợi và quyền hạn như 

nhau, nhưng trong mọi công dân còn có các cá nhân với đặc thù riêng, với 

khả năng riêng thường tìm cách thành tựu trong giáo dục, thành đạt trong 

nghệ nghiệp, thành công trong xã hội, một chế độ thật sự dân chủ thì phải 

bảo vệ thành quả của cá nhân này. Bảo vệ hệ thành (thành tựu, thành đạt, 

thành công, thành quả) là phải bảo vệ từ thù lao tới lợi tức, từ tiền của tới 

tài sản của cá nhân này bằng luật, cụ thể là phải đa dạng hoá hệ thống luật 

pháp hiện có, tại đây không chỉ có luật hình sự, mà phải có luật lao động, 

luật thương nghiệp, luật kinh tế, luật bảo vệ tài sản trí tuệ… Tất cả các 

luật này luôn được hiện đại hoá để bảo vệ ba hệ của cá nhân đó: hệ sáng 

(sáng kiến sáng tạo, sáng lập); hệ minh (thông minh, thông thái, thông 

thạo); hệ thành (thành tựu, thành đạt, thành công, thành quả). Chính quá 

trình cá nhân hoá trong đặc thù là bản lĩnh đấu tranh vì tự do cá nhân, mà 

vẫn dựa trên công bằng xã hội của mọi công dân. Tại đây, nó không để « 

vàng thau lẫn lộn » giữa các cá nhân tích cực « thức khuya dậy sớm », 

chấp nhận « một nắng hai sương », chịu đựng « đầu sóng ngọn gió » phải 

« ăn cùng chiếu, ngồi cùng mâm » với đám tiêu cực « biếng thây, lười cốt 

», chỉ biết « chờ sung rụng », để được « ngồi mát ăn bát vàng ». Loại thứ 

nhì này là ký sinh trùng của dân tộc, chúng ngày ngày ăn bám xã hội, 

chúng bòn rút tài nguyên của đất nước, đây là thảm kịch của Việt tộc hiện 

nay, với bọn tham quan « ăn trên, ngồi trốc », chúng dựa vào chế độ độc 

đảng của chúng để làm chuyện « cướp ngày là quan », chúng chính là bọn 

«sâu dân, mọc nước», chúng cũng ngày đêm chúng « mất ăn, mất ngủ » 

để tiêu diệt các phong trào dân chủ đấu tranh cho công bằng xã hội, cho tự 

do của đồng bào, vì chúng chỉ muốn tiếp tục « cởi đầu, cởi cổ » dân tộc! 

 Tập thể đặc sắc, được trưởng thành qua các phong trào đấu tranh chống 

bất công vì công bằng, có nội công của các nhận thức nhanh nhạy từ luật 

pháp tới kinh tế, từ giáo dục tới văn hoá, từ thông tin tới truyền thông… 

làm nên bản lĩnh của tập thể này trong sinh hoạt xã hội, trong hành động 

chính trị mà không cần phải qua đảng phái, và chỉ qua sáng kiến của xã 

hội dân sự. Tập thể đặc sắc biết vận động sự thông minh của thời đại để 

làm nên vai vóc đặc sắc cho tập thể của mình qua hội đoàn, qua tập hợp. 

Các tập thể đặc sắc có mặt không những trong các sáng kiến về thiện 

nguyện mà có mặt luôn trong các cuộc ứng cử, bầu cử, tuyển cử, khi 

chính họ yêu cầu nhà nước pháp quyền phải kiểm tra các hành vi của 
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chính khách, phải kiểm soát các phương án của chính giới, kiểm định các 

ý đồ của chính phủ. Họ đặc sắc qua cái khác với các chính đảng, họ 

không cần quyền lợi được ban bố bởi chính quyền, họ không màng tới 

bổng lộc đã có trong các đảng phái. Vì bản chất hành động chính trị liêm 

chính của họ, vì một xã hội thượng tôn pháp luật, nên họ vô vụ lợi để thực 

hiện được những chuyện mà chính quyền chưa có ý thức đúng, chính giới 

chưa có nhận thức tốt, chính khách chưa có tâm thức lành. Các tập thể 

này, họ đặc sắc qua hệ lương (lương tâm, lương thiện, lương tri) của 

chính họ, và họ biết « vạch mặt chỉ tên » : bọn đầu cơ chính trị « mượn 

đầu heo nấu cháo », bọn đầu nậu chính thể « treo đầu dê, bán thịt chó », 

bọn đầu sỏ chính giới « thừa gió bẻ măng ». 

 Cộng đồng đặc điểm hiện diện trong văn hoá địa phương, có sắc thái riêng 

với truyền thống riêng, có di sản riêng với sinh hoạt cộng đồng riêng, với 

tất cả đặc điểm của vùng miền của chính mình. Nơi mà di tích của tổ tiên 

có mặt trong các sinh hoạt văn hoá hiện tại, từ nghệ thuật tới lễ hội… với 

kinh nghiệm riêng, với cách diễn đạt riêng. Nơi mà quá khứ của tổ tiên 

khi đã thành ký ức của cộng đồng, thì không hề bị lỗi thời trong hiện tại, 

luôn được tái tạo qua hiện đại hoá các sinh hoạt cộng đồng, vì biết thích 

ứng với các hoàn cảnh mới, môi trường mới, thực trạng mới. Cộng đồng 

đặc điểm này biết loại ra để xoá đi các hủ tục ; cùng lúc biết giữ lại các 

sinh hoạt dân chủ của họ, tức là có ứng cử, có tuyển cử, có bầu cử ngay 

trong các đơn vị : thôn, làng, huyện, vùng… Họ còn đủ trí lực và tâm lực 

để thích ứng với các định chế dân chủ hiện đại nhất qua hệ hiệu (hiệu 

năng, hiệu quả, hiệu xuất) trong các sinh hoạt cụ thể vì quyền lợi của 

cộng đồng. Họ biết phát huy các sáng kiến hay, đẹp, tốt, lành để phát huy 

cộng đồng của họ, qua các sáng kiến các chương trình mới về bảo tồn di 

sản, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch… bằng các sinh hoạt thật sự dân 

chủ. Chính các cộng đồng đặc điểm này đóng góp rất tích cực cho quá 

trình toàn cầu hoá hiện nay, vì họ đã làm sáng ra một chân lý : mọi chuyện 

toàn cầu đều có gốc rễ từ địa phương (tout global est local). 

Từ lỗi tới tội, ĐCSVN với ý đồ toàn quyền để toàn trị, nhưng lại « hèn với giặc, 

ác với dân » đã truy diệt hệ đặc (đặc thù, đặc sắc, đặc điểm) làm nên đặc tính 

của văn hoá Việt, với nhân phẩm Việt sẵn có trong bản sắc Việt, làm nên cá tính 

của dân tộc Việt. Chính cá biệt Việt làm nên cá thể Việt, tạo ra cá tính Việt biết 

kiên cường để bảo vệ đất nước, biết quật khởi để bảo vệ tiền đồ của tổ tiên, biết 

« lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn » (Nguyễn Trãi). Chính bản lĩnh dân tộc 

đậm sắc này đang bị chế độ ngu dân độc đảng cai trị dân tộc bằng công an trị, 

nơi mà Việt tộc đang trong ở thế ao tù bằng cái đớn hèn của ĐCSVN trước hiểm 

hoạ Tầu tặc hiện nay ! 

Hợp thể pháp quyền vì tổng thể tự do 
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Nhân trí dân chủ tới từ nhận thức về công bằng, ý thức về tự do, và cũng tới từ 

các thử thách để nên sự hội tụ giữa sức mạnh của một dân tộc, một cộng đồng, 

một tập thể biết tự chủ hoá để tự định vị cho mình, để trả lời các câu hỏi các giá 

trị của nhân cách : mình muốn sống nhân sinh nào trong hiện tại ? Mình muốn 

có nhân phẩm gì cho tương lai ? Mình muốn bảo vệ nhân đạo nào cho tổ tiên ? 

Mình muốn trao truyền nhân bản nào con cháu ?  

Từ đây, nhân trí dân chủ phải rời mê tín, dị đoan, hoang tưởng để đi vào một 

con đường tự lập của nhân tri, tự chủ của nhân trí, không gạt bỏ thượng đế, tôn 

giáo, nhưng cũng không còn tin vào hai thượng thể này một cách vô điều kiện, 

nếu hai ẩn số này không trả lời rành mạch về hằng số tự do, công bằng, bác ái 

phải có trong nhân lý làm nên sức mạnh đấu tranh vì dân chủ. Không những 

nhân trí dân chủ không hề dựa vào mê tín, dị đoan, hoang tưởng, mà cũng 

không còn tin một cách vô điều kiện vào thượng đế, tôn giáo, nếu nhân loại 

không được khai phóng bởi hai ẩn số này. Từ đây nhân trí dân chủ phải sáng 

mắt để trực diện với bạo quyền, thường xuyên lạm dụng tà quyền để triệt tự do, 

diệt công bằng, hủy bác ái.  

Tà quyền biết rất rõ là ngay trên thượng nguồn, nhân trí dân chủ mang chính 

nghĩa của dân tộc, mang ý nghĩa vì đất nước, vì nó muốn đứng trọn nghĩa để 

cùng phía với đồng bào. Trong lịch sử nhân loại, các phong trào dân chủ thường 

xuyên bị đàn áp, bị tù ngục, có khi bị thảm sát, nhưng cũng có nhiều chuyện vừa 

lạ, vừa đẹp trong hiệu quả đấu tranh vì dân chủ. Cụ thể là có các quốc gia có 

chính quyền độc tài, và có nơi các lực lượng quân đội và công an đã bỏ súng để 

đứng về phía dân (tức là đứng về phía dân chủ), bất chấp mệnh lệnh của cường 

quyền, họ cùng dân tộc đứng lên lật đổ độc tài, độc trị, độc tôn, độc đảng… Đó 

là câu chuyện của cuối thế kỷ qua tại Đông Âu qua nửa thế kỷ độc đảng công an 

trị với tên gọi là chủ nghĩa xã hội với chuyên chính vô sản; đó cũng là chuyện 

của vài quốc gia Trung Đông, Bắc Phi đầu thế kỷ này biết trỗi dậy để dẹp độc tài 

trong chớp nhoáng, cùng lúc tránh được «máu đổ, đầu rơi». 

Nhân trí dân chủ dùng chính nghĩa, ý nghĩa, trọn nghĩa để làm nên nhân nghĩa 

trong một hợp thể có pháp quyền ; và pháp quyền này phải có đủ tâm và đủ tầm 

để bảo vệ một tổng thể của các tự do khác nhau, nhưng biết cùng nhau tập hợp 

qua những lợi ích vì dân tộc, qua những công ích vì đất nước, tất cả làm nên 

hiệu quả của một hợp thể biết sống chung, biết làm việc chung để cùng nhau giữ 

gìn các đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của nhân tính. Từ đây quan hệ xã hội, đời sống 

xã hội, sinh hoạt xã hội không còn nằm trong tay một đấng thiêng liêng nào mà 

ta không thấy mặt, các đấng này lại thường xuyên không có mặt trước các bất 

công của kiếp người, trước các hành động bất lương của bạo quyền trong xã hội. 

Nhân trí dân chủ không chối từ tôn giáo, nhưng nó đặt tôn giáo vào phạm trù 

của niềm tin và bảo vệ niềm tin đó không những qua tự do tôn giáo, mà qua cả 
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công bằng giữa người theo tôn giáo và kẻ không theo tôn giáo, tức là người tin 

và kẻ không tin đều được công bằng qua luật pháp, qua tín ngưỡng và không qua 

tín ngưỡng. Vì thể chế dân chủ không chấp nhận niềm tin biến thành cực đoan 

trong hành động, thành quá khích trong phong trào, cụ thể là nó không để đánh 

mất cái sáng suốt của nhân lý, cái tỉnh táo của nhân tri, cả hai làm nên cái thông 

thái của nhân trí dân chủ. 

Hợp thể pháp quyền vì tổng thể tự do mang theo năng lực của một thống hợp 

luôn ở thế mở vì tự do, luôn có thế rộng vì công bằng, tại đây nhân trí dân chủ 

phải biết kết nối ba lỉnh vực trong tiến trình dân chủ của một dân tộc :  

 Định hướng lịch sử của một dân tộc, nơi mà hiện tại phải chuẩn bị cho 

một tương lai khá hơn là trong quá khứ.  

 Thể chế pháp quyền dân chủ phải bảo vệ chương trình của hành pháp 

bằng đạo lý của lập pháp qua độc lập của tư pháp. 

 Cá nhân công luật, nơi mà tự do của một công dân phải được bảo vệ cùng 

với quyền lợi tối thượng của công dân đó, kể cả tư lợi của cá nhân cũng 

được công pháp bảo vệ như bảo vệ một công lý. 

Nhân trí dân chủ liên kết ba lĩnh vực này bằng khả năng biết dung hoà để tạo ra 

hài hoà trong hiệu năng của một chính quyền hiểu quản lý-biết quản lý-và muốn 

quản lý mọi giai đoạn của một nhiệm kỳ dân chủ, trong một thể chế dân chủ. Cụ 

thể là có khó khăn trong quản lý xã hội, có trở lực ngay trong quần chúng, 

nhưng tựu chung là quản lý được, vì nhờ dân chúng hiểu dân chủ-biết dân chủ 

và muốn có dân chủ. Tại đây, dân chủ làm được một chuyện mà các chế độ độc 

tài không làm được : dân chủ là một thể chế của một tổng thể biết tổng hợp các 

chính khách, các chính giới biết làm chính trị, có cùng một công quyền vì biết 

tôn trọng công lý ; từ đó dân chủ tạo ra được các định chế xã hội từ phong trào 

tới hội đoàn, có lực và có tầm trong các sinh hoạt tự do trong xã hội, để tạo ra 

sức mạnh của dân chủ. 

Xin đừng xem nhân trí dân chủ qua thể chế dân chủ, mà phải thấy được nội chất 

của nhân trí này quá ý nguyện giờ đã thành ý lực, luôn biết đi tìm các phương án 

để tạo ra các phương tiện xã hội mới để bảo vệ vừa tự do cho cá thể, vừa công 

bằng trong tập thể. Chính phương trình tự do cá thể-công bằng tập thể được bảo 

vệ bởi pháp quyền, nơi mà công pháp được sinh ra tự công lý, để làm rường cột 

cho chủ quyền một dân tộc, biết bảo vệ nguyên khí của quốc gia qua các thế hệ, 

để duy trì giống nòi trong nhân phẩm, sống có nhân cách với các giá trị của tự 

do-công bằng-bác ái. Khi có nhận thức về ý nguyện và ý lực của nhân trí dân 

chủ, con người thấy rõ là nhân loại phải vượt thoát độc tài, có khi phải dẫm lên 

chúng để vượt thắng chúng, dù với cái giá rất đắt của tù ngục, tra tấn, khủng bố, 

thảm sát, với « thịt rơi, xương rụng ». Nhưng cũng chính nhân trí dân chủ biết 
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thể hiện cái chỉnh lý của nhân lý, cái toàn lý của nhân tri, để làm ra cái định lý 

của nhân trí là : chỉ có dân chủ mới công bằng, chỉ có dân chủ mới có tự do, và 

nhất là chỉ có dân chủ mới làm vơi bớt nỗi khổ, niềm đau của nhân sinh, luôn bị 

chà đạp bởi bất công của cường quyền, bởi bất tài của độc quyền.  

Khi dân chủ biết dụng : chỉnh lý của nhân lý, toàn lý của nhân tri để làm ra định 

lý của nhân trí, thì nó đã có sức thuyết phục cao, sức cảm hoá mạnh, sức diễn 

luận sâu, cho nên những kẻ có tâm, những người có lòng không vu cáo nó, vu 

khống nó. Còn bọn bất tài độc trị và bọn bất tín độc tôn thì « nói xấu » dân chủ 

qua tuyên truyền mà không dám tranh luận với dân chủ, chỉ dám « nói liều » về 

dân chủ qua nhồi sọ mà không dám giải luận với dân chủ. Và khi bọn này phải 

tranh luận để trao luận qua hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) một 

cách liêm chính, thì chúng dùng mọi tà thuật của xảo ngôn, mọi ma thuật của 

xảo quyền, với hành vi của âm binh trong bóng tối. Nên chúng thường xuyên 

vắng mặt trong các hội thảo, hội nghị, hội luận về dân chủ trên chính trường 

quốc tế ; vì chúng mà xuất hiện thì chúng sẽ bị các học giả lột mặt nạ tà quyền 

của chúng, các chuyên gia tuột trần bạo quyền của chúng, vì họ biết phân tích 

cặn kẽ và giải thích đầy đủ ý đồ tham quyền để tham nhũng của chúng. Đây là 

nỗi nhục của ĐCSVN từ khi thành lập 1930 cho tới nay : không dám đối thoại 

với trí thức đại diện cho nhân trí dân chủ, không dám đối luận với các chuyên 

gia về nhân tri dân chủ, và không dám đối mặt với thế giới văn minh, tiến bộ 

nhờ có dân chủ trong những vận hội lớn của nhân loại. Trong mọi cái nhục của 

tà quyền luôn luôn có cái ác của nó đối với dân tộc, cái độc với tổ tiên, cái tồi 

với đất nước, và nhất là cái hèn với thời đại văn minh mà nó đang chui rút và ẩn 

nấp. 

Nhân trí đa lực, dân chủ đa trí 
Các thành quả của dân chủ làm nên tiến hoá cho nhân loại, tạo ra văn minh cho 

nhân sinh, nhưng quá trình dân chủ không bao giờ ngưng động, các thể chế dân 

chủ không được ngũ quên trên chiến tích của mình, các chủ thể dân chủ không 

được tự thoả mãn trên các thành tích của mình, vì tự mãn sẽ thành tự diệt, tự 

kiêu sẽ hoá ra tự hủy, trên con đường đi tìm tự do cho nhân trí, công bằng cho xã 

hội, bác ái cho nhân bản. Phương pháp luận phân tích về dân chủ biết thẩm định 

đúng về các kinh nghiệm dân chủ, ta nên phân biệt các nhân trí dân chủ qua 

phân loại có nhân luận : 

 Tổng kết dân chủ, từ hơn hai thế kỷ qua các môi trường chính trị khác 

nhau, ta thấy các chính khách sáng suốt thường rất từ tốn, các chính giới 

tỉnh táo thường rất khiêm nhường, khi họ đánh giá về các thể chế dân chủ, 

họ biết là dân chủ phải luôn được hoàn thiện hằng ngày, hằng năm, hằng 

nhiệm kỳ, không ngừng nghĩ, và hiện nay không có một thể chế dân chủ 

nào hoàn hảo. Và đây là sự thông minh của nhân trí dân chủ là luôn năng 
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động để hoàn hảo hoá thực thể dân chủ, bằng cách làm thăng hoa tự do, 

làm thăng tiến công bằng. 

 Ưu tiên của dân chủ, phải dựa trên công bằng xã hội và tự do cá nhân, 

trong đó dân chủ luôn linh hoạt biến đổi thế thăng bằng của hai cực công 

bằng-tự do để bảo đảm bác ái. Và, chính bác ái là một phạm trù rất đặc 

biệt, khó ra luật đúng, khó làm luật trúng với thời gian về bác ái (người 

nghèo hôm nay ngày mai hết nghèo mà vẫn khai báo là còn nghèo, và khi 

chính quyền lấy tiền của người giàu để cho người nghèo, thì người nghèo 

vẫn nghèo); trong khi đó luật về tự do và luật về công bằng đã có mặt từ 

lâu trong mọi sinh hoạt chính trị và xã hội trong các thể chế dân chủ. 

 Chính quyền dân chủ, luôn dựa trên hiểu biết về dân chủ, tức là nhân trí, 

nhưng mọi chính sách không chỉ còn là chuyện đối nội giữa chính quyền 

và dân tộc, giữa chính phủ và quốc gia, và chính quyền dân chủ nếu muốn 

tồn tại, nó phải đi tìm liên minh qua đối ngoại, và nó chỉ ăn đời ở kiếp với 

các chế độ dân chủ như nó, để hòa hợp trong hợp tác quốc tế, hòa đồng 

trong toàn cầu hoá. Chính quyền dân chủ không trao thân gởi phận cho 

trong hợp tác quốc tế với các chế độ độc tài đảng trị, với các thể chế độc 

quyền công an trị, với các chính quyền độc tôn quân đội trị… vì đây là 

bọn « ngưu tầm ngưu, mã tầm mã », chúng là âm binh nên chỉ đi tìm ma 

trận. Trong lịch sử về đối tác quốc tế, các chính quyền dân chủ mỗi lần đi 

đêm với chúng, các thể chế dân chủ mỗi lần bị chúng dụ dỗ, chóng chày 

cũng sẽ vỡ mộng, vì bản chất của chúng không tôn trọng tự do, không quý 

trọng nhân quyền. 

 Phong trào dân chủ, chính là hùng lực của dân chủ, vì các phong trào này 

không ngừng ở tự do cá nhân và công bằng xã hội, mà luôn đi sâu trong 

nhân sinh quan để bảo vệ nhân tính trong bình đẳng giữa các giới tính ; đi 

xa trong thế giới quan để bảo quản môi trường, bảo trì môi sinh trong một 

thế giới này càng đất hẹp người đông ; đi cao hơn vũ trụ quan phẳng lì 

thường nhật mà biết mở cõi vũ trụ bằng khám phá khoa học, bằng quản lý 

kỹ thuật truyền thông. Phong trào tiến bộ nâng tầm vóc của dân chủ, và 

ngược lại chính dân chủ thăng hoa bản lĩnh của các phong trào bằng cách 

mở nhiều cửa để phong trào có nhiều chân trời, đây là chuyện độc tài 

bằng độc đảng không bao giờ muốn thực hiện. 

 Xã hội dân chủ, trong đó đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội và nhất là quan 

hệ xã hội luôn được bảo vệ bằng phẩm chất của nhân quyền qua đa lực 

của tự do. Chính đa lực của tự do trên tất cả các phương diện từ kinh tế tới 

thương mại, từ văn hóa tới giáo dục, từ tinh thần tới tâm linh… luôn được 

phong phú hoá qua sự năng động của tự do để đa dạng hoá quan hệ xã 

hội, trong đó sự lan toả của các mạng xã hội qua internet là minh chứng 

cho sức mạnh của dân chủ. Chính tự do vừa đa lực, vừa năng động làm 
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bọn độc tài phản dân chủ, phải « mất ăn, mất ngủ » để làm ra luật an ninh 

mạng, rồi dùng âm binh mạng để kiểm tra, kiểm duyệt các sinh hoạt dân 

chủ, biết tự phát vì biết tự nguyện, biết tự tại vì biết tự trọng, biết tự tiến 

vì biết tự chủ. 
 Sức mạnh dân chủ, có tự do và có công bằng, và nếu còn bất công trong 

xã hội thì cứ sử dụng dân chủ của đa số, được đa nguyên trợ lực để có đa 

trí, đa tài, đa năng, đa hiệu từ chính sách tới hành động, luôn lập công 

bằng cho số đông, cùng lúc biết bảo vệ tự do đối kháng của thiểu số, tất cả 

dựa trên pháp quyền được tam quyền phân lập trợ lực. Sức mạnh dân chủ 

là sự thống hợp của lịch sử, xã hội, luật pháp để lập ra định chế rồi cơ chế, 

để bảo vệ từ cá thể tới tập thể, từ cộng đồng tới dân tộc … Sức mạnh của 

« có thực mới vực được đạo », thực của thực phẩm, và thực của sự thực. 

Dọn ổ sâu  
Chính các đảng viên liêm chính đã phải công nhận là họ đang ở trong một đảng 

ĐCSVN như đang ở trong một cái ổ sâu ! Với bọn lãnh đạo sâu dân mọt nước 

qua tham quyền để tham nhũng, vì chúng tham tiền, gạt chuyện cứu nước, chỉ 

tính chuyện cứu đảng, như chỉ thấy tư lợi của chúng, mặc kệ tiền đồ tổ tiên trước 

hoạ xâm lược, mặc kệ đồng bào trước hoạ xâm lăng, mặc kệ đất nước trước hoạ 

xâm lấn của Tàu tặc. Giống sâu bọ này còn thấp hèn hơn loại tầm ăn dâu, bọn 

sâu dân mọt nước là loại suốt đời ăn bám, suốt kiếp ăn hại, thân phận của chúng 

là ký sinh trùng sống nhờ thể lực của dân tộc, chúng hút cạn sinh lực của giống 

nòi, nên chúng rất sợ dân chủ thật sự, nhân quyền chính thống. Mang kiếp sâu 

dân mọt nước, là mang số phận uống máu đồng loại và hút tủy đồng bào, nên 

các giá trị có cùng tổ tiên, có cùng một bào thai là mẹ Việt Nam không phải là 

giá trị tạo nên của cải cho chúng ; cũng vì vậy mà chúng cũng sẵn sàng hãm hại 

nhau, cùng lúc bòn rút, vơ vét, nạo rỗng… mọi tiềm lực, mọi tài nguyên, mọi 

nguyên khí quốc gia. 

Khi ĐCSVN là một ổ sâu, thì sự thối nát luân lý là chuyện thường nhật, chuyện 

rửa nát nhân cách là chuyện cơm bữa đối với chúng, vì thế chuyện dân chủ để 

trong sạch hoá mọi định chế, mọi cơ chế là chuyện chúng không bao giờ muốn, 

vì nó giống như hình ảnh người dân trong sạch mang thuốc « khử trùng » vào 

nạo sạch cái ổ sâu ô uế của chúng. Làm sao chúng tôn trọng phạm trù công dân 

trong sáng, trong một cộng hoà trong sạch, với công pháp trong suốt, với công 

luật sẽ gội rửa tận từ gốc tới ngọn hệ tham (tham nhũng, tham ô, tham quyền, 

tham quan) của chúng ; sẽ nạo sạch từ trong ra ngoài hệ bất (bất tài, bất trung, 

bất tín, bất lực) của chúng, để truy hủy toàn bộ từ rễ tới mầm hệ độc (độc đảng, 

độc tài, độc trị, độc quyền) của chúng. Chính vì vậy thượng nguồn của mọi thực 

tiễn dân chủ luôn là quyết tâm đấu tranh chống ba hệ : tham, bất, độc này như 

ba loại sâu độc đang hãm diệt mọi sức sống của đồng bào. Việt tộc phải chấp 

nhận trả giá đúng trong cuộc đấu tranh này để chống hoạn bịnh sâu dân, mọt 
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nước này, bằng nhân trí dân chủ được hỗ trợ bởi nhân đạo, nhân phẩm, nhân tri 

tới từ nhận thức về dân chủ. 

Khi ĐCSVN là một ổ sâu, khi bọn đầu sỏ lãnh đạo sẵn sàng cúi đầu trước Tàu 

tặc đã cướp đất, đảo, biển của ta; khi bọn đầu nậu lãnh tụ răm rắp khoanh tay 

trước Tàu hoạ đang moi móc tài nguyên đất nước ta, khi bọn đầu cơ lãnh chúa 

nhanh nhẩu quỳ gối trước Tàu nạn đang đầu độc dân tộc ta bằng thực phẩm độc, 

bằng ô nhiễm toàn diện môi sinh của ta thì: Việt tộc cần phải có quyết đoán của 

dân chủ, cần phải có quyết tâm của nhân quyền để loại hệ đầu hoạn (đầu sỏ, đầu 

nậu, đầu cơ) ra khỏi xã hội, ra khỏi đất nước đang bị chúng hút máu, hút tủy 

từng ngày, từng giờ. Sâu hay mọt, chúng đều là cá mè một lứa, chúng giết sự 

sống để hút máu sức sống (bằng miệng, bằng đầu của chúng), thì các phong trào 

dân chủ phải biết các phương pháp luận cần thiết để « đập đầu sâu », « diệt 

miệng mọt » để vô hiệu hoá chúng, để ngăn ngừa mọi hậu nạn cho dân tộc, cho 

giống nòi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Ai sợ dân chủ ? Tà quyền sợ dân chủ !  

Ai thù dân chủ ? Bạo quyền thù dân chủ !  

Ai muốn diệt dân chủ ? Độc quyền của độc đảng muốn diệt dân chủ !  

Nhưng từ tà quyền tới bạo quyền, làm sao diệt được dân chủ ? Chỉ vì năng lực 

của dân chủ là tự do không rào cấm, chỉ vì nội lực của dân chủ là công bằng 

không rào ngăn ; chỉ vì nhân trí dân chủ chính là nhân quyền luôn đi trên lưng, 

trên vai trên đầu mọi tà quyền, mọi bạo quyền ; chỉ vì nhân trí dân chủ là tổng 

lực của sự thật-chân lý-lẽ phải để định nghĩa và định vị nhân phẩm. 
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Nhân bản dân chủ 

 

Nhân bản là nền của nhân sinh, nơi mà mỗi lần nhân loại bị lạc hướng,  

nhân tình bị tha hoá, thì nhân phẩm cùng với nhân nghĩa ngồi lại trên nền này 

 để cùng nhau suy nghiệm về nhân tâm, để cùng nhau mà cứu nhân thế… 

 

Nhân bản dân chủ mang sử tính của nó, biết quá khứ đau thương của nhân loại 

qua bạo quyền, tham nhũng, chiến tranh, ô nhiễm môi sinh…, biết quá khứ để 

không lập lại quá khứ, mà để gỡ đi nỗi khổ của nhân sinh, tháo ra niềm đau của 

nhân thế, để đưa nhân loại vào hướng nhân đạo, để vượt thoát và vượt thắng bạo 

quyền, tham nhũng, chiến tranh, ô nhiễm môi sinh… Nhân bản dân chủ được 

xem như quá trình đi tìm một phương pháp luận để nhân loại làm chủ nhân sinh, 

nhân tình, nhân thế mà trong đó còn quá nhiều nạn nhân của tà quyền, tham ô, 

giết chóc, bất công…. 

Nhân bản dân chủ là chính là khả năng tự sáng lập ra một thể chế mà con người 

quyết định được số kiếp của con người qua công bằng của đầu phiếu, chính công 

bằng này bảo vệ được tự do cho mỗi công dân và cho các phong trào xã hội. Từ 

đây, mỗi công dân không còn bị xem chỉ là cá nhân của một đạo giáo hoặc cá 

thể của một giai cấp, mà công dân được bảo vệ bởi công luật của pháp quyền, 

đứng biệt lập một cách công pháp nhất đối với đạo giáo và giai cấp. 

Tất cả các lực lượng cực đoan của các tôn giáo như các tổ chức hồi giáo quá 

khích hiện nay cho tới các đảng cộng sản chuyên chính như trường hợp của Việt 

Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, nếu họ muốn biến chất pháp quyền này, thì 

họ đều đáng ngờ, chóng chầy đều là lũ bất chính, vì chính chúng sẽ tạo ra bất 

công. 

Nhân bản pháp quyền 
Nhân bản pháp quyền có hai cột trụ : chỉnh lý dân chủ và chỉnh chu công lý, đây 

là nền móng để thực hiện nhân bản dân chủ, trong đó đường đi nước bước của 

một dân tộc, của một xã hội phải được pháp quyền bảo trợ, từ hiến pháp tới luật 

pháp. Qua hơn hai thế kỷ tồn tại, phát triển và biết vượt qua được các thăng trầm 

lịch sử, người ta nhận ra nhân bản pháp quyền đứng vững nhờ hai gốc rễ : 

* Sự thật xã hội : sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội, quan hệ xã hội là tâm điểm 

cho mọi đấu tranh vì dân chủ để bảo vệ tự do và công bằng. 

* Lý tính của luật : được chuẩn lý, chỉnh lý, toàn lý là trung tâm của mọi lý luận 

để bảo vệ tự do và công bằng cho cá nhân, cho tập thể, cho cộng đồng, cho dân 

tộc, cho nhân loại. 

Khi đặt hai gốc rễ này để xây dựng dân chủ, thì chính các thể chế dân chủ phải 

dựa vào nhân bản pháp quyền để xử lý hai sinh hoạt rất khác nhau và nếu không 
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có pháp quyền vững, chắc, mạnh hai sinh hoạt này sẽ thường xuyên kình chống 

và xung đột nhau : 

* Tính tất yếu của tự do cạnh tranh là kết quả tự nhiên của cá nhân đã thành 

công dân có quyền thành công trong xã hội, và dùng công sức của mình để cạnh 

tranh trong các sinh hoạt kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật… để biến 

thành công trong lao động ra thành quả tài chính trực tiếp phục vụ cho điều kiện 

vật chất để mưu cầu hạnh phúc của riêng mình. 

* Tính hành pháp của chính quyền, là bảo vệ không những mỗi công dân, mà cả 

dân tộc, cả đất nước của các công dân này qua chính sách của chính phủ, tức là 

qua quốc sách của một quốc gia trong đó có an sinh xã hội, có luôn quốc phòng, 

có luôn các quan hệ quốc tế… các chính sách này rộng hơn tư lợi của một cá 

nhân, cao hơn quyền lợi của một công dân. 

Khi Hegel phân tích về tính chuẩn lý-chỉnh lý-toàn lý của công lý làm ra công 

luật, thì sự phát triển của dân chủ từ hai thế kỷ qua cho phép ta đi thêm một 

bước nữa để phân tích sâu hơn quan hệ giữa : 

* Chính trị trong đó có chính trường, chính giới, chính khách tìm quyền lực qua 

đầu phiếu, có chính quyền để thực thi chương trình của mình khi ứng cử không 

những để bảo vệ quyền lợi của mọi công dân, mà phải đưa đất nước về hướng 

phát triển, xã hội về hướng văn minh để thăng hoa dân tộc của mình. 

* Xã hội trong một thể chế dân chủ, có lao động qua sáng tạo ra sản phẩm và ra 

các tiện nghi mới, luôn ở thế động : chuyển động và di động vì linh động trong 

mọi dây chuyền từ sản xuất tới tiêu thụ, có quá trình riêng của nó và thường đi 

trước, đi nhanh hơn các đạo luật hiện hành, tại đây chính sinh hoạt xã hội đóng 

vai trò linh động hóa luật, chuyển động hóa pháp quyền theo hướng ngày càng 

văn minh, ngày càng hiện đại. 

Nhưng nhân bản pháp quyền không được quên là quan hệ xã hội mới trong một 

đời sống xã hội mới luôn sinh ra các bất công mới, lúc thì công khai, lúc thì lẳng 

lặng để tổ chức lại các quan hệ xã hội, và phân loại mới sinh ra phân tầng mới 

ngay trong xã hội. Cụ thể là sự sai biệt quá lớn về sức thu nhập của các tầng lớp 

mới thành công, đã giầu nhanh và thực tế là rất giầu nhờ lợi nhuận mới rất cao, 

tạo ra sự chênh lệch quá nhiều giữa các tầng lớp xã hội, mà ta thấy kẻ giầu ngày 

càng giầu và kẻ nghèo ngày càng nghèo. Tại đây, con tính về các bậc thang xã 

hội sẽ trở nên phức tạp, với thực tế là sự tăng trưởng nhanh về số lượng của các 

tầng lớp được gọi là trung lưu trong các xã hội dân chủ, trong đó vai trò của 

khoa học kỹ thuật đã hỗ trợ phát triển tạo ra một tầng lớp trung lưu có mặt trong 

các đô thị. 

Giới trung lưu ngày càng đông, nên không còn là thiểu số, họ không đứng về 

phía chủ nếu họ bị chủ bóc lột họ, họ cũng không còn là người nghèo vì họ có 

sức tiêu thụ cao, sức mua bền, nhờ lợi tức vững của họ, nên họ đã trở thành 

giới trung gian trong một xã hội dân chủ mà họ càng ngày càng có chỗ 

đứng trung tâm qua các cuộc tuyển cử. Chính thực tế mới này của hệ liên 
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đới trung (trung lưu, trung gian, trung tâm) làm thay đổi cách tổ chức các đảng 

phái, làm thay đổi nhiều chương trình ứng cử, mà quan hệ xã hội không còn là 

lưỡng nguyên (giàu nghèo), đã trở thành quan hệ đa nguyên ngay trong phân 

tầng, phân loại giữa các thành phần xã hội. 

Như vậy, nguyên tắc tự do cạnh tranh có mặt không những trong chính trị và 

kinh tế mà có mặt ngay trong đời sống và sinh hoạt xã hội, tại đây tính chuẩn lý-

chỉnh lý-toàn lý của công lý phải nhận ra để tiếp đón : các tiến bộ xã hội với sự 

xuất hiện tầng lớp trung lưu ; các tiến bộ khoa học kỹ thuật trực tiếp hoặc gián 

tiếp nâng cao đời sống vật chất của người dân. Và, mỗi lần trong xã hội có tầng 

lớp trung lưu ngày càng đông và luôn tìm cách tăng sức thu nhập, sức tiêu thụ 

của họ thì đây chính là tiến bộ của dân chủ, không chối cãi được, không phủ 

nhận được, vì lượng người của tầng lớp trung lưu ngày càng nhiều, thì số lượng 

người nghèo sẽ giảm đi. 

Hãy nhìn kỹ độc đảng để tham nhũng trong trường hợp của Việt Nam hiện nay 

với độc tài phản dân chủ của ĐCSVN, làm lụn bại đất nước, làm suy kiệt dân 

tộc, với dân chúng ngày càng nheo nhóc, với dân oan ngày càng nhiều, với dân 

đen ngày càng lam lũ. Nhân bản Việt Nam ngày nay tiêu điều với bao thảm nạn 

đang chờ đợi : ngoại xâm phương Bắc, xã hội suy đồi, đạo đức tàn phế trong vô 

cảm, giáo dục sa đọa trong học giả-thi giả-bằng giả… 

Tất cả trong một thể chế phản dân chủ, lấy giả dối để tuyên truyền, lấy man trá 

để bưng bít thông tin, lấy bạo lực để giữ bạo quyền, lấy thanh trừng nội bộ để 

thanh toán nhau, vì muốn độc quyền để trộm, cắp, cướp, giật tài nguyên đất 

nước, tiền của đồng bào. Nếu các đảng viên cấp thấp không có bổng lộc gì 

nhiều, thì các lãnh đạo quây quần từ Trương ương đảng tới Bộ chính trị của 

ĐCSVN thông qua chính quyền nhiều cấp đang ngự trị bằng tà quyền sắc máu 

như các nhóm mafia. Chúng đang truy diệt nhau trong hậu đài vì quyền bính 

hoàn toàn ngược dân chủ với luật du đảng của nó : thắng làm vua, thua làm 

giặc, từ lâu nay đã có trong nội cung của ĐCSVN : thắng làm chủ, thua làm 

thây. 

ĐCSVN không chỉ cai trị dân tộc qua các nhóm lợi ích (ngữ pháp nhóm lợi 

ích không còn đúng nữa với tình hình giết chóc thường xuyên trong nội bộ đảng) 

và hiện nay ĐCSVN là : một tập đoàn tội phạm ! Nó gây ra tội ác không những 

đối với đồng chí, đồng đội của nó, mà cho cả Việt tộc ngày ngày phải sống, phải 

hít thở không khí tội ác của công an trị, chúng tự cho quyền được hành hung, bỏ 

tù, tra tấn, giết hại dân lành. 

Độc đảng luôn trá hình để giấu kỹ nội chất độc (du) đảng của nó qua “nhất trí 

100%”, đây là cách bầu cử lưu manh, vì nó diệt cá tính của cá nhân, nó loại cá 

biệt của sự khác biệt luôn làm giầu cho đa nguyên qua đa trí, đa tài, đa năng, đa 

lực, vì nó bắt mọi kẻ có mặt phải khoanh tay-cúi đầu-quỳ gối để bầu cho 
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một đầu lãnh, thâu tóm quyền lực để làm đầu sỏ trong độc đảng, để đầu 

cơ trong độc trị, để đầu nậu trong độc quyền. 

Thất bại thảm hại của ĐCSVN là không những đã phá sản trong mọi chính sách 

phát triển vì đất nước, mà chính bản thân nó cũng không có một đạo lý đặc thù 

nào để tạo ra môi trường xã hội đẹp và tốt để dân tộc được sống yên và sống 

lành trong công bằng và tự do. Nguyên nhân sâu xa là bản chất của nó không 

có nhân bản vì nó bất nhân ! Mỗi lần có bầu bán là nó tự cho phép nó “nhất trí 

100%”. Trong tháng 10 năm 2018, nó bầu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm 

chủ tịch nước ngay sau tang điếu chủ tịch nước Trần Đại Quang, mà các giả 

thuyết thuộc loại trung tâm có tính thuyết phục nhất là nạn nhân đã bị Nguyễn 

Phú Trọng mưu sát, để hắn dọn đường thâu tóm cả hai quyền lực : tổng bí thư và 

chủ tịch nước. 

Độc đảng để độc quyền làm đầu lãnh qua đầu sỏ chính trị, đầu cơ kinh tế, đầu 

nậu tài chính gây ra thảm kịch cho cả một dân tộc, trong thảm kịch có cả hài 

kịch với nội dung luân lý xã hội luôn bị thô bỉ hóa. Thí dụ về hai cái chết của hai 

đầu lãnh, một đương kiêm chủ tịch nước Trần Đại Quang và một nguyên tổng bí 

thư Đỗ Mười, mà ĐCSVN bắt dân chúng phải nhận như hai “quốc tang” trong 

cùng tháng 10 năm 2018. Nhưng sự thật xã hội là dân tình không hề “vô cùng 

thương tiếc” về hai cái chết của hai tên đồ tể này, mà lại con thấy “vui vui”, 

“mừng mừng” trước sự ra đi vĩnh viễn của chúng, nên dân ta cho ra đời câu vè 

mới của Việt tộc dưới tà quyền độc đảng : “Không mừng quốc khánh mà mừng 

quốc tang”. Sau sức sáng tạo sắc nhọn của câu vè mới này là nỗi niềm đau điếng 

của một dân tộc đang phải “cắn răng” chịu đựng ngục tù chuyên chính bất 

lương, một dân tộc không có dân chủ, bị đọa đày trong độc đảng bằng những thủ 

đoạn ngu dân hóa bất nhân nhất ! 

Không có nhân bản mà chỉ có bất nhân, cũng trong thời điểm hội đồng nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh, mà tất cả đại biểu cũng “nhất trí 100%”, trong phiên 

họp bất thường để xây nhà hát giao hưởng hơn ngàn năm trăm tỷ đồng ngay trên 

mảnh đất Thủ Thiêm, của hơn một ngàn sáu trăm căn hộ bị cướp bởi chính bọn 

tham quan này đã đầu cơ với bọn đầu nậu đất đai, biến họ thành dân oan từ hai 

mươi năm qua. 

Chuyện “nhất trí 100%” của bọn tham quan đóng cửa để nó tự bầu cho nó, chỉ 

vì tư lợi của nó, nên chúng bất nhân từ mọi bề, từ mọi phía, trong một thành phố 

đông nhất nước, hơn mười triệu dân, với thảm trạng đô thị hóa của ùn tắc giao 

thông thường xuyên đi đôi với ô nhiễm nặng nề, cùng các thảm trạng ngập lụt 

không lối thoát của mỗi cơn mưa lớn; với thảm họa y tế nơi mà bịnh viện là địa 

ngục của nhân phẩm với người bịnh bị đối xử thua súc vật; với bi nạn giáo dục 

thiếu trường lớp song hành cùng bi kịch của phụ huynh bị khốn cùng hóa trong 

một hệ thống giáo dục vắng nhân bản, chỉ biết moi tiền qua các ma thuật học phí 

bất chính nhất… 
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Còn bao bất công nữa tới từ bọn bất nhân này, khi chúng điếm nhục hóa dân 

chủ theo kiểu“nhất trí 100%” của chúng ; chỉ vì chúng rất sợ dân chủ thật sự, vì 

trong dân chủ thật sự rất hiếm có chuyện “nhất trí 100%” trước một phương án 

bất nhân, mà thực chất là một âm mưu để tham nhũng, đã xem thường nhân bản 

của những người thất thế trong chế độ độc tài đảng trị này, với một đời sống xã 

hội ngày càng nhem nhuốc, vì bị tham quan ô uế tới cùng cực. 

Vắng nhân bản dân chủ thì cái bất nhân lộ diện chân tướng của nó : một chân 

tướng đớn hèn tới đốn mạt khi độc đảng dùng độc trị ra lịnh cho Quốc hội phải 

thông qua luật an ninh mạng, và bọn đại biểu quốc hội lại “cúi đầu-bấm nút-

thông qua” mà chúng không có can đảm để “giơ tay nhất trí 100%”. 

Bọn đại biểu này không bao giờ là dân biểu chân chính trong một lập pháp chân 

thật của một nhân bản dân chủ liêm chính. Khi thì chúng “giơ tay nhất trí 

100%”, khi thì chúng “cúi đầu-bấm nút thông qua”, chúng làm đại biểu 

qua mua quyền-bán chức để tái sản xuất bất công xã hội, để trục lợi cho riêng 

chúng qua mua chức-bán quyền, luôn dựa vào độc đảng để vơ vét. 

Chúng chính là bọn sâu dân-mọt nước, nên chúng ngày đêm mất ăn, mất 

ngủ trước nhân bản dân chủ thật sự, đủ xung lực để lột mặt nạ của chúng, vì 

chúng sẽ là bọn buôn dân-bán nước trước họa Tàu tặc đang đe dọa sinh tồn của 

Việt tộc. 

Không gian trung tính 
Không gian quyền lực của nhân bản dân chủ là một không gian trung tính, nếu 

cái gian của độc tài và cái đểu của tham nhũng “đột nhập” vào đây, nó sẽ bị lột 

mặt nạ không những bởi tư pháp, mà bị lột trần bởi các phong trào xã hội biết 

bảo vệ dân chủ để diệt cho bằng được độc tài, bảo vệ dân chủ để đốn tận gốc 

tham nhũng. 

Trong không gian trung tính này chính là kết quả chọn lựa của một quần chúng 

đi bầu chính bằng nhận thức của mình, nên họ là một cộng đồng hợp nhất, 

với sung lực tổng hợp dùng tự do bầu cử để bảo vệ công bằng trong xã hội cho 

dân tộc qua quyền lợi của đa số. Chính phương trình của không gian trung 

tính trong đó có cộng đồng hợp nhất, với sung lực tổng hợp qua quyền lợi của 

đa số thể hiện rõ ý chí của một dân tộc, lấy dân chủ làm nhân bản cho mình để 

tạo ra các phương án cho tương lai. 

Không gian trung tính này rõ ràng trong chân chính, trong đó đa số có thể thành 

thiểu số, nếu đa số đó có một chính quyền bất tài và bất lực trước các đòi hỏi cụ 

thể của tự do, công bằng, bác ái. Và thiểu số có thể trở thành đa số khi nó đủ tài 

và đủ trí không những để bảo vệ cho tự do, công bằng, bác ái mà còn biết phát 

triển đất nước, phát huy văn minh vì dân tộc. Tại đây, dân chủ biết công 
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nhận nguyên tắc thay thế quyền hạn của đại diện (principe du renversement de 

légitimité) để có chính quyền mới đủ tâm và đủ tầm hơn. 

Khi phân tích sâu vào nguyên tắc thay thế quyền hạn của đại diện này, ta sẽ thấy 

lộ ra quan hệ mật thiết giữa quyền lực và xã hội, qua quan hệ giữa chính quyền 

và dân tộc, tại đây một quyền lực được dựng lên bởi dân chủ phải lắng nghe và 

thông hiểu sự vận hành của xã hội mà nó đang quản lý. Xã hội này không còn là 

xã hội của “thưa, bẩm, dạ, vâng” trước bạo quyền, chỉ biết “cúi đầu tuân 

lịnh” trước tà quyền ; và xã hội này cũng không phải là một xã hội của một cộng 

đồng hủ lậu với “chiếu trên, chiếu dưới” trong phản xạ của “sống lâu lên lão 

làng”. Mà nó là “xã hội của công dân” trong đó quyền lợi của cá nhân phải 

được tôn trọng và bảo vệ như quyền lợi của đảng phái, của hội đoàn, của phong 

trào, của cộng đồng… theo một nguyên tắc phổ quát công bằng (principe 

universaliste et égalitaire) cho mọi thực thể, dù là cá thể hay tập thể. 

Không gian trung tính, không phải là một không gian “vô thưởng, vô phạt”, nó 

trung tính nhưng rất trung tâm, nó trung tính chỉ vì nó không để các tín ngưỡng 

về thượng đế, về thần linh mê hoặc nó ; không cho mê tín, dị đoan đến để nhiễm 

ô nhân tính, một nhân tính lấy tự do và công bằng để thay thế độc tài và thần 

giáo. Không gian trung tính này mang đầy cá tính của nhân tính, biết bảo vệ 

nhân bản dân chủ bằng nhân tri dân chủ : 

– Chính quyền có mặt qua một chính phủ được dân bầu, ngược với độc đảng 

dùng độc tài để độc trị, vì dân chủ loại độc chủ, mọi độc quyền muốn độc trị sẽ 

bị loại ngay trong không gian mà dân làm chủ này. 

– Chính quyền có mặt qua một chính phủ được dân bầu, phải bảo đảm được sự 

hội nhập của các cá nhân, tập thể, cộng đồng trong một đời sống xã hội lấy công 

bằng được công lý bảo đảm ; có những sinh hoạt xã hội lấy tự do để có tự lập 

trong các phong trào xã hội ; có quan hệ xã hội lấy công bằng và tự do để chế 

tác ra bác ái mà che chở cho nhau. 

– Chính quyền có mặt qua một chính phủ được dân bầu, biết lịch sử của đất 

nước, hiểu sử tính của dân tộc, và dùng dân chủ để đưa đất nước vào quỷ đạo 

của phát triển, đưa dân tộc tới các chân trời của văn minh, vì biết tận dụng các 

tiến bộ của khoa học, kỹ thuật… 

– Chính quyền có mặt qua một chính phủ được dân bầu, phát triển nhân trí để 

bảo vệ ngày càng sâu nhân phẩm của các thành viên trong cộng đồng dân tộc, 

trong đó nhân quyền là phẩm của nhân vị, luôn được tôn vinh qua không những 

qua nhân tính mà qua cả nhân lývà nhân tri. 

Bản chất của chính quyền này được dân chủ cho phép đại diện dân tộc để đi tới 

tương lai qua các chương trình ứng cử chỉnh lý trong lý luận và toàn lý trong sử 

dụng các phương tiện để thành công trong các cứu cánh vì công bằng trong tiến 
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bộ, vì tự do trong phát triển. Một chính quyền được dân bầu luôn có khả năng 

thống hợp (faculté synthétique) để giải quyết các mâu thuẫn, các xung đột giữa 

các quyền lợi khác nhau. Chính quyền được dân bầu này dựa vào không gian 

trung tính, không mê tín, không chuyên chính, mà luôn trung thành với nguyên 

tắc lấy dân chủ để bảo vệ nhân quyền. Walt Whitman đã thấy được khả năng 

thống hợp của không gian trung tính này, nó đã thống hợp được hai nhân tố rất 

khác biệt nhau để làm nên thể chế dân chủ : 

– Mỗi cá nhân bình thường nhưng là một cá thể rất cá biệt (la personne simple 

séparée, le Soi-même). 

– Chính cá thể rất cá biệt này thể hiện mong muốn dân chủ của mình ngay 

trong quần chúng, nơi mà chữ dân chủ được hiểu là tập-hợp-qua-quần-

chúng (en-masse) 

Chính dân chủ đã chế tác ra, đã sáng lập nên một kỷ nguyên mà ngay trên 

thượng nguồn nơi mà mỗi cá nhân sống có ý nguyện được biến thành ý lực là 

muốn sống chung với nhau, mà không để thượng đế hoặc thần linh chỉ đường, 

không cho mê tín và dị đoan dẫn lối, và nhất là không cho độc đảng khống chế, 

để nó biến độc tài của nó thành độc tôn, rồi nó tự cho nó quyền độc trị. Vì dân 

chủ khẳng định đảng phái chỉ là một tập thể, chỉ có quyền như mọi tập thể khác 

dưới sự chỉ đạo của sân chơi-trò chơi-luật chơi của đa nguyên, là thắng thì 

không được làm vua mà chỉ làm đúng nhiệm kỳ ; mà thua cũng không được làm 

giặc vì tư pháp có mặt để xử giặc theo công pháp của công lý. 

Khi nghiên cứu kỹ các xã hội dân chủ văn minh từ tổ chức thể chế tới sinh hoạt 

xã hội, từ quan hệ xã hội tới chỗ đứng của nhân quyền qua dân chủ làm 

nên nhân vị, ta sẽ thấy thảm kịch của Việt tộc hiện nay, và thảm kịch này trở 

thành hài kịch khi các lãnh đạo độc tài của ĐCSVN trả lời trước báo chí, trước 

các chính phủ của các quốc gia văn minh nhờ dân chủ trên chính trường quốc tế, 

như thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói trước cuộc họp báo tại quốc gia Áo, 

tháng 10 năm 2018 này là: “Việt nam không có độc tài… Việt nam là một đất 

nước dân chủ” . Đây là một loại xảo ngữ đã nhập hồn vào điêu ngôn của loại 

lãnh đạo này với thói quen man trá đã biến thành phản xạ điêu ngoa, chỉ có quái 

thai độc đảng mới sinh ra loại tuyên bố độc dại này trước quốc tế. 

Hôm đó, các chuyên gia cùng các ký giả họ chỉ biết ôm bụng cười thầm, và vì 

lịch sự nên họ không bật cười thành tiếng, cũng chỉ để giữ lịch thiệp tối thiểu 

với miệng mồm kẻ độc dại đã hóa thành độc hại, một cách lộ liễu trong ngây 

ngô. Chuyên gia và ký giả cũng muốn giữ thể diện cho quốc gia Áo, nên họ 

không “quật lại để lột mặt nạ” tên thủ tướng vô nhân cách này. Và nếu họ 

muốn, họ chỉ bằng phân tích qua thống kê ; và hiện nay các chuyên gia đã định 

lượng hóa được các hành vi của một chính quyền có tôn trọng dân chủ hay 

không qua các số liệu chính trị, văn hóa, truyền thông, xã hội… để kết luận là 



 

316 

 

một xã hội có dân chủ hay không ? Nơi mà dân chủ khi hội tụ cùng nhân quyền 

đã trở thành một chỉ báo trung tâm để mổ xẻ thực chất của một chế độ. Chỉ cần 

hôm đó, họ đưa ra vài dữ kiện định lượng làm nên độc chất độc tài của 

ĐCSVN ngay trên quê hương Việt Nam nơi mà các đứa con tin yêu của Việt tộc 

đấu tranh vì dân chủ để đòi hỏi nhân quyền thường xuyên bị khủng bố, bắt bớ, 

tra tấn, tù đày… với các án tù rất cao so với các tội hình sự khác. Nơi mà ông 

thủ tướng “đầu khờ, miệng lanh” này tuyên bố qua xảo ngôn, điêu ngữ là “Việt 

nam không có độc tài… Việt nam là một đất nước dân chủ”, thì cùng tuần lễ đó 

chính phủ dân chủ Mỹ đã can thiệp cho nữ tù nhân lương tâm đấu tranh vì dân 

chủ và nhân quyền Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được đi tỵ nạn cùng gia 

đình qua Mỹ. 

Chính cái độc dại để độc quyền trong độc hại vô cùng phản dân chủ đã làm nên 

tai họa không sao lường hết cho nòi giống Việt tộc, nơi mà con dân chưa bao giờ 

được làm công dân, được làm chủ thể dân chủ để quyết định số phận của mình. 

Nơi mà họ cứ phải tìm đường sống bằng cách : bỏ quê hương ! Để định cư tại 

các quốc gia thật sự dân chủ để sống, để lao động, để bảo vệ tương lai con cái 

của họ. Đây cũng chính là nền cho sử học sẽ trợ giúp cho tư pháp vì công lý của 

công pháp nếu sau này : có một tòa án lương tâm Việt để xử ĐCSVN ! 

Không gian trung tính, không hề mờ nhạt vô minh, tan loãng trong vô tri, mà 

ngược lại nó rất trung tâm trong phân xử nghiêm minh trước công pháp trên 

phạm trù của nhân quyền bằng dân chủ qua pháp quyền biết tôn trọng công bằng 

và tự do. Người ta có thể nhớ lại bài tham luận của Lamartine, ngày 25 tháng 2 

năm 1848, để hiểu thêm về chân trời rất liêm sỉ vì rất liêm chính của dân 

chủ: “Chúng ta đã thành lập ra một cộng hòa của bình đẳng, nơi đây chỉ có một 

dân tộc, được ra đời từ tính nguyên tắc phổ quát cho mọi công dân, nơi mà luật 

pháp và công quyền đã hội tụ để bảo vệ bằng luật và bằng quyền cho mỗi cá 

nhân”. Qua tuyên bố này, người ta sẽ nhận ra một nội lực của nhân bản dân chủ: 

mỗi cá nhân có đầy quyền làm người trong nhân quyền và có đủ quyền để bảo 

vệ tự do cho cá nhân mình, cùng lúc có gắn bó chặt chẽ với các cá nhân khác có 

cùng vai trò và chức năng công dân với mình. 

Nền móng dân chủ không chỉ là cá nhân trong công dân, mà các tư tưởng gia 

của thế kỷ XVIII còn nhận ra gốc rễ của dân chủ là phục vụ chủ quyền của dân 

tộc (souveraineté du peuple), chủ quyền này vừa là tiềm năng, vừa là hiệu quả 

của dân chủ, vì chủ quyền của dân tộc không chỉ là chính trị qua chính quyền, 

qua chính phủ, qua định chế và cơ chế, mà nó bao trùm lên đời sống xã hội, sinh 

hoạt xã hội, nhất là quan hệ xã hội. Trong không gian trung tính của dân chủ, 

mọi ý đồ của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) không thể 

có chỗ đứng trong hành pháp, không thể có ghế ngồi trong lập pháp. Và sẽ 

không bao giờ có chuyện cũng trong tháng 10 năm 2018 này là ông tổng bí thư 

ĐCSVN, Nguyễn Phú Trọng, sau cái quy luật “đột tử” của ĐCSVN đối với ông 

chủ tịch nước Trần Đại Quang, để ông tổng bí thư này được kiêm luôn chức chủ 
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tịch nước. Độc hại của độc đảng là nó luôn sinh ra các quái thai, từ nhân cách 

tới thể chế, bằng độc quyền vì tham quyền, không nhiệm kỳ vì không có dân 

bầu, một quái thai phản dân chủ luôn sinh ra hằng trăm quái thai ngày càng phản 

dân chủ hơn. Và, bi-hài-kịch chính là kẻ quái thai nhất là ông tổng bí thư 

ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố qua xảo ngữ-điêu ngôn của ông 

là: “Việt Nam có dân chủ không đâu bằng !”. 

Không gian trung tính, vì không có thượng đế, không có thần linh, nhất là một 

không gian không để độc tài qua độc đảng xuất đầu lộ diện rồi làm mưa làm gió, 

vì không gian này biết tự trong sạch hóa, nó loại tham nhũng, nó xóa bất tài, vì 

nó biết độc đảng đẻ ra tham nhũng, và bất tài sinh ra bất lực trước các thử thách 

của phát triển, của tiến bộ, của văn minh. Chính cái độc tài của ĐCSVN song 

hành cùng cái bất tài của lãnh đạo, của cán bộ cũng vừa là đảng viên đã giải 

thích cái nghèo nàn, lạc hậu của một dân tộc, mà trong lịch sử trước đó không hề 

thua kém các dân tộc láng giềng, mà giờ đây phải đi làm lao nô, làmnô tì cho 

các nước lân cận trong tủi nhục. Chính ĐCSVN bất tài và bất chính trong quản 

lý, nên nó bất tín với dân tộc, nên nó bất trung với tổ tiên, độc đảng phản dân 

chủ đã đưa Việt tộc tới một cuộc sống không nhân bản trong thể chế, 

không nhân văn trong văn hóa, ngày ngày xói mòn nhân phẩm Việt trong cái vô 

cảm ngay trong các quan hệ xã hội, vô tri ngay trong các sinh hoạt xã hội, vô 

giác ngay trong đời sống xã hội. Độc tài mà bất tài thì chắc chắn sẽ thất trách 

với tiền đồ của Việt tộc, trước Tàu tặc-Tàu nạn-Tầu họa-Tàu hoạn như hiện 

nay. 

Bọn độc tài mà bất tài không bao giờ dám tổ chức hội thảo về dân chủ, không 

bao giờ dám tổ chức hội luận về nhân quyền, cho nên đừng trong chờ chúng tổ 

chức hội nghị về tự do đầu phiếu, tự do ứng cử, tự do trong tự quyết về số phận 

của công dân, của dân tộc, của đất nước. Tại đây, chuyện lẩn tránh và trốn né 

thảo luận để lý luận, lập luận để giải luận, tranh luận để trao luận là chuyện dể 

hiểu vì chúng luôn giấu diếm cái thô bỉ của độc tài, cái trơ trẻn của bất tài. Qua 

các cuộc nghiên cứu, điều tra, điền dả vào sâu các thể chế độc tài mà bất tài, các 

chuyên gia đã nhận ra là rất ít, rất hiếm các lãnh đạo của các quốc gia độc tài 

mà bất tài hiểu rành mạch về sinh hoạt xã hội, và đừng mong chờ chúng hiểu 

đầy đủ về sự thông minh của xã hội dân sự. Chính xã hội dân sự là nơi tập trung 

các ý định, ý muốnlàm nên ý nguyện tạo nên ý lực trong đời sống xã hội, sinh 

hoạt xã hội, quan hệ xã hội. Vì chỉ có xã hội dân sự là đủ nhân bản dân chủ để 

làm rõ : 

– Quốc gia là sở hữu của toàn dân, qua định chế dân chủ có ứng cử được hợp 

thức hóa bởi bầu cử. 

– Chính quyền cũng là sở hữu của toàn dân, qua chính phủ được dân bầu, và dân 

kiểm tra qua pháp quyền. 
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– Chủ thể dân chủ định vị cho mọi công dân, vừa là chủ thể chính trị trong đầu 

phiếu, vừa là chủ thể của lịch sử qua các giai đoạn đoản kỳ, trung kỳ và trường 

kỳ của một dân tộc, lấy dân chủ làm nhân vị. 

– Chính thể dân chủ tập hợp một dân tộc trong quy luật của một giai đoạn lịch 

sử dài, nơi mà công bằng, tự do, bác ái được hội tụ để hợp lực, lên đường để đưa 

một dân tộc tới bến bờ của bình đẳng trong tiến bộ, có nhân quyền trong văn 

minh của nhân bản. 

Nhân bản dân chủ là hùng lực của lịch sử không những đã đưa thượng đế, thần 

linh, lẩn mê tín, dị đoan ra khỏi không gian của nhân quyền, mà nó loại cho 

bằng được cái độc tài màbất tài, cái tham quan để tham nhũng, chỉ vì tự do mà 

dân chủ đi tìm là tự do để tự quyếtsố phần của mình trong nhân thế, số phận của 

mình trong nhân sinh. Tự do để tự quyếtlàm nên cái tự tin trong tự chủ là nhân 

lý sẻ thắng bạo quyền, nhân đạo sẽ thắng tà quyền. Trong đó quốc gia vừa có đất 

nước, vừa có dân tộc, vừa có lịch sử, vừa có xã hội, vừa có công dân, vừa có 

phong trào, làm nên xã hội dân sự, được bảo vệ bởi không gian trung tính, bảo 

vệ được tính nhất thể của dân chủ trong tính hợp thể vì nhân quyền. 

Ý nghĩa của công dụng 
Những chuyện có ý nghĩa cho nhân bản đều mang theo một giá trị, có khi là đạo 

đức có trong đạo lý và luân lý, có khi là tâm linh có trong tôn giáo và tín 

ngưỡng… Một chuyện được xem là có công dụng, tức là nó hữu dụng cho con 

người, cho xã hội, vì nó hữu ích cho định chế, cho cơ chế của xã hội mà nó phục 

vụ, qua các phương pháp tổ chức có hiệu năngtrong hành chính cũng như trong 

sản suất… Hiệu quả của các cơ chế dân chủ là đây ! Dân chủ chỉ có ý nghĩa khi 

các giá trị mà nó đề nghị thật sự có hiệu quả từ kinh tế tới chính trị, từ văn hóa 

tới giáo dục, từ đối nội tới đối ngoại… Và, tất cả phải tới từ tự do làm nên tự 

chủtrong mọi sinh hoạt, mọi quan hệ, mọi đời sống xã hội. 

Dân chủ tạo ra quan hệ linh động giữa quyền lực và xã hội, dùng tự do mà định 

nghĩa xã hội là xã hội tập hợp giữa các cá nhân, mà không phải bị tập hợp bởi 

một bạo quyền độc tài, hoặc được tập hợp bởi một thần linh qua thần giáo. 

Muốn có xã hội tập hợp giữa các cá nhân này thì phải có một nguyên tắc phổ 

quát, đó là nguyên tắc bình đẳng, làm nền cho mọi diển luận về công bằng trong 

xã hội, giữa các cá nhân. Từ đây cặp đôi song hành bình đẳng-công bằng là 

khuôn mặt xã hội đầu tiên của nhân bản dân chủ, mà sâu xa hơn nó chính là sức 

mạnh biểu tượng, đi trên lưng, trên vai, trên đầu mọi biểu tượng bất chính tới từ 

độc tài, độc, trị, độc quyền, độc quyền, độc đảng… 

Whig khi nghiên cứu về kinh nghiệm tự do cạnh tranh có mặt trong mọi thể chế 

dân chủ đã thấy khuôn mặt và sức mạnh biểu tượng của cặp bài trùng bình đẳng-

công bằng này, đây cũng là nội chất làm nên nội lực của dân chủ khi nó biết 

lấy đối thoại để giải quyết đối kháng giữa các đảng phái, lấy đối luận để xử 
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lý đối trọng, tại đây nhân bản không bao giờ xã rời nhân lý, nhân tri, nhân trí. 

Từ đó, con người có thể xây dựng các thể chế dân chủ với các hình thức khác 

nhau, tại Anh quốc thì dân chủ vẫn đủ sung lực để giữ khuôn mặt quân chủ biểu 

tượng qua hoàng gia ; tại Pháp quốc nó mang khuôn mặt của bản tuyên ngôn 

quốc tế nhân quyền ; tại Đức nó linh động theo tổ chức Liên Bang; tại Mỹ nó 

linh hoạt với tổ chức các tiểu bang song hành cùng vai trò chủ đạo của tổng 

thống… 

Câu chuyện ý nghĩa và hữu dụng của dân chủ là tính trùng hợp về bình đẳng 

(similitude égalitaire) mang ý nghĩa sâu đậm của nguyên tắc dân chủ trong một 

cộng hòa : tự do-công bằng-bác ái, nó mang sức mạnh liên kết của tam quyền 

phân với bộ ba lập hành pháp-lập pháp-tư pháp, có mặt không những qua đầu 

phiếu, mà có mặt ngay trong xã hội, qua các phong trào. Nó có bản lĩnh của một 

thể chế luôn bảo vệ cá nhân, mà không bị lạm quyền bởi cá nhân chủ nghĩa có 

thể dẫn đến chủ nghĩa cá nhân trung tâm, đưa đến ích kỷ chủ nghĩa qua các sinh 

hoạt xã hội. Cụ thể là nó trao tự do cá nhân, nhưng cùng lúc nó tháo gỡ cái tham 

quyền cố vị của cá nhân, có thể vị kỷ khi có quyền lực. 

Ý nghĩa và hữu dụng của nhân bản dân chủ là nó không hứa hẹn một thiên 

đường, nó cũng chẳng thề thốt trước một mô hình độc nhất về hạnh phúc cho 

nhân sinh. Nó làm chuyện cụ thể hơn : nó vừa bảo vệ nhân sinh, nó vừa dùng 

tính hữu dụng của nhân trí để mở ra các đường đi nước bước cho nhân loại qua 

nhân cách mà nó nhận định và thực hành hiện đại hóa qua khoa học và kỹ thuật, 

qua kinh tế và thương mại, dĩ nhiên là qua giáo dục và văn hóa… mà không 

quên luôn hiện đại hóa chính guồng máy tam quyền phân lập của dân chủ. Khi 

không còn thần linh và độc tài trấn áp nhân sinh, thì nhân bản dân chủ chỉ muốn 

tạo ra một cơ chế con người (établissement humain), không thần quyền và 

không bạo chúa, mà chỉ có con người cùng con người tìm cách cải thiện không 

những nhân loại, nhân tình, nhân thế phải khá hơn, tốt hơn, mà nhân lý, nhân 

tri, nhân trí phải làm hay hơn, đẹp hơn cho nhân phẩm, nhân văn, nhân bản. 

Ý nghĩa và hữu dụng trong một thể chế dân chủ phải có sức mạnh của sự thống 

nhất các khác biệt (unification des diffférences) không những về bản sắc, về văn 

hóa, mà còn là tôn trọng sự khác biệt về ý kiến, sáng kiến được tồn tại trong xã 

hội đa diện trong một tổng diện, nơi có đa tài để bảo vệ đa nguyên vì biết tôn 

trọng biệt tài. Thảm họa của Việt tộc cũng là đây, nơi mà hệ đa (đa nguyên, đa 

tài, đa trí, đa hiệu, đa dụng…) luôn bị bóp chết ngay trong trứng nước bởi 

hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn). Bi đát hơn, mọi thảm bại 

của ĐCSVN luôn đùn đẩy bao thảm họa cho Việt tộc, trong đó có sự thất bại của 

nó trong hệ bất : bất tài trong quản lý xã hội, bất lực trong phát triển đất 

nước, bất tín với lương tri dân tộc, bất trung với tiền đồ tổ tiên, gieo lên số phận 

Việt bao oan nghiệt. Nghiệt ngã là bất luôn có gốc rễ với hệ thất, trong đó thất 

giáo trong đạo đức và trong giáo dục chắc chắn sẽ tạo ra thất trách với ông bà, 

với lịch sử yêu-nước-để-giữ-nước có trong nhân bản của Việt tộc. 
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Khi phân tích về sức mạnh của sự thống nhất các khác biệt có trong các thể chế 

dân chủ, ta không nên hiểu đây sự tổng hợp tới từ một sự pha trộn, mà phải nhận 

diện nó qua khả năng tự chủ của mỗi nhân tố, trong đó nhân tố này có thể thay 

thế nhân tố kia mà không có chuyện hủy diệt, tàn phá, loại bỏ nhau. Thay thế 

nhau giữa các nhân tố đối trọng nhau (conjonction transistoire des 

contraires) mà không loại nhau, vì biết tôn trọng ba tiêu chí : sân chơi đa 

nguyên của dân chủ, trong trò chơi thay lực đổi quyền, với luật chơi thay thời 

thế nhiệm, thể hiện qua nhiệm kỳ có dân kiểm soát, và quyết định qua bầu cử, 

đây là nhân bản được cụ thể hóa qua dân bầu, vì dân biết kiểm định. Nếu sân 

chơi-trò chơi-luật chơi đã rõ ràng và minh bạch thì không cần tuyên truyền, và 

tuyên giáo sẽ không có chỗ đứng, ghế ngồi trong các thể chế thật sự dân chủ. Vì 

khi tuyên truyền được kích hoạt bởi tuyên giáo, thì chuyện điêu, ngoa, xảo, 

trá sẽ tới thay ngôi, chiếm chỗ sự thật, chân lý, lẽ phải. 

Thí dụ cụ thể có thể thấy hàng ngày trong bộ máy điêu ngôn và xảo ngữ của 

tuyên huấn, tuyên giáo, nơi mà thói quen đã thành phản xạ của bộ máy truyền 

thông của ĐCSVN, lấy ngu dân để đẩy đưa quần chúng với tin tức ngoa, với 

truyền thông láo. Họ làm ta luôn ngượng thẹn và “xấu hổ dùm” họ, khi họ tự 

chế để tự kiêu, tự sướng để tự khen những cái không thật vì nó không hề có 

trong cuộc sống. Thí dụ khi các bộ máy tuyên truyền, tuyên huấn, tuyên giáo 

đã “vẽ vời” tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là : sĩ phu Bắc Hà, trí thức Hà 

Thành, lý thuyết gia về xây dựng đảng… Chúng ta vừa “xấu hổ dùm” họ, mà 

cũng vừa“mắc cười” giữa chúng ta với nhau. Chỉ cần đặt những câu hỏi (căn 

bản để có nhân bản, chỉnh lý để toàn lý) trong giới trí thức và khoa học : các sĩ 

phu Bắc Hà thật sự hiện đang còn sống : ai công nhận ông này là sĩ phu Bắc Hà 

và trên tiểu chuẩn nào ? Các trí thức Hà Thành thật sự hiện đang có mặt tại Hà 

Thành thì ai công nhận ông này là trí thức Hà Thành và trên phạm trị nào ? 

Còn chuyện ông là lý thuyết gia về xây dựng đảng, thì làm mọi người “buồn 

cười tới nghẹn”, vì nếu xem các công trình học thuật quốc tế về xây dựng đảng 

trong lịch sử của các chính giới của các quốc gia văn minh, thì các kẻ nịnh bợ 

ông này nên giấu thật kỹ công trình của ông này đi ! Vì nó sẽ làm các tư tưởng 

gia, các lý thuyết gia, các chuyên gia quốc tế “cười cho đến gục !”. Vì “công 

trình về xây dựng đảng” của Nguyễn Phú Trọng : không có lý thuyết luận, 

không có phương pháp luận, không có khoa học luận, nên nó không thể nào 

được xem là một công trình, mà nó chỉ có khẩu lịnh đã bị xơ cứng hóa qua tuyên 

truyền, chỉ vì nó không phải là một công trình lấy lý luận để xây lập luận, lấy 

giải luận để dựng diễn luận. 

Nẻo đường dân chủ : dân tộc-khoa học-tiến bộ 
Qua sự linh hoạt thay thế nhau giữa các nhân tố đối trọng nhau trong đó sự 

khác biệt được bảo vệ từ tự do tới tự chủ, từ cá thể tới cá tính trong sinh hoạt xã 

hội biết tôn trọng công bằng và bác ái, nẻo đường tới dân chủ trong đó dân biết 
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và hiểu quá trình làm chủ của mình, qua ba hành động cụ thể làm nên đường đi 

nước bước cho dân chủ : 

* Dụng tự do trong bầu cử để chọn tương lai, trước chân trời của tiến bộ và văn 

minh, nhưng vẫn giữ được tổng thể đa nguyên trong một thể chế hợp nhất biết 

tôn trọng tự do, công bằng, bác ái. 

* Dụng tự chủ để tiến tới các công trình của tương lai, nhưng luôn biết bảo vệ sự 

khác biệt, chính sự khác biệt qua đa tài và đa trí là sự thông minh hỗ tương, có 

khác nhau nhưng biết dựa nhau mà bảo vệ xã hội, dân tộc, đất nước. 

* Dụng tự quyết qua hành động biết bầu cho một chính phủ đủ năng lực để vận 

động xã hội, dân tộc, quần chúng trong một chương trình chỉnh lý với các chính 

sách không những vì phát triển, vì tiến bộ, vì văn minh, mà nhất là vì dân luôn 

là chủ. 

Ba hành động này cũng là ba nội lực của dân chủ sẽ làm nên tiến bộ trong nhân 

sinh, cho nhân loại vừa qua dân chủ, vừa qua khoa học, đẩy xã hội thăng hoa về 

hiểu biết vì tự do cho cá nhân, cho đoàn thể, cho cộng đồng, cho nhân trí. Chính 

định nghĩa : tự do trong tiến bộ là sức mạnh lớn nhất của nhân bản dân chủ ! 

Khi phân tích về các đường đi nẻo về của dân chủ, Mazzini giải luận rõ về kinh 

nghiệm của tập thể, qua phong trào, qua công đoàn, qua đảng phái, qua xã hội 

dân sự… trong sinh hoạt dân chủ, phải thấy được : tự do của tập thể luôn mở ra 

một chân trời, nơi đó sẽ hội tụ các nguyên tắc phổ quát giữa các công dân, có 

quan hệ với nhau qua công bằng vì có quan niệm chung về bình đẳng, để giữ gìn 

tự do của mình, vừa qua cá thể và vừa qua tập thể. Từ đây, chúng ta nên thấy uy 

lực của của một xã hội, một dân tộc muốn nhân bản của mình trở thành nhân 

vị trong dân chủ bằng tự chủ, bằng chính trị của vắng thần (trống thần linh, 

trống thượng đế). Cũng tại đây, nên phân biệt vắng thần với vô thần, nếu vô thần 

là loại bỏ đời sống tinh thần của tín ngưỡng, thì dân chủ không hề mang ý đồ 

xoá diệt đời sống tinh thần của tín ngưỡng. 

Câu chuyện trở nên linh hoạt khi ta nghiên cứu về vai trò của công giáo với các 

giáo dân là nạn nhân trực tiếp của ô nhiễm môi trường, của hủy diệt môi sinh do 

Formosa gây ra trên các tỉnh miền Trung, biến các nơi này không những 

thành biển chết làm bao triệu đồng bào miền Trung khốn đốn, mà nó còn biến 

các nơi này thành biển độc qua nhiều thế hệ, cho tương lai với bao dịch bịnh 

trầm trọng. Cũng tại đây, các lãnh đạo công giáo đã đóng đầy đủ vai trò của các 

chủ thể dân chủ đấu tranh không những cho môi trường, mà còn vì nhân quyền 

với đòi hỏi dân chủ tức khắc (bây giờ và ở đây) cho Việt tộc. Họ trực diện chống 

bạo quyền của ĐCSVN ! 
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Trong lịch sử hiện đại đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ, vì công bằng để 

chống tham nhũng, vì nhân sinh chống ô nhiễm môi trường, những kẻ viết sử 

với lương tri (tri thức của lương tâm) phải phân tích mạch lạc giai đoạn này, 

không nao núng trước bạo quyền, không tháo lui trước tà quyền phản dân tộc vì 

phản dân chủ, các sử gia phải giải thích rõ ràng và rành mạch về vai trò chủ thể 

dân chủ các lãnh đạo của các dòng thánh của công giáo hiện nay. 

Vì cùng thời điểm này, thì đại đa số sư sải cùng các thương tọa của Phật giáo 

đang sa đà vào thương mại hóa chùa chiền, mượn cửa Phật để buôn thần bán 

thánh, với các chiêu bài mê tín, dị đoan không quan hệ gì với Phật pháp. Họ lại 

còn bị bọn sư công an, sư tuyên giáo “nắm tóc, xỏ mũi” trong các trò cầu siêu 

được dàn dựng thành quốc tang cho bọn đồ tể tay vấy đầy máu đồng bào : Trần 

Đại Quang, Đỗ Mười… 

Bọn sư này thuở trước dân ta còn gọi là sư hổ mang, mà bây giờ Việt tộc phải 

gọi chúng là ma tăng, chúng phục dịch cho bạo quyền, cùng lúc vơ vét vì tham 

tiền qua cửa Phật. Chúng không hề có nhân tri vì không biết gì về nhân bản, cái 

vô minh cộng với cái vô tri, đẻ ra cái vô giác trong não bộ của bọn ma tăng này, 

và có kẻ trong bọn chúng dám ví bọn đồ tể lãnh đạo này là “bồ tát” ! Chỉ còn 

một thiểu số tăng sư chân chính thì bị bạo quyền độc tài đày đọa như thượng tọa 

Thích Quảng Độ… Như Phật tính luôn bàng bạc trong nhân sinh Việt, luôn 

ngầm ngấm vào nhân thế Việt bằng nhân từ của Phật tính qua nẻo từ bi. 

Và, chánh niệm của từ bi ngày ngày vẫn tạo nên chính ngôn vì dân chủ 

trong chánh kiếnbáo động vận mệnh của dân tộc đang bên bờ vực thẳm, càng 

ngày càng nhiều tăng sư nói lên tiếng nói của dân tộc không những trong pháp 

thoại của họ, mà trực tiếp cổ vũ biểu tình để đòi nhân quyền, dân chủ ngay trên 

các mạng xã hội. Chính thiểu số này đang đại diện cho nhân bản của Phật giáo 

biết chia sẻ nỗi khổ niềm đau với chúng sinh, nhất là chúng sinh trước mắt lại là 

đồng bào của mình. 

Khi dân chủ được xây dựng bằng tự chủ, từ tư duy đến hành động, thì đây chính 

là giai đoạn nhân lý không còn tin vào uy quyền của thượng đế hay thần linh để 

tiếp tục trao nhân kiếp của mình cho các tín ngưỡng. Trên nẻo đường lần tìm 

dân chủ mà cùng lúc đi tìm tiến bộ để xây dụng hạnh phúc cho mình, thì nhân 

loại đã tìm ra được tiến bộ qua các khám phá khoa học. 

Đây là khúc quanh quyết định của con đường dân chủ nơi mà dân tộc luôn là ưu 

tiên, được trợ lực bởi khoa học tạo ra phát triển, để có tiến bộ giúp nhân sinh 

được thăng hoa. Không thể chối cãi được khi các quốc gia có các thể chế dân 

chủ liêm chính nhất chính là các quốc gia đóng các vai trò chủ đạo trong các 

khám phá khoa học, ứng dụng kỹ thuật, phát triển truyền thông… đã trực tiếp 
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hoặc gián tiếp áp dụng vào mọi lãnh vực của đời sống xã hội. Có những giai 

đoạn dân chủ nơi mà khoa học đại diện cho tiến bộ củng cố cường lực của dân 

chủ : 

– Giai đoạn định hướng lại trí tuệ của nhân sinh, trong đó chúng ta không quên 

các công trình của Moleschott về Vòng vận hành của cuộc sống (Circuit de la 

vie) 1852, cho tới công trình của Ludwig Büchner về Sức mạnh và nguyên thể 

(Force et matière), cùng các công trình nghiên cứu khác không những đã định 

hướng lại tư duy của giới trí thức mà trực tiếp tác động vào đời sống xã hội, từ 

đó làm thăng tiến vai trò của khoa học trực tiếp tham gia vào tiến bộ của nhân 

loại. 

– Giai đoạn gạt huyền thoại để thấu cuộc sống, đó là công trình Nguyên thủy 

của muôn loài (L’origine des espèces) của Darwin, giải biện minh bạch sinh 

hoạt của sự sống, nơi mà sự sống tới từ đấu tranh để sinh tồn, chớ không tới tự 

một ý muốn của một thượng đế, hoặc uy quyền của một thần linh nào cả. Từ 

đây, khoa học đã đẩy phạm trù lý tưởng hóa bằng huyền hoặc thần thánh ra khỏi 

phạm vi lý luận, qua tính chính xác với chứng minh khoa học của mình. Tại đây, 

khoa học đã thắng mê tín dị đoan, nó cũng thắng luôn mọi giả thuyết giả tưởng 

thần thoại không sao kiểm chứng được. 

– Giai đoạn khoa học tổng kết nhân sinh, qua công trình triết học tổng kết 

(philosophie synthétique) của Herbert Spencer đưa ra nhận định khoa học về thế 

giới (conception scientifique du monde), bằng phương pháp luận trở lại lịch sử 

của con người và giải thích mọi vấn đề của nhân sinh bằng nhận định chỉnh lý 

của khoa học, vì từ đây các phòng thí nghiệm của khoa học đã từ từ thay thế các 

mê tưởng của các tư duy giả tưởng về con người. 

– Giai đoạn khoa học thẩm định nhân vị trong vũ trụ, với lý luận của Huxley, 

1863, nơi mà nhân vị trong thiên nhiên qua các quan hệ của nó với vũ trụ chung 

quanh, chính là đường đi nẻo về của khoa học bằng một luân lý khoa học là phải 

làm rõ một cách chính xác nhất, tích cực nhất ý nghĩa của cuộc sống, giải thích 

nội chất của cuộc sống bằng ánh sáng của khoa học biết định vị nhân sinh trong 

vũ trụ. 

– Giai đoạn khao học thực nghiệm giữa nhân sinh, bằng công trình Dẫn nhập về 

nghiên cứu y khoa thực nghiệm (L’introduction à l’étude de la médécine 

expérimentale) của Claude Bernard, 1865, đã tác động trực tiếp lên niềm tin của 

xã hội, của quần chúng nơi mà niềm tin tới từ khoa học có hùng lực chỉnh lý 

của dử kiện-chứng từ-chứng minh-kiểm chứng, một niềm tin có cơ sở, và nó đã 

thắng thế và đã đứng trên lưng, trên vai các niềm tin mơ hồ hoặc mù quáng vì 

không có minh chứng. 
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– Giai đoạn khoa học trở thành niềm tin mới, với luận điểm của David Strauss, 

1872, phân tích niềm tin mới tới từ khoa học, xua đuổi các niềm tin cũ phản 

khoa học vì không có khả năng chứng minh bằng xác chứng, lại không có tiềm 

năng lý luận bằng phản biện. Trong khi đó khoa học có sung lực của khám phá, 

lại có hùng lực của chứng minh, và chỉ có khoa học mới đủ bản lĩnh và tầm vóc 

giải thích vũ trụ, từ đó trợ lực cho nhân loại trên con đường đi tìm tiến bộ cho 

nhân sinh. 

– Giai đoạn khoa học toàn bộ về thiên nhiên, với lý luận triết học về tiến bộ của 

Comte qua công trình Hệ thống hóa chung kết của nhận định nhân sinh 

(Systématisation finale des conceptions humaines) ; đây là giai đoạn khoa học 

trực tiếp giải thích phát triển xã hội qua các tiến bộ khoa học tự nhiên, với tham 

vọng giải thích toàn bộ đời sống thiên nhiên để lý giải toàn thể sự sống trong đó 

có nhân loại, tại đây khoa học đóng vai trò chủ đạo và rất tích cực để làm tiền đề 

cho mọi phát triển. 

– Giai đoạn khoa học của nhân trí vì nhân loại, tại đây văn hào Zola, 1898 đã 

đưa ra một lập luận để thẩm định vai trò và chức năng của khoa học : nếu có một 

tôn giáo đáng tin cậy, tôn giáo đó phải là tôn giáo khoa học. Vì khoa học tháo gỡ 

được mọi thắc mắc, khoa học sẽ đưa nhân sinh trên con đường dài của kiến thức, 

và chính kiến thức khoa học sẽ tạo dựng được tổng thể kiến thức phục vụ cho 

đoàn kết xã hội. Chỉ có khoa học mới có đầy đủ luận điểm qua minh chứng để 

bảo vệ sự sống của từng người, cùng lúc đủ chỉnh lý để bảo quản các tiến bộ xã 

hội. 

– Giai đoạn công nghiệp nặng của đệ nhất thế chiến (1914-18) cùng với sử dụng 

nguyên tử của đệ nhị thế chiến (1939-45), đây là một dấu ấn nặng trong ký ức 

của nhân loại, nơi mà khoa học qua các ứng dụng trong công nghiệp lúc thì đóng 

góp cho phát triển, lúc thì bị thao túng bởi các ý đồ phục vụ cho chiến tranh với 

sức tàn phá bất nhân của nó. Tại đây, chính các quốc gia dân chủ tiến bộ đại 

diện cho văn minh của nhân loại đã nhận định lại toàn diện vấn đề của hòa bình 

của thế giới, bằng cách tăng cường các liên minh dân chủ để bảo toàn phát triển 

trong hòa bình, với quyết tâm củng cố khối dân chủ âu châu làm rường cột 

chống lại mọi ý đồ thế chiến, với sự trợ lực hữu hiệu của Mỹ quốc. 

– Giai đoạn tự động hóa với hùng lực của vi tính làm nền cho phát triển tự kinh 

tế tới xã hội trong cả hậu bán thế kỷ XX, đây là thời điểm mà các quốc gia thật 

sự dân chủ, với khả năng khoa học kỷ thuật đã tạo ra sức bật trong toàn bộ tổ 

chức kinh tế, thương mại cho tới văn hóa, xã hội… Trong quá trình này, Bắc Mỹ 

và Tây Âu là nơi tập trung các thể chế thật sự dân chủ, luôn lấy sáng kiến, luôn 

có sáng tạo, lập nên những kỷ lục mới, qua tự động hóa trong nhiều lảnh vực từ 

sản suất tới tiêu thụ, với sự trợ lực của vi tính làm thay đổi không những sinh 
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hoạt xã hội mà cả quan hệ xã hội. Tại đây dân chủ đã mở cửa ra ít nhất ba chân 

trời mới : xã hội tiêu thụ theo nhu cầu, bảo an xã hội qua các chính sách an sinh, 

quyền lợi hưu trí tác động trực tiếp vào phát triển du lịch. 

– Giai đoạn mạng xã hội của xã hội dân sự trong toàn cầu hóa nhân quyền, đây 

là quy luật thông minh của nhân bản dân chủ đang diễn biến trước mắt chúng ta, 

nơi đây khoa học truyền thông phục vụ trực tiếp cho mọi sinh hoạt dân chủ hóa 

tin tức, dử kiện, chứng từ… nơi mà sinh hoạt dân chủ đã tận dụng mạng xã hội 

truyền thông để khách quan hóa mọi thực tế xã hội, mọi thực trạng quần chúng. 

Xã hội dân sự có chổ đứng toàn diện trong sinh hoạt dân chủ, nơi mà các bộ 

máy tuyên truyền độc đảng dùng ngu dân để diệt nhân trí dần dần bị vô hiệu 

hóa, đây là một chỉ báo chủ chốt trong cuộc đấu tranh trực diện giữa độc tài và 

dân chủ đã đến hồi quyết liệt, nơi mà độc đảng dùng chuyên chính thể chế để 

chuyên chế qua luật pháp, với các luật an ninh mạng ; và chỉ có các thể chế phản 

dân chủ như Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam mới làm luật để kiềm chế mạng 

xã hội, tức là kiềm hảm để truy diệt xã hội dân sự. 

Khi tổng kết các giai đoạn này, nơi mà khoa học đã khẳng định vai trò chủ chốt 

của nó trong phát triển vì tiến bộ cho nhân sinh, cho nhân loại, từ đây ta có thể 

nhận định được các lập luận để hiểu thêm về nhân bản của dân chủ : 

– Các hệ thống dân chủ được xây dựng từ ba thế kỷ qua, luôn kết hợp ba phạm 

trù sinh hoạt của nhân sinh để cổ súy cho dân chủ : dân tộc, khoa học và tiến bộ. 

– Các thể chế dân chủ được củng cố qua nhận định tự chủ qua sử tính của nhân 

sinh với ý nguyện luôn muốn làm hay hơn, đẹp hơn, tốt hơn, lành hơn nhưng gì 

đã xẩy ra trong quá khứ, có trong lịch sử. Tại đây, lịch sử là tiềm năng của nhân 

thế, sử tính là tiềm lực của sự thông minh có trong nhân trí. 

– Các quốc gia thực sự dân chủ sau khi đã hình thành xong sân chơi-trò chơi-

luật chơi của dân chủ bằng tam quyền phân lập qua định chế và cơ chế, họ đã 

biết đưa dân chủ vào các sinh hoạt xã hội, trong đó quần chúng đã dựa vào dân 

chủ để hình thành ra : xã hội dân sựđể bảo vệ dân chủ. 

– Các hệ thống dân chủ, các thể chế dân chủ, các quốc gia thực sự dân chủ luôn 

tăng cường sự thăng hoa của thông minh bằng cách biến các khám phá khoa học 

thành hiệu quả của kỷ thuật, của truyền thông, của kinh tế, của thương mại để 

phát triển công nghệ, công nghiệp… đóng vai trò rất cụ thể trong sản xuất và 

tiêu thụ làm nên những thay đổi tích cực cho nhân sinh. 

– Các quốc gia thực sự dân chủ luôn bảo vệ các phong trào xã hội đấu tranh vì 

dân chủ, tức là vì nhân quyền, trong đó bình đẳng làm cơ sở cho các cuộc đấu 
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tranh khác vì công bằng xã hôi. Tại đây, các phong trào này đại diện một cách 

sắc nhọn xã hội dân sự, không những đấu tranh trực diện chống bất công, tham 

nhũng, mà còn biết nghiên cứu, điều tra, điền dã để lập ra các cuộc thăm dò 

quần chúng làm cơ sở vững cho mọi cuộc trưng cầu dân ý, làm sức mạnh cho 

dân chủ trực tiếp, mà không có một chính quyền nào có thể thao túng, giật dây, 

vu cáo được. 

– Các thể chế dân chủ xây dựng phát triển để có tiến bộ luôn kết hợp được khám 

phá của khoa học trên thiên nhiên và vũ trụ trong đó đường đi nẻo về của dân 

chủ có định hướng cho tương lai vì nhân quyền trong nhân phẩm, làm nên tri 

thức của nhân loại : nhân tri, môt chỉ báo trung tâm để định nghĩa thế nào là 

nhân bản dân chủ. 

Cuộc đấu tranh trực diện giữa khoa học và thần quyền học, diễn biến trong thế 

mạnh của khoa học từ ba thế kỷ qua các khám phá của chính khoa học, nó mang 

bản lĩnh của lý trí đã thay thế cuống tín mê hoặc bằng sự thật nhân sinh có 

chứng minh, chuyện chính là khoa học đã làm được chuyện lấy cái lý (raison) để 

thay thế của lịnh (ordre) tới từ tín ngưỡng không có xác chứng. Khoa học mang 

tới tiến bộ, khoa học đi lên bằng chính uy tín của nó, các tín ngưỡng phản khoa 

học đi xuống vì tính thiếu thuyết phục, chỉ vì nó không có chỉnh lý trong xác 

chứng, không có toàn lý trong minh chứng. 

Phát triển mở đường cho tiến bộ, đưa tới văn minh, trong đó nhân bản dân 

chủ luôn tìm cách hoàn thiện hóa nhân sinh trong quỹ đạo của nhân văn, được 

trợ lực bởi nhân lý và nhân trí, trong đó dân chủ không hề quên đời sống tâm 

linh của quần chúng, các giá trị thiêng liêng của dân tộc, các niềm tin hiện tại 

biết dựa vào tiền đồ của tổ tiên. Phương trình tiến bộ-văn minh dựa vào phát 

triển, bó buộc các lãnh đạo liêm sỉ, các chính quyền liêm chính có được quyền 

lực qua dân chủ đa nguyên phải hiểu thế nào là phát triển. Nơi mà Stuart Mill lý 

giải : cái thường trực có trong cái liên tục của cuộc sống, và cả hai thường 

trựcvà liên tục đều nhận ra là nó có thêm một sức mạnh tích cực thứ ba là phát 

triển sẽ làm cầu nối cho mọi sức mạnh khác đang nghịch hướng nhau, đang bị 

phân ly, và phát triển sẽ là điểm hội tụ để nhân loại biết hẹn nhau trên con 

đường đi tìm hạnh phúc cho nhân sinh. 

Nhân bản dân chủ khi được “trợ duyên” rồi trợ lực bởi ba hùng lực dân tộc-

khoa học-tiến bộsẽ tạo ra tính năng động đầy cường lực để bảo vệ nhân quyền 

trong tự do và công bằng, nó chính là niềm tin mới : niềm tin của mọi niềm tin ! 
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Nhân vị dân chủ 
  

 

Nhân vị tin nhân lý, dựa nhân tri, luôn được nâng bởi nhân trí, 

có nền là nhân bản, có gốc là nhân phẩm, có rễ của nhân từ,  

để nhân thế, nhân tình được trợ lực bởi nhân văn, để bảo vệ nhân loại.  

 

Nhân vị dân chủ qua công ước xã hội 
Khi đặt nhân vị vào trung tâm của phạm trù lý luận về dân chủ là định vị nhân 

bản ngay trong các sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội và quan hệ xã hội mà dân 

chủ là một thể chế có pháp quyền. Dân chủ có mặt trong mọi định chế để bảo vệ 

tự do cho cá nhân và lợi ích chính đáng cho tập thể, trong đó công bằng làm nền 

cho công lý để điều chế công quyền, nơi mà hành pháp, lập pháp, tư pháp ở 

trong công pháp mà không được ở trên hoặc ở ngoài luật pháp. Tất cả đều trong 

khung của một công ước xã hội, rõ ràng vì minh bạch. Lúc nhân vị cư trú ngay 

trung tâm lý luận của dân chủ, thì con người đã có ít nhất là ba cuộc cách mạng 

trong lịch sử của Âu châu từ hơn ba thế kỷ qua : 

• Cuộc cách mạng tôn giáo chấp nhận rời bỏ chức quyền trong chính quyền để 

chính quyền không tôn giáo được bảo đảm bằng pháp quyền trong quá trình luật 

hóa chính giới. 

• Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật tạo nên cơ sở vật chất cho xã hội để mở 

cửa cho phát triển, nơi mà phát triển đóng vai trò nâng cao nhân sinh. 

• Cuộc cách mạng tri thức ngay trong xã hội, tại đây chính giới, chính khách tạo 

ra được một chính thể lấy tự do và công bằng làm rường cột để con người tự 

quản lý các vấn đề của con người. 

Khi nhân vị được định vị trong sân chơi-trò chơi-luật chơi dựa trên tự do cá 

nhân song hành cùng lợi ích của tập thể qua pháp quyền của dân chủ, thì nhân 

loại thấy xuất hiện vóc dáng, dạng hình của dân chủ, qua ba thực tế : 

• Tôn giáo luôn được tôn trọng và bảo vệ, như giá trị tâm linh vừa thiêng liêng, 

vừa văn hóa, luôn có chỗ đứng trong hệ thống giáo dục và trong đời sống xã hội. 

• Chính quyền với bộ ba tam quyền phân lập, biết kiểm soát nhau, mà cũng biết 

hỗ trợ nhau qua các định kỳ minh bạch, được tổ chức và kiểm tra qua đầu phiếu. 

• Chủ quyền quốc gia với hành pháp thực thi các quyền an ninh và an sinh, quốc 

phòng và giáo dục… nơi mà cá nhân cũng như tập thể, cộng đồng cũng như xã 

hội luôn được bảo vệ bởi luật pháp, trong đó bảo vệ quyền tự do và củng cố 

công bằng xã hội sẽ làm nên sức mạnh của chủ quyền này. 

Khi đi trọn quá trình này, thì các thể chế dân chủ đã có nền móng pháp quyền 

ngay trong sinh hoạt dân chủ thường nhật của mình, và đây là một chiến thắng 
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lớn của nhân tri dân chủ đã biết lấy nền móng pháp quyền để chế tác ra một thể 

lực chính trị có quyền hạn trên nhân chất, từ từ xa rời thiên chất của đạo giáo, 

để có tự do nhân tính trong tự trọng nhân phẩm, tự tin nhân trí trong tự chủ 

nhân bản của chính mình. Trên nền móng pháp quyền có thể lực chính trị là 

nhân vị đầu tiên của dân chủ trong đó xuất hiện ba sung lực mới của dân chủ : 

• Cá nhân thành công dân, đã rời cá thể để đi vào hiến pháp và luật pháp, để 

được bảo vệ từ tự do cá nhân tới công bằng xã hội. 

• Quyền lực trong quyền hạn, nơi mà chính quyền có định kỳ, từ ứng cử tới tới 

bầu cử, ở đây mọi quyền lực đều có định kỳ và quyền hạn đều được pháp quyền 

kiểm soát. 

• Công ước xã hội, tại đây nguyên tắc của các quan hệ xã hội giữa các công dân 

được luật hóa vừa qua bổn phận, trách nhiệm, vừa qua quyền lợi và tư lợi. 

Khi đi sâu vào ba lĩnh vực này, chúng ta sẽ thấy sự liên minh đã hình thành ra 

sự liên kết giữa ba cội rễ trong sinh hoạt của nhân sinh, như ba yếu tố vô cùng 

sinh động luôn có mặt trong các thể chế thực sự dân chủ : 

• Yếu tố con người làm trung tâm cho nhân vị dân chủ. 

• Yếu tố xã hội làm nên sinh hoạt tập thể, đời sống cộng đồng. 

• Yếu tố luật pháp bảo đảm vừa tự do, vừa công bằng trong quan hệ xã hội. 

Cả ba yếu tố này làm nên công ước xã hội, như một hợp đồng tập thể nơi mà 

mọi thỏa ước về tự do, công bằng, bác ái sẽ gầy dựng nên nền cộng hòa ngay 

trong các thể chế dân chủ, luôn giúp con người tự quyết số phận của mình 

bằng tự do của chính mình, luôn có tự tin để xây dựng tự chủ, làm nên tự 

trọng trong mọi đạo lý hay, đẹp, tốt, lành cho nhân tính. Chính quá trình tự 

quyết-tự do-tự tin-tự chủ-tự trọng đã làm nền để định nghĩa đích danh về nhân 

quyền, luôn có nhân vị đích thực trong dân chủ. Đây là một cuộc cách mạng 

ngay trong tư duy của con người không những đã biết xa rời mê tín, dị đoan, mà 

còn là sự đặt lại niềm tin một cách đúng chỗ cho Thượng đế và tôn 

giáo, chỉ giúp con người bảo vệ các giá trị thiêng liêng mà không cần có mặt 

trong quyền lực bằng quyền bính siêu hình. 

Công ước xã hội công nhận quyền tự do cá nhân phải có mặt trong sinh hoạt của 

chính quyền, nơi mà toàn bộ tam quyền phân lập phải tuân thủ : tự do là định 

nghĩa đầu tiên của nhân quyền, và dân chủ có mặt để bảo vệ quyền tự do này. 

Nhưng dân chủ cũng làm nền cho các tự do cá nhân qua sinh hoạt xã hội thành 

các công dân biết sống chung với các công dân khác, không những qua định chế 

và cơ chế, mà hằng ngày qua tập thể và cộng đồng. Phạm trù sống chung giờ trở 

thành tri thức, làm nên mọi hiểu biết của công dân, nơi mà các công dân biết 

sống chung sẽ hình thành nên hùng lực để hiện đại hóa xã hội, để phát triển đất 

nước, để đưa dân tộc vào chân trời của văn minh, đây là một định nghĩa cốt 

lõi của nhân vị dân chủ. Khi cá nhân thành công dân của một thể chế dân chủ, 

thì chính cá nhân đó phải có cá tính để bảo vệ tự do của mình, cùng lúc bảo trì 

công bằng ngay trong xã hội. 
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Tam quyền phân lập qua đầu phiếu, có ứng cử liêm chính và có bầu cử liêm 

minh, cho phép ra đời một định nghĩa mới về công dân trong xã hội dân chủ, 

là thành viên đầu phiếu của các chính quyền rất khác nhau qua các chính sách, 

nơi mà các đảng phái, các hội đoàn được tự do cạnh tranh trong đa nguyên. Và, 

mọi công dân được quyền tuyển đa trí, chọn đa tài, cử đa năng, bầu đa hiệu với 

lá phiếu không hề bị điều khiển bởi ý thức hệ độc tài của độc đảng, mà hoàn 

toàn bằng ý thức về sự đa dụng của chính giới, trước các chính khách phải hiểu 

quy luật : khôn nhờ, dại chịu. Vì người dân chỉ chọn người khôn để phục vụ dân 

tộc, người tài để cống hiến đất nước, người giỏi để bảo vệ các giá trị quốc gia ; 

còn kẻ dại, ngốc, khờ, ngu sẽ không có chỗ đứng để đại diện xã hội, tập thể, 

cộng đồng. Đây chính là thảm kịch của Việt tộc hiện nay, dưới bạo quyền công 

an trị song hành cùng chính sách ngu dân qua tuyên truyền của ĐCSVN, để xẩy 

ra thảm trạng kẻ bất tài vào các vị thế chủ chốt để tự ăn hại bằng ăn tham, nơi 

mà tham ô đẻ ra tham nhũng. Bọn này dựa vào ĐCSVN như lũ gà què ăn quẩn 

cối xay, rồi sớm chiều thành bọn sâu dân, mọt nước, giờ đây trước họa Tàu tặc 

xâm lược thì nhắm mắt buôn dân, bán nước. Nếu thực sự có dân chủ qua nhiệm 

kỳ trong nguyên tắc đa nguyên, thì bọn phản dân, hại nước sẽ không có chỗ 

đứng, ghế ngồi trong vận mệnh của Việt tộc, mà giờ đây như chỉ mành treo 

chuông. 

Trần Thủ Độ, là nhân vật có nhân vị thật lạ trong lịch sử đời Trần, trong lịch sử 

của Việt tộc, các sách giáo khoa như « bị khớp », như « bị cướp hồn » bởi nhân 

vật lịch sử này, vừa phục lại vừa sợ. Phục sự quyết đoán của ông, sợ vì các hành 

động khi đã quyết đoán có khi đưa tới quyết liệt ; trong cách ông diệt nhà Lý lúc 

đó đã suy đồi tới tận gốc rễ; trong cách ông tổ chức thể chế «nội 

hôn» ngay trong thân tộc nhà Trần. Nhưng có chuyện lạ là nhân dân tại Nam 

Định, lập đền thờ Trần Thủ Độ, với tâm và trí vô cùng cảm phục ông, vì không 

có ông thì chắc là không có nhà Trần, một triều đại xuất sắc của Việt tộc. Không 

có ông thì cũng chẳng có ba cuộc chiến thắng chống bọn xâm lược Nguyên 

Mông, một thiên hùng sử làm nên cá tính của Việt tộc, quyết tâm trong quyết 

lực bảo vệ giang sơn, bờ cõi của tổ tiên. Không có Trần Thủ Độ, chắc cũng 

không có Phật giáo rất Việt Nam của Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần 

Nhân Tông, sẽ không có phái Trúc Lâm Yên Tử, có vua thành Phật, có cả nước 

biết thiền với ý nguyện của ý lực Phật tại tâm. Khi chúng ta đi thăm đền thờ 

Trần Thủ Độ, tại Nam Định, chúng ta nên đứng lại với nhân cách nghiêm túc để 

nhìn kỹ tượng của ông : với ngón tay phải chỉ về phía đầu của mình ! Nếu bạn 

thắc mắc tại sao lại có một thế nhân vị lạ như vậy, thì người giữ đền này sẽ nhắc 

bạn nhớ tới câu của Trần Thủ Độ trước nhà vua trong cuộc chiến chống Nguyên 

Mông lần thứ nhất : « Đầu tôi chưa rơi thì bệ hạ đừng lo », lấy đầu và lấy thân 

để cứu nước, chính Trần Thủ Độ đã mở cõi tư duy cho Quốc Công Trần Hưng 

Đạo để nhập vào luồng nhân vị cứu quốc này « Nếu bệ hạ muốn hàng, hãy chém 

đầu thần trước đã !». 
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Nhớ người xưa, nghĩ tới bọn lãnh đạo thời nay của ĐCSVN, đã bị tai tiếng «hèn 

với giặc, ác với dân» trước họa Tàu tặc, đã bị mang dấu chàm của mật nghị 

Thành Đô với bọn Tàu tặc, nơi mà các lãnh đạo của ĐCSVN chỉ muốn «cứu 

đảng» mà không hề muốn «cứu nước», trước thực tế xâm lấn lãnh địa, thực 

trạng xâm chiếm hải phận, với ý đồ xâm lăng rồi đồng hóa Việt tộc, số phận đất 

nước, đồng bào giờ đã cạnh vực thẳm: mất nước, mất gốc, mất rễ, mất cả tương 

lai, sẽ mất luôn nhân phẩm, nhân vị Việt tộc có thể bị xóa trắng. Nếu bọn lãnh 

đạo hiện nay, từ hơn 150 ủy viện trung ương đảng, nhất là hơn 15 ủy viên của 

Bộ Chính trị, còn liêm sỉ, tức là có lương tri với đồng bào, có lương tâm với đất 

nước, có lương thiện với tổ tiên, chúng ta muốn họ: chụp một tấm ảnh tập thể, 

với động thái rõ ràng như Trần Thủ Độ: với ngón tay phải chỉ về phía đầu của 

mình, và tất cả cùng tuyên thệ là: «Nếu đầu chúng tôi chưa rơi thì dân tộc đừng 

lo», «Nếu ai muốn hàng bọn Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu hoạn-Tàu nạn, hãy chém 

đầu chúng tôi trước đã!». Hãy làm đi ! Hãy làm ngay ! 

Nhân vị dân chủ qua nhân quyền pháp chế 
Nhân quyền phải làm nền tản cho nhân vị dân chủ qua pháp quyền có mặt hàng 

ngày trong thể chể, định chế, cơ chế của mọi sinh hoạt dân chủ, nơi mà cá nhân 

có bản lĩnh biết đòi hỏi tự do cho chính mình, với quyền hạn của công 

dân, có các khả năng hiểu biết công lý để thực hành công pháp, thông hiểu công 

bằng để yêu cầu công luật phải có công tâm. Từ đây, xuất hiện trong các xã hội 

dân chủ phạm trù giờ đã cómặt trong thực tiển xã hội : bất tuân dân sự ! Vì 

trong xã hội dân chủ vẫn có chính khách bất lương, chính quyền bất chính, chính 

sách bất tín, thì chính xã hội dân sự sẽ có tiếng nói trong đấu tranh, sẽ có tập hợp 

để chống lại qua các hành động bất tuân dân sự, để cái bất nhân phải bị lột mặt 

nạ, để cái vô hậu của một lực lượng lãnh đạo phải biết tìm đường mà trở về với 

cái có hậu vì dân tộc, vì đất nước. 

Công dân trong các thể chế thực sự dân chủ luôn là những cá nhân có cá tính, 

họ chính là chủ thể vừa biết bổn phận và trách nhiệm của công dân, họ vừa là 

các tác nhân trực tiếp trong xã hội có sáng kiến, sáng tạo để bảo vệ nhân 

phẩm bằng cách bảo trì nhân cách của họ qua nhân vị của dân chủ. Trong các 

thể chế dân chủ thực sự, sẽ không có luật đặc khu của một bộ chính trị vô hình, 

vô dạng trước đồng bào, rồi tự cho phép mình đi trên đầu dân tộc, cũng sẽ không 

có luật an ninh mạng đi trên lưng của quyền tự do biểu đạt của quần chúng qua 

truyền thông. Đây là những hằng số dân chủ mà các lãnh đạo của ĐCSVN 

không hiểu hoặc chưa hiểu : 

• Lảnh đạo không nghĩ đúng, không làm đúng, thì sẽ không hiểu công lý. 

• Chính quyền không có công tâm, thì sẽ không hiểu công pháp. 

• Chính quyền phải luôn dựa vào công lý, để có chính sách vì công bằng. 

• Công dân muốn có công bằng thì phải đấu tranh vì công lý. 

• Một bạo quyền luôn yếu hơn liên minh của tất cả nạn nhân của nó có mặt 

trong đời sống xã hội, phong trào xã hội, sinh hoạt xã hội ! 
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Nhân quyền luôn là cội nguồn để hiểu thấu nhân vị dân chủ, nhưng nhân quyền 

của một cá nhân phải được định nghĩa và định vị bằng nhân quyền của nhân 

loại, tại đây sự tồn vong của nhân loại bao trùm mọi định luận về quyền lợi cá 

nhân, về sự sống còn của một tập thể, một đảng phái, một chính quyền ; 

chính quyền làm người của toàn nhân loại làm sung lực cho mọi lý luận về dân 

chủ. Vì, trước khi là công dân, mỗi cá nhân trước hết là một con người-thành 

viên của nhân loại, từ đó nhân quyền của nhân loại lập nên thế liên hoàn của lý 

luận đôi : quyền của người song hành cùng quyền làm người, và cặp đôi quyền 

này được che chở trước hết bằng chủ quyền của một dân tộc ngay trên đất nước 

của mình, qua quyền dân làm chủ trong tự do đầu phiếu.  

Quyền của người cùng quyền làm người trong tư tưởng của nhân loại có sớm, có 

trước các thực thể, các chế độ dân chủ. 

Hobbes qua công trình Các phần tử của luật tự nhiên và chính trị (Eléments de 

la loi naturelle et politique), 1640, dùng cộng hòa để định nghĩa lại vị trí của 

thiên chúa giáo, ông không phủ nhận vai trò của tôn giáo, nhưng phân tích rõ 

thảm trạng của các cuộc chiến tranh tôn giáo, với sự bất lực dẫn tới sự phá sản 

của các vương triều. Tại đây, chính con người phải chế tác ra một lý tưởng chính 

thể mới để tự cứu mình, lý tưởng này nhập nội cùng ý nguyện lấy nhân tính làm 

chủ đạo để sáng tạo ra một triết học chính trị lấy dân làm trung tâm. Điểm khởi 

hành cũng như điểm tới của tư tưởng này là định nghĩa được một quyền lực tới 

từ nhân lý, có khả năng tổ chức xã hội, được công nhận bởi các lực lượng xã hội 

như một quyền lực chính thống được thừa nhận, vừa tiêu biểu, vừa tập hợp được 

quần chúng trong một ý chí chung, không qua thượng đế, cũng không qua hoàng 

đế. Cái gọi là đế sẽ được thay thế bằng cái gọi là dân, sẽ quyết định quyền lực 

qua quyền hạn, mà quyền hạn thì có định kỳ, và sẽ không còn quyền lực nào tự 

cho phép mình là vô biên, vô định, vô hạn cả ! Từ đây từ quyền lực tới quyền 

lợi đều phải là quyền hạn : quyền được-và-bị giới hạn bởi luật pháp. Một cuộc 

cách mạng về nhân tri đã ra đời, nó tỉnh táo trong thông minh gạt đi cái thần 

quyền để sáng suốt trong thông thái để đưa vào cái nhân quyền. Từ đây, lập ra 

một trật tự mới trong đó chủ thể chính trị phải là chủ thể quyền lực được sinh ra 

từ sự tham gia của quần chúng qua biểu quyết có tự do để chọn đại biểu để đại 

diện cho mình. Trong quá trình này, con người vẫn tuân phục các giá trị đạo lý 

và luân lý của tôn giáo, nhưng con người giờ đây đã chọn sự tự chủ hóa 

(autonomisation) để xây nền móng cho tương lai trong tự quyết của mình, song 

hành cùng các tiến bộ của nhân loại ngày ngày thay đổi đời sống vật chất của 

mình. Ngay trong thượng nguồn của tư tưởng dân chủ, người ta đã thấy các cá 

nhân, như là những cá thể mong cầu tự do trong tự chủ, như những chủ thế có 

tiếng nói và có quyền lực làm nên thể chế có dân làm chủ. 

Rousseau, qua phân tích Công ước xã hội (Contrat social), mà ta có thể hiểu 

như một hợp đồng xã hội, có tính nhất thể trong một quy chế có pháp 

quyền, đã nhận định được các nhược điểm của các chính khách trong một chính 
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giới luôn bị các tham vọng quyền lực chi phối. Từ đây tư tưởng gia này đưa vào 

lý luận dân chủ quyền tự do của công dân bằng định nghĩa về công ước, mà 

bước đầu tiên là chính quyền phải rời quyền lực của vua chúa. Ông đã đi xa 

thêm một bước trong lập luận là chính quyền có quyền hạn để xây dựng ra một 

thể lực chính trị đủ khả năng được quản lý xã hội bằng luật pháp, mà không 

bằng thần pháp hoặc vương pháp. Từ đây ông đưa ra quan niệm : công dân có tự 

do ngay trong chủ quyền của quốc gia, để lập ra một tập hợp thống nhất, nơi mà 

quyền lực được cộng đồng dân tộc quyết định và kiểm soát. Trong tư tưởng dân 

chủ này, ta thấy có các giai đoạn tuyển-cử-bầu, mà có luôn cả quá trình của 

những cơ hội dân chủ thường xuyên có phép các lực lượng chính trị khác 

nhau, có khi kình chống nhau, được có quyền lực qua chính quyền 

được dân bầu, để tổ chức xã hội trong ý nguyện của dân làm chủ. Nhân lý từ 

đây là nền tảng của quyền tự chủ trong ý thức dân chủ như nhân tri đi tìm tự do, 

nơi mà mọi quyền lực đều phải được đầu phiếu rồi được quy hạn hóa qua nhiệm 

kỳ trong không gian của quốc gia, trong thời gian của xã hội. Đây là một định 

nghĩa mới về quyền lực trong quyền hạn, được giới hạn qua thực chất dân 

chủ của đầu phiếu, qua ứng cử và bầu cử ; như vậy quyền lực của hành pháp 

được hướng dẩn bởi hai trọng lực : ý nguyện của dân tộc và lý trí của luật pháp. 

Nơi đây quyền tự do cạnh tranh được khung trong quyền tự do cá nhân, cả hai 

dựa trên khả năng của dân chủ có đủ tiềm năng quản lý cá nhân, cùng lúc quản 

lý chính giới nắm chính quyền để thực thi quyền tự do này. Lập luận này được 

xem là động thái rất nhân lý của nhân loại biết dựa lên chính mình để có nhân 

tri trong quyền tự quyết, nó có tên gọi là : quyền tự lập 

hiến từ chất công của công dân. 

Hai tư tưởng dân chủ, Hobbes và Rousseau, có khác nhau nhưng bổ khuyết cho 

nhau, mỗi bên đều có chủ động tính để hỗ tương cho nhau, giúp ta thấu hiểu nội 

chất của dân chủ : 

• Quyền tự do trong dân chủ đều mang theo quyền lợi của cá nhân, trong đó 

quyền tư hữu của mỗi người phải được tôn trọng. Chính ĐCSVN khi chế ra luật 

quái thai : đất là sở hữu của toàn dân, do nhà nước quản lý, đã cho đẻ ra 

bọn tham quan thông đồng với bọn tham đất qua tham nhũng, vì cả hai 

cùng tham tiền, nên chúng đã diệt quyền tự do sở hữu cá nhân bằng bạo 

quyền độc đảng phản dân chủ. 

• Quyền tự quyết trong dân chủ đã xóa đi cách xếp hạng theo thang bật thượng 

đế-tôn giáo-vương quyền tại âu châu, xóa luôn thế « dẫm trên đầu » nhân quyền 

của phong kiến Á châu nơi mà vua là thiên tử đại diện cho thiên lý bằng thiên 

mệnh, đứng ngoài mọi nhân lý, mọi pháp lý. 

• Quyền tự chủ của quốc gia, trong đó chính quyền được dân chọn, nơi 

đây người dân nhận-và-nhập vào cách tuyển ra một chính quyền để bảo vệ 

quyền lợi cho dân tộc, để bảo đảm chủ quyền cho đất nước. 

Cả ba quyền trên làm nên nhân vị dân chủ, nơi mà tự do-tự quyết-tự chủ làm 

nên tự tin-tự trọng-tự tiến, chính tự tiến trong tự tiến bộ làm rõ hàm số tiến 
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bộ trong hằng số phát triển của nhân trí. Nhân vị dân chủ, có chỗ dựa là nhân 

phẩm, có nội lực của nhân tính, có nội công của nhân lý, có sung lực của nhân 

tri, có hùng lực của nhân trí, đã biết tìm tới dân chủ như chính thể có pháp 

quyền trong tự do, công bằng, bác ái, nó đã là tổng lực hội tụ làm nên cuộc cách 

mạng rất thông minh cho nhân loại. Trong tổng lực này, con người tự quyết về 

số phận của mình mà không cần vua đóng vai thiên tử, tôn giáo nắm chính 

quyền thay mặt thượng đế, tại đây con người tự tổ chức để tự giải 

quyết các vấn đề nhân sinh của chính mình, trong nhân thế mà mỗi công dân 

đều phải có trách nhiệm, có bổn phận với đồng bào và đồng loại, với quyết 

tâm không để độc tài qua độc đảng, độc trị qua độc tôn, vùi dập nhân bản, vùi 

lấp nhân văn, bị chà đạp trong chuyên chính là cha đẻ của quái thai chuyên 

quyền.  

Hãy dùng hình ảnh vừa chính xác, vừa hay đẹp có trong kinh Hoa Nghiêm của 

Phật học : « trùng trùng duyên khởi », để hiểu các tiến hóa của dân chủ, nơi mà 

vô số duyên, vô lượng duyên, đã hội tụ đầy đủ để chuyển duyên thành lực, 

rồi chuyển lực thành thực, nơi mà đất, trời, mây, gió, mưa… không những 

đã làm nên mùa xuân, mà còn tặng hoa đẹp, trái lành cho nhân loại. Chỉ 

một duyên dân chủ đã là ngọn gió lành cho nhân thế, nhưng duyên dân 

chủ này cũng đầy hùng lực để trở thành cơn bảo lớn kéo gục, kéo trôi, kéo cả 

mọi hệ độc : độc đảng, độc tài, độc trị, độc tôn, độc quyền… độc vị trong độc 

hại cho mọi dân tộc, cho cả nhân loại. 

Nhân vị dân chủ trong thăng hoa của nhân phẩm  
Nhân vị dân chủ có nhân tri để nhận định, có nhân trí để phân tích, có nhân lý để 

giãi luận, nó hoàn toàn khác với cái ác của độc tài bằng bạo quyền rồi dùng cái 

ngu của tuyên truyền vô tri, của tuyên giáo vô trí qua độc quyền trong 

độc trị. Ngược lại, dân chủ mở lối bằng kiến thức qua đạo lý, nơi mà nhân bản 

thong dong đi trên con đường nhân văn. Tôi chứng kiến cảnh các trí thức, các 

văn nghệ sĩ tại Nam Định yêu cầu các lãnh đạo của ĐCSVN đại diện cho chính 

quyền tỉnh này, nên làm lễ kỷ niệm 100 năm của ba viên ngọc quý của văn học-

nhạc học cận đại của Việt tộc : Nguyễn Bính, Đặng Thế Phong, Văn Cao, ba đứa 

con tin yêu của Nam Định. Tôi rất ngạc nhiên về sự thờ ơ trong vô minh của các 

lãnh đạo địa phương này, vì vô tri trước các nhân tài của nghệ thuật, chỉ vì họ 

không có kiến thức tối thiểu, giáo dục cần thiết, văn hóa căn bản về các đóng 

góp của ba ngôi sao trên trên bầu trời chân-thiện-mỹ của Việt Nam. Trong câu 

chuyện nhân vị dân chủ có nhận định sáng để cáng đáng các giá trị nhân văn, 

trước sự lảnh đạm vô cảm của các lãnh đạo của ĐCSVN, ta nhận ra nhân vị dân 

chủ lấy nhân tri để làm sáng nhân văn, dụng nhân trí để làm vững nhân bản. Đây 

là câu chuyên nhân tri dân chủ chống vô tri độc đảng (độc nguyên nên độc hại 

trong vô duyên), lấy cái thật của dân chủ trước cái « dở dở, ương ương » của 

độc tôn trong độc đảng, và tôi yêu cầu họ, nếu một ngày kia họ « tỉnh ngộ » để 

có tuệ giác trước các giá trị nghệ thuật, tôi yêu cầu họ đừng quên một đứa con 
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tin yêu, một nhân tài, một ngôi sao khác của Nam Định là thi sĩ Vũ Hoàng 

Chương. Một tác giả chủ yếu trong thi ca cận đại của Việt Nam, mà họ không hề 

có kiến thức, không có ý thức về giá trị của thi sĩ này, đa trí dân chủ hoàn toàn 

trái ngược với độc trí vô minh, đừng trông chờ độc tài-bất tài một sớm một 

chiều có nhận thức đứng đắn về cái đẹp của nhân văn, cái hay của nhân bản, cả 

hai nhân văn và nhân bản làm nên thế vững bền của nhân vị. 

Dân chủ xử lý để giải quyết vấn đề của con người, nơi con người vừa là cá nhân 

có cá tính, là chủ thể của chủ quyền quốc gia của mình, chuyện áp đặt một ý 

thức hệ độc tôn qua độc đảng, để độc trị trong độc quyền cai trị dân là phản dân 

chủ, phản toàn bộ nhân vị dân chủ trong quá trình tiến hóa trong tiến bộ của 

nhân sinh đòi minh bạch mọi quyền lực trong quyền hạn của nhiệm kỳ. Nơi đây, 

các quyền lực của bất cứ chính quyền nào chống lại tự do bằng độc tài, chống lại 

công bằng qua âm binh của tham nhũng sẻ bị loại ngay qua bầu cử, vì vậy nên 

quái thai chuyên chính đẻ ra quái vật chuyên quyền luôn lẩn tránh ánh sáng dân 

chủ có nhân vị qua sự thật của nhân lý, chân lý của nhân tri, lẽ phải của nhân 

quyền. 

Dân chủ còn nâng cao nhân sinh ngay trong nhân thế còn mang nhiều bất bình 

đẳng, bằng cách dùng công bằng để gầy dựng nên công lý, để nhân tình ngày 

ngày có thêm được cuộc sống đầy đủ qua tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, truyền 

thông, có văn minh trong tiến hóa. Tức là có nhân cách trong nhân trí, tất cả dựa 

trên nhân vị dân chủ giải quyết chuyện nhân bản bây giờ, chuyện nhân văn ở 

đây, chốn người mà không hứa hảo chuyện xây dựng xã hội chủ nghĩa để tiến 

tới thiên đường cộng sản. Thiên đường đó sẽ không bao giờ có ! Chỉ vì lãnh đạo 

tham nhũng đã nạo rổng mọi tiềm năng của dân tộc, bằng cách bán tài nguyên 

của đất nước, thậm tệ hơn chúng còn buôn lao động, bóc lột dân qua thuế má, 

biến dân tộc Việt ngày càng nheo nhóc, biến đất nước Việt ngày càng cạn kiệt, 

biến nhân phẩm Việt ngày càng mòn héo… làm sao có được một thiên đường 

với các điều kiện vô cùng bi đát ngay trên thượng nguồn như hiện nay, nơi mà 

lãnh đạo là tham quan, nơi mà đồng bào thành lao nô cho láng giềng. Sức mạnh 

của nhân vị dân chủ là cấm tuyệt đối không được gian dối với dân tộc, không 

được nạo vét với đất nước, không được xảo trá trước tiền đồ của tổ tiên, trước 

họa Tàu tạc-Tàu hoạn-Tàu họa-Tàu nạn. 

Dân chủ thực sự xa lạ với sự hứa hảo về thiên đường, vì dân chủ biết biến mong 

cầu thành đòi hỏi qua các phong trào xã hội, sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội, 

quan hệ xã hội, nơi là chính quyền phải chăm sóc cho quần chúng bằng hùng lực 

của tự do và công bằng để bảo vệ đa nguyên trong đa tài, đa trí, đa năng, đa 

hiệu… Cụ thể là chăm lo cho cá nhân và gia đình họ, cho tập thể và cộng đồng, 

mà không quên dân tộc và đất nước, không đủ tâm thì sẽ không được bầu, không 

đủ tầm thì sẽ không được tái cử! 

Dân chủ thực sự xa lạ với các loại giáo điều, sinh ra cực đoan, đẻ ra quá khích, 

trước sau nó yêu cầu chính quyền phải thượng tôn pháp luật, cùng lúc nó không 
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đồng ý với cách xếp hạng vua ở trên hết ! mà giờ đây đã thành khẩu lệnh : Đảng 

ở trên hết ! Pháp quyền dân chủ xác thực chuyện không ai ở trên dân, trên dân 

tộc, trên giống nòi. Cái độc đảng dẫn tới độc tài, độc trị trong độc quyền để độc 

tôn, là cha đẻ của cái bất trung với dân tộc, bất tín với tổ tiên, bất tài trong quản 

lý đất nước, bất lực trước sự tiến hóa của nhân loại không hề có chỗ đứng, ghế 

ngồi trong nhân vị dân chủ, chỉ vì nó phản nhân lý, nhân tri, nhân trí là nền tảng 

của nhân bản và nhân văn. 

Dân chủ thực sự luôn là rường cột cho mọi phê bình xã hội, trong đó quần chúng 

có đầy đủ quyền hạn phê phán để chống lại cái xấu, tồi, tục, dở của các kẻ lãnh 

đạo bất tài, đủ lực và đủ tầm để biến sức mạnh phê bình xã hội-quyền hạn 

phê phán thành thực lực dân chủ qua đầu phiếu, qua tuyển cử, qua đa nguyên để 

thay đổi chính quyền, từ lập pháp tới hành pháp. Dân chủ thực sự còn đi xa hơn 

phương trình phê bình xã hội-quyền hạn phê phán, để biến phê phán thành phán 

quyết các tội phạm quốc gia qua pháp quyền để xử tới nơi, tới chốn cái thâm, 

độc, ác, hiểm của bọn sâu dân mọt nước sẵn sàng buôn dân bán nước, dù chúng 

có chạy tới phương trời nào đi nữa. Vì toàn cầu hóa dân chủ đã xuất hiện để thế 

giới hóa nhân quyền, của cải tham nhũng của chúng sẽ phải trả lại cho dân tộc, 

từ lỗi tới tội của chúng sẽ được xử qua liên minh công pháp quốc tế-công luật 

quốc gia, đây là một tiến bộ mới của nhân vị dân chủ, bọn tham ô vơ vét tiền 

vàng của dân tộc, của quốc gia chỉ là bọn « khôn quá hóa dại » không thấy « 

lưới trời » (nhưng thật ra là lưới bao la của liên minh toàn cầu hóa dân chủ-thế 

giới hóa nhân quyền). 

Nhân vị dân chủ quý tiến bộ, trọng văn minh 
Nhân vị dân chủ đặt nhân quyền ngay trong xã hội « bây giờ và ở đây 

», để chăm lo cho hiện tại rồi chăm sóc cho tương lai trước mắt, để sống đúng-

sống đủ-sống đầy trong thực tế của hiện tại, và không trông chờ gì vào bất cứ 

một lời hứa nào của độc đảng về một thiên đường cộng sản qua con đường xã 

hội chủ nghĩa. Nếu muốn hứa hẹn thì phải cụ thể hóa qua chương trình ứng 

cử, để nhân dân dùng quyền bầu cử mà quyết định về số phận của mọi hứa hẹn, 

qua các tiêu chuẩn chỉnh lý trong lý luận về số liệu và dữ kiện có trong chương 

trình ứng cử, với các chứng từ toàn lý qua chính sách và ngân sách. 

Nhân vị dân chủ không mơ hồ về các mong cầu cho cuộc sống, nơi mà cuộc 

sống bình thường bắt đầu bằng bình đẳng trước mọi sinh hoạt xã hội, tiếp theo 

là công bằng trong đời sống xã hội, nơi mà quan hệ xã hội được bảo đảm 

bằng công lý để hướng dẫn công luật, nơi mà công dân hay chính quyền đều 

phải tuân thủ pháp quyền, là nền cho mọi thể chế dân chủ. Tìm nhân vị dân 

chủ ngay cuộc sống bình thường, hằng ngày, tại đây có chuyện « chén cơm 

manh áo », mà con người không quên chuyện bình đẳng bắt đầu bằng bình 

quyền, lấy bình đẳng làm tiền đề cho công bằng, lấy bình quyền làm nền móng 

cho quyền lợi, trong đó tư lợi của một cá nhân phải song hành với bổn phận và 

trách nhiệm của một công dân đối với dân tộc và đất nước. Chính hiện thực bình 
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quyền sẽ làm căn bản để nhận định nhân quyền, một nhân quyền ngày càng lánh 

xa thần quyền, tự chiếm chỗ cao nhất với các thần linh vô hình, vô dạng, bắt con 

người phải cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối. Và, nhân quyền không thể chấp nhận 

loại hủ giáo « quân tử thần tử, thần bất tử bất trung », và trước mắt là nó muốn 

dứt điểm loại độc giáo : Đảng lãnh đạo trong độc tài để độc quyền, độc tôn để 

độc trị. 

Nhân vị dân chủ trưởng thành qua quá trình trong sạch hóa nhân cách để trong 

sáng hóa nhân phẩm, tại đây sẽ không còn một quyền lực siêu hình nào, một thế 

lực độc tài nào tự cho phép nó đứng trên nhân vị làm nên nhân cách, có chỗ dựa 

là nhân phẩm. Dân chủ cải thiện nhân tính bằng cải tiến nhân trí, từ điều kiện 

làm người cho tới cứu cánh làm người, lấy nhân lý của công bằng để phục vụ 

cho nhân loại, lấy nhân trí của tự do để thăng hoa nhân sinh, lấy nhân nghĩa của 

bác ái để nâng cao tầm vóc của nhân đạo. Dân chủ thật sự thì phải chuyên tâm 

không ngừng nghĩ để củng cố nhân vị qua tiến bộ của khoa học, qua ứng dụng 

các khám phá của khoa học để đóng góp cụ thể vào sự tiến bộ của nhân sinh, 

biết đưa nhân thế vào các chân trời của văn minh. Để cuộc sống không chỉ có « 

giá áo túi cơm » ; mà phải mang theo các giá trị văn hóa và tâm linh, biến 

cái đáng sống thành cái vui sống, cái sống đủ thành cái sống đầy, qua các giá 

trị tinh thần được cộng đồng, tập thể công nhận, được tổ tiên, dân tộc tôn vinh. 

Nhân vị dân chủ dựa vào tiến bộ, lấy chân trời văn minh làm định hướng, nên 

các thể chế dân chủ thật sự luôn có chính quyền biết tận dụng khoa học, biết áp 

dụng kỹ thuật vào đời sống để chất luôn song hành cùng lượng, tại đây nhân 

lý được song hành cùng nhân luật, cụ thể là công lý có mặt để soi sáng công 

quyền, luôn có pháp quyền để điều hành và điều chế lập pháp, hành pháp và tư 

pháp. Chính dân chủ đã cụ thể hóa phạm trù nhân quyền trong nhân loại trở 

thành dân quyền trong một dân tộc, trong một quốc gia, nơi mà chính quyền 

phải tôn trọng và phải thực thi dân quyền qua dân quyết trong đầu phiếu. Tại 

đây, chủ quyền của một quốc gia tới tự bầu cử : dân bầu, chớ không hề do đảng 

lãnh đạo bằng độc tài trong độc trị. 

Nhân vị dân chủ không chỉ là cứu cánh của dân quyền, nó là gốc để thấy 

cái lý làm ra cái luật, trong đó cái lý của con người muốn làm chủ số phận của 

mình, cụ thể là con người tự nhiên trong thiên nhiên muốn rời bỏ mọi ràng buộc 

về thần quyền, về vương quyền để tới được một con người muốn sống chung 

trong nhân quyền của dân chủ. Chính đây cũng là khởi điểm để định nghĩa lại 

quyền lực trong một thể chế thực sự dân chủ, tại đây quyền lực là quyền hạn qua 

định kỳ trong nhiệm kỳ, tất cả được pháp quyền kiểm chứng và bảo chứng, qua 

vận hành của ứng cử-bầu cử-đắc cử. Tiến bộ của dân chủ là đây, vì dân chủ đã 

luật pháp hóa mọi quyền lực khi các đảng phái hay cá nhân muốn nắm chính 

quyền để tổ chức và quản lý xã hội đều phải qua chương trình có hạn định. Cái 

lý của dân chủ có khung của cái luật, biết dựa vào cái nhân biết làm chủ, vì 

muốn thực sự làm người. 
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Nhân vị dân chủ được tổ chức qua môt hợp ước xã hội, mang ý nguyện của hợp 

đồng trong một tập thể giờ đã thành ý lực của công ước trong một xã hội, nơi mà 

dân tộc có ít nhất ba hiểu biết : biết chọn, biết tuyển, biết bầu, qua đa 

nguyên có thực lực của đa tài, các hùng lực của đa hiệu, các sung lực của đa trí, 

lấy đa năng để phục sự xã hội, lấy đa dụng để đi tìm tiến bộ, để tìm các chân 

trời văn minh. Các thể chế dân chủ luôn dựa trên nhân lý của dân biết làm 

chủ để nhận diện ra sự tiến bộ cho nhân sinh không những qua các khám phá 

khoa học, mà ngày ngày qua các phong trào xã hội đòi hỏi : « đã bình đẳng rồi 

thì phải bình đẳng hơn », nên « đã công bằng rồi thì phải công bằng hơn », vậy 

thì « đã tự do rồi thì phải tự do hơn », đây chính là định nghĩa sáng tạo của nhân 

quyền trên chính các hiểu biết về nhân quyền. 

Nhân vị dân chủ hiện đại cho phép chúng ta nhìn lại lịch sử của nhân loại, mà 

chính dân chủ đã chấm dứt chuyện giao số phận cho thần quyền, giao số kiếp 

cho vương quyền, giao số mạng cho đảng quyền ; dân chủ chỉ giao nhân duyên 

cho dân chủ để chuyện làm người phải là chuyện nên người. Thực sự chấm dứt 

cái kiếp « người người, ngợm ngợm », phải chấm dứt cho bằng được cái phần số 

hiện nay là bị áp bức bởi công an đã bị dã thú hóa bởi bạo quyền độc đảng, nơi 

mà các lãnh đạo ĐCSVN giờ đây đã sử dụng độc tài như một tà quyền của một 

tập đoàn tội phạm, nắm đảng để vơ vét cùng lúc bần cùng hóa quần 

chúng, để moi móc tiền tài của dân tộc, nạo rổng tài nguyên của đất nước. Cùng 

lúc lại cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước bọn Tàu phỉ mang dã tâm xâm lược đất 

Việt. Đây là thảm họa của Việt tộc, của một dân tộc mang bỉ nạn vì sự vắng 

bóng của dân chủ, nơi mà nhân dân biết làm chủ chính sinh mệnh của mình. Bọn 

lãnh đạo ĐCSVN giờ đây đã bị nắm đầu xỏ mũi bởi Tàu tặc, đã thuần hóa chúng 

trong sự thuần phục bằng con mồi : chỉ có Đảng cộng sản Tàu là cứu được 

đảng cộng sản Việt ! Và vì chọn « cứu đảng » hơn là « cứu nước » nên các lãnh 

đạo của ĐCSVN đã thẳng tay đàn áp các con dân yêu nước, quý chủ quyền dân 

tộc, trọng tiền đồ tổ tiên trước Tàu Họa đang cướp đất, đảo, biển ; trước Tàu 

họan đang ô nhiễm cả một đất nước từ môi trường tới thực phẩm. 

Nhân vị dân chủ dọn đường cho nhân cách biết tự trọng 
Dân chủ bắt buộc quyền lực phải chính danh để trực diện với xã hội, với dân tộc, 

với đất nước, vì nó không còn tin thần quyền siêu hình, vương quyền xa cách, 

đảng quyền « ăn trên, ngồi trốc », loại chính quyền đểu này ngồi kiểu Mă Giám 

Sinh, kiểu Sở hanh « ghế trên ngồi trốc sỗ sàng », ngồi trên lưng hiến pháp, 

ngồi trên đầu tư pháp, chúng thù ghét dân chủ, vì dân chủ sẽ làm chúng mất ghế 

ngồi, với quyền tự do đầu phiếu của nhân dân. Vì dân chủ khẳng định chủ quyền 

quốc gia là chủ quyền của nhân dân, mà đảng nào muốn nắm quyền lực đều phải 

qua bầu cử, nhất là phải đặt chương trình ứng cử vào các chính sách hoàn toàn 

được hạn kỳ hóa, cụ thể là nhiệm kỳ hóa hành pháp, tại đây không có chuyện 

lãnh đạo vô hạn định, chỉ có độc tài mới vô định hóa quyền hạn của chính 

quyền. 
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Dân chủ đặt vào trung tâm xã hội vai trò và chức năng của sự tiến bộ để thăng 

hoa nhân sinh, qua phát triển khoa học, kỹ thuật, truyền thông… đi tìm văn minh 

cho dân tộc qua quan niệm của chung, hoàn toàn trái ngược với độc đảng lấy 

của chung làm của riêng, từ tiền tới đất, từ ngân sách tới tài nguyên. Mọi chính 

sách của một chính quyền dân chủ luôn là quốc sách liên kết cái tiến bộ, cái 

phát triển, cái văn minh vào cái của chung, các lãnh đạo độc tài luôn « mất ăn, 

mất ngủ » bởi sự vận hành linh hoạt của phạm trù của chung, vì nó loại bỏ mọi 

đặc quyền, đặc lợi của bọn lảnh đạo « ngồi mát ăn bát vàng », vì nó gỡ bỏ mọi 

bổng lộc của loại lãnh đạo « ăn cổ đi trước, lội nước đi sau ». 

Dân chủ đã dùng nhân lý để làm ra nhân tri, lấy nhân luật của cộng đồng quốc 

gia để bảo vệ tự do cho mỗi cá nhân, nơi mà chính quyền phải vận dụng quyền 

lực trong quyền hạn của mình để không ngừng củng cố tự do cá nhân, trong 

phương trình bình đẳng-bình quyền làm nền của công bằng, với tường vách 

của công luật, dưới vòm mái của công lý. Chính dân chủ khi lập được liên đới 

giữa tự do cho cá nhân và công bằng trong xã hội để chế tác ra một liên minh 

trong đó tự do bảo vệ tư lợi của cá nhân có thể song hành cùng công ích vì xã 

hội, vì dân tộc, vì đất nước, trong đó bác ái là tâm điểm để hiểu nhân vị, trung 

tâm để cân đối, tạo ra cân bằng giữa tư lợi và công ích. Chính liên minh tư 

lợi và công ích này là chất xúc tác mạnh để cá nhân khi thành công dân trong 

một thể chế dân chủ luôn có cá tính mạnh qua sáng kiến và sáng tạo để vừa nâng 

cao tự lợi của mình, cùng lúc thăng hoa công ích của tập thể, của cộng đồng, nên 

dân chủ là hợp thể của cái tư và cái chung, làm ra tổng thể dân chủ luôn mang 

nội chất của tự nguyện, của tham gia, của đóng góp… Nên nó ngược lại với 

quyền lịnh của độc tài, định hướng của độc tôn, chỉ đạo của độc đảng… 

Dân chủ lấy tự do để thăng hoa tự tin, để thăng tiến tự trọng, trong đó tự chủ của 

mỗi công dân chính là tự chủ của chủ thể có mong cầu, rồi có đòi hỏi được tự 

quyết từ hiện tại tới tương lai, từ nhân lý phải làm người đầy đủ nhất 

tới nhân tính được làm người theo hướng hay, đẹp, tốt, lành của nhân phẩm, đây 

là định nghĩa có hậu cho nhân vị dân chủ. Cái có hậu, nó vừa vững, vừa bền, vì 

nó vừa mạnh vừa khôn, nên cái dại, cái khờ, trong cái hèn, cái sợ không có một 

vị thế nào trong nhân vị dân chủ, đây lại là một bi kịch hiện nay của Việt tộc. Từ 

một dân tộc có bản lĩnh tự quyết cao biết bảo vệ tiền đồ tổ tiên, từ một giống nòi 

có nội công tự chủ lớn biết giữ nước với tầm vóc của một dân tộc có tự trọng 

rộng, người Việt ngày nay sau hơn bảy mươi năm dưới quyền áp đặt của 

ĐCSVN, đã tự thấy nhân phẩm của mình bị xói mòn, nhân tính của mình bị suy 

kiệt, nhân vị của mình bị vùi lấp. Trong xã hội Việt hiện nay, có một loại quần 

chúng sẵn sàng ẩm ỉ kéo ra đường gào la như điên dại sau mỗi lần đội tuyển Việt 

Nam thắng một trận bóng đá, cùng lúc cúi đầu trong lủi nhủi trước quốc họa tới 

từ Tàu tặc đang chiếm đất, đảo, biển của mình. Cái dại, cái khờ, trong quá trình 

ngu dân hóa của ĐCSVN đã đè nghiến lên tự hào của dân tộc, giờ đã song 

hành với cái hèn trước họa Tàu phỉ, được nuôi dưỡng bởi cái sợ trước công an 

trị có dã tâm của dã thú được giáo dưỡng và nuôi nấng bởi tà quyền độc đảng. 
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Vậy mà ngày càng nhiều người tới tận cửa sông Bạch Đằng để nhớ lại hùng khí 

của cha ông, đã làm bao thế lực xâm lăng phải ngừng bước tại đây. Ngay cửa 

sông ta thấy tượng ba công thần đã làm nên các chiến tích để Việt tộc vẫn là 

Việt tộc : Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo. Cạnh ba tượng đài của ba 

quốc thần này có ba ngôi đền thờ của ba vị, chuyện lạ là ĐCSVN lại thêm một 

ngôi đền cho Hồ Chí Minh, không có quan hệ gì tới các chiến tích trên Bạch 

Đằng giang cả, thô bỉ hơn là chung quanh các ngôi đền này là sự trùm phủ các 

cây, các chậu kiểng mang cạnh gốc của chúng những tấm bia đá đề tên các vị 

lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay. Thô bỉ tư cách đã sinh ra bỉ ổi không nhân 

cách, chỉ vì không biết nhân vị của mình, mà cứ xen vào để « ăn ké », « ăn càng 

», « ăn vụng » quanh các danh nhân, không biết nhân vị của mình thì đừng 

mong có nhân cách ! 

Một thảm nạn nữa là ban quản lý các ngôi đền này để nhạc Tàu, luôn văng vẳng 

bên tai người đi thăm viếng khu chiến tích Bạch Đằng này. Thổ bỉ, bỉ ổi, 

thường «cặp kè» cùng sự cẩu thả của vô minh, và khi bị hỏi tại sao lại để nhạc 

Tàu ? Thì lại ngụy biện trả lời là nhạc thiền, nếu bọn quản lý này còn chút tuệ 

giác thì chúng chỉ nên để nhạc truy điệu các oan hồn bọn lính xâm lược đã là 

nạn nhân bị áp chế bởi lãnh đạo của chúng, đã bỏ mạng tại đây trên cửa sông 

này trong ý đồ xâm lăng của thiên triều. Chưa hết, khi mọi người muốn 

tránh nhạc Tàu ở đây, thì họ bật đài lên để nghe tin tức, thì rơi vào kinh 601 là 

đài của Trung Quốc, với toàn bộ tin tức của Tàu, ca tụng văn hóa Tàu, ca ngợi 

lãnh đạo Tàu, bằng tiếng Việt, ngay trên đất Việt ! Chúng ta đang ở đâu vậy 

? Chúng ta còn ở trên quê hương chúng ta không ? Quê hương này giờ là của ai 

? Của Tàu hay của Ta ? Tại sao ĐCSVN lại để cho Tàu phỉ lộng loạn trong bạo 

ngược ngay trên quê cha đất mẹ của chúng ta ?  

Câu chuyện Tàu lộng, Tàu loạn hiện nay ngay trên đất nước của Việt tộc vẫn 

chưa dứt : đoàn chèo Hải Phòng dựng vở Hào khí Bạch Đằng Giang đầu tháng 

11 năm 2018 ngay nhà hát lớn, thành công khi tạo được dũng khí của dân 

tộc tới người xem. Vậy mà, khi kết thúc, tới lúc tặng hoa cho nghệ sĩ trên sân 

khấu thi các lãnh đạo địa phương của ĐCSVN lên sân khấu với tư cách lủi nhủi, 

xuống sân khấu với tư cách lòn lách, rồi lẩn vào đám đông khán giả với tư cách 

chui rúc. Không một lời khen ngợi hùng khí Bạch Đằng được trao truyền tới 

người xem qua hào khí của các nghệ sĩ chèo Hải Phòng. Cái hèn lủi nhủi để lẩy 

nhẩy vào cái tục lòn lách đưa đường dẫn lối cái nhục chui rúc, xóa tan mọi nhân 

vị mà cha ông ta đã dựng được, đã ngẩng đầu trước giặc phương Bắc, đã vươn 

vai nhiều lần ngay trên sông Bạch Đằng trước bọn Tàu phỉ. 

Nhưng giữa dòng ngày điền dã sâu trong quần chúng chung quanh sông Bạch 

Đằng tôi đã thấy một sự thật dần dần nổi lên trong ý chí kiên cường của Việt tộc 

: có những con dân yêu nước thương nòi đã lần tìm ra được các chiếc cọc nằm 

sâu dưới đáy sông, thuở nào đã chọc thủng các đoàn thuyền của quân xâm lược 

phương Bắc. Các con dân này kính cẩn, trân quý các chiếc cọc như báo vật, 
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mang về nhà để thờ, nghiêm cẩn trong hồi thức về một dũng tộc, đã lắm lần 

nhiều bận chiến thắng dòn dã các đoàn quân xâm lược hung hăng nhất trên dòng 

sông này. Hãy nhìn, nhìn thật rõ các chiếc cọc này để nhận ra Việt tộc 

là một dũng tộc! Nơi mà bản sắc Việt và nhân phẩm Việt chỉ là một, một hợp 

thể thuần dũng đã tạo nên nòi giống Việt ! (Và khuyết tật nặng nề nhất hiện nay 

của các lãnh đạo ĐCSVN là không thấy rõ để hiểu sâu về lòng yêu nước của con 

dân Việt, khuyết tật này sẽ trở thành tử tật cho mọi lãnh đạo đang rắc tâm buôn 

dân bán nước). 

Hãy nhận diện nhân vị dân chủ qua các chỉ báo trong chính sinh hoạt của 

dân chủ : 

• Dân chủ là thể chế của các công dân muốn sống chung bằng hùng lực của dân 

tộc, bằng hùng khí của giống nòi, chớ không phải bằng cái hèn, 

cái tục cái nhục trong cái sợ được tuyên truyền và gieo rắc bởi đảng trị. 

• Dân chủ là thể chế của các công dân muốn lấy cái dũng của liêm chính, cái 

khôn của liêm minh, cái sáng của liêm sỉ để đi tìm tiến bộ, phát triển và văn 

minh, ngược hẳn với cái chịu khất phục để bị dìm trong cái bị thuần hóa bởi bạo 

quyền. 

• Dân chủ là thể chế của các công dân muốn cái bằng để chế tác ra cái công, 

làm cái tư bớt ích kỷ, bớt vô cảm, bớt vô tri trước mọi bất công, vì dân chủ 

biết dâng cái luật cho cái nhân để cùng nhau làm ra nhân phẩm cho nhân vị. 

• Dân chủ là thể chế được hình thành từ phong trào qua các giai đoạn lịch sử nơi 

mà nhân lý luôn thắng cái bất nhân của tà quyền, nơi mà xã hội dân sự có chỗ 

đứng, có tiếng nói để không những gạt bỏ cái bạo, mà còn xóa luôn cái bất, của 

bất tài trong quản lý luôn luồn lách trong cái bất tín với dân tộc, cái bất trung với 

tổ tiên. 

• Dân chủ là thể chế luôn tập hợp được cái đa, nơi mà đa đảng là thông minh tập 

thể chống là cái độc của độc đảng luôn tìm cách vô tri hóa dân tộc, vô cảm 

hóa giống nòi, chỉ vì đảng vị và đảng lợi của nó, đây chính là nhà tù của nó, vì 

nó không đa dụng trong đa trí, không đa năng trong đa hiệu, không đa tài trong 

đa lực… 

• Dân chủ là thể chế tổng hợp được các phong trào của xã hội để thăng hoa tự do 

của tập thể, của cộng đồng và nhất là của cá nhân, nó còn biến cá nhân này 

thành công dân có chủ quyền quốc gia, để trở thành chủ thể có sáng kiến để sáng 

tạo ra các đường đi nước bước cho nhân trí. 

• Dân chủ là thể chế làm ra được tổng lực của những lực đối kháng nhau trong 

lịch sử nhưng hợp tác được với nhau qua đồ hình sinh hoạt dân chủ ; lấy bình 

đẳng để giáo dưỡng công bằng, nhưng không truy diệt quyền tự do cạnh tranh, 

mà lại còn biết lập được liên đới giữa công bằng và tự do để chế tác ra bác ái, 

luôn là liên minh bền bỉ của công bằng và tự do trên lộ trình dân chủ. 

• Dân chủ là thể chế dựa trên sự giao lưu linh động của xã hội dân sự, trong đó 

các phong trào xã hội lấy sáng kiến qua sinh hoạt xã hội, có sáng tạo ngay 

trên quan hệ xã hội, để làm mới và làm tốt, để làm hay và làm đẹp nhân vị ; dân 
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chủ luôn ngược dòng với độc đảng luôn giữ độc quyền để kiểm soát các phòng 

trào xã hội, để kiểm tra các quan hệ xã hội. Nên, dân chủ mở, độc đảng đóng. 

• Dân chủ là thể chế có hợp đồng xã hội dựa trên hợp tác của công dân qua hợp 

ước giữa các cộng đồng khác nhau của một dân tộc, trên tinh thần của công 

ước được tam quyền phân lập công nhận và tuân thủ, nó ngược chiều với với 

độc đảng không nhận hợp tác với nhân dân, nên không có hợp đồng với xã hội, 

không có chỗ dựa là hợp ước được kiểm định bằng đầu phiếu, để trở thành công 

ước luôn có gốc, rễ, cội nguồn của công lý. 

• Dân chủ là thể chế đặt quyền lợi cá nhân qua chủ quyền của dân tộc, nơi mà 

luật pháp bảo vệ cá nhân, pháp quyền kiểm định chính quyền, có thương tôn 

pháp luật làm căn bản cho mọi chính sách của chính phủ, nó ngược vị với độc 

đảng tự tung, tự tác và luôn ngồi trên lưng hiến pháp, trên vai pháp quyền.  

Nhân sinh lên đường đi tìm nhân cách, qua nẻo của nhân tri, bằng ánh sáng 

của nhân lý và nhân tâm, tất cả theo lối của nhân đạo để đưa nhân loại về chân 

trời của nhân phẩm, để nhận nhân vị một cách xứng đáng nhất trong thể chế 

thực sự dân chủ. 
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Xin gởi lời cảm tạ cùng tâm giao tới tất cả tác giả của các ảnh về dân oan trong 

tiểu luận hiện tượng học nhân kết này. Chọn trực diện để tạo trực ảnh. Các bạn 

đã dùng mạng xã hội để gởi tới đồng bào những hình ảnh liêm chính nhất về bi 

nạn dân oan, mà cũng là thảm kịch hiện nay của Việt tộc. 
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Hiện tượng học lấy cuộc sống để chế tác ra chất sống, trong chất sống có mắt 

thấy tai nghe, vì vô trương bất tín (không thấy không tin), chính hiện tượng làm 

nên kiến thức trực quan của con người. Hiện tượng học có chỗ dựa là hiện 

tượng luận, nơi mà: trực quan thấu trực cảnh, thực tế kể thực trạng, tầm nhìn sự 

thật nâng tầm vóc chân lý. Từ đây, lấy chất sống của cuộc sống để tìm tới sự 

thật, để tạo ra tri thức, dụng tri thức để dựng lên ý thức, trong đó đạo lý của hay, 

đẹp, tốt, lành được hình thành để luân lý nói rõ về trách nhiệm và bổn phận của 

mỗi người, để sống có đạo đức, có nền là nhân phẩm đã biết nhận thức về mọi 

điều kiện làm người, và muốn làm người với nền của nhân lý, với vóc của nhân 

tri, với tầm của nhân trí. 
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Nhân kết vừa là tổng kết, vừa là hùng lực của: 

 Nhân vị tin vào nhân lý, biết dựa vào nhân tri, được nâng cao bởi nhân trí.  

 Nhân bản có nền là nhân văn, có gốc là nhân phẩm, mang rễ của nhân từ.  

 Nhân nghĩa biết trợ lực cho nhân thế, biết trợ duyên cho nhân tình, để 

nhân loại biết « ăn ở có hậu » ở mãi với nhân duyên.  

Nhân kết Việt là thuật ngữ tới từ ít nhất là ba lập luận của Việt tộc: 

 Giống nòi Việt, gọi nhau là đồng bào vì cùng bào thai, vì cùng huyết 

thống. 

 Dân tộc Việt, vì vậy có cùng một giòng sinh mệnh, sinh tử có nhau. 

 Quê hương Việt, là mái nhà Việt để bảo vệ mọi công dân Việt. 

Nhân kết Việt, được tạo dựng qua ít nhất là ba lý luận của Việt tộc: 

  Kết thân, vì có cùng một giòng máu, «máu cháy ruột mềm».  

 Kết gia, vì cùng là đồng bào, «anh em một nhà». 

 Kết kiếp, vì là thân phận Việt biết, «một con ngựa đau cả tàu không ăn 

cỏ». 

Dân oan là con dân Việt, là đồng bào Việt, là dân tộc Việt, là giống nòi Việt, 

chia sẻ với chúng ta cùng một nhân kiếp Việt: chúng ta không thể bỏ rơi dân 

oan! 
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Tôi đứng về phía nước mắt của dân oan mất nhà, mất đất. 

Tôi đứng về phía tiếng gào của dân oan đòi công lý. 

Tôi đứng về phía tiếng hét của dân oan đánh thức công luận. 

Tôi đứng về phía tiếng thét của dân oan dựng dậy công luật. 

Tôi đứng về phía tiếng khóc của dân oan đang cầu cứu dân tộc! 
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Tôi đứng cùng xã hội học để phân tích bất công. 

Tôi đứng cùng triết học để vạch mặt bọn bất nhân. 

Tôi đứng cùng luật học để lột mặt nạ đám tham nhũng. 

Tôi đứng cùng nhân học để trực diện chống tà quyền. 

Tôi đứng cùng sử học để ghi nhận tội ác của độc đảng-độc tài! 
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Lý luận 
Dân oan là nạn nhân của tham nhũng, tác giả là bọn tham quan tạo ra tham ô, vì 

tham tiền, nên hiện tượng luận nhân vị phải có lý luận để lột mặt nạ chúng, với 

hình ảnh như dữ kiện, như chứng từ; từ đó phân tích và giải thích để lý luận về 

bản chất bất nhân của hệ tham (tham nhũng, tham quan, tham ô, tham 

tiền). Một hiện tượng luận nhân vị chỉnh lý phải lý luận rành mạch về nội chất 

và nội dung của hệ tham này. 
 

Lập luận 
Dân oan là nạn nhân của tham nhũng, nó là con đẻ của độc đảng lấy độc tài để 

xây dựng độc quyền, lấy độc trị để độc tôn, qua thủ thuật của bạo quyền, qua ma 

thuật của tà quyền, lấy âm binh công an trị để khổ sai hóa xã hội, lấy tuyên 

truyền một chiều để ngu dân hóa quần chúng, để rồi tha hóa mọi giá trị đạo đức 

của tổ tiên. Một hiện tượng luận nhân vị toàn lý phải thấy-để-thấu cái độc 

hại của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) này. 
 

Giải luận 
Dân oan là nạn nhân của tham nhũng độc đảng, biến quyền lực thành quyền lợi, 

rồi biến quyền lợi thành tư lợi, nên chúng chính là tà quyền, là âm binh đang 

biến chất nhân phẩm Việt, bản sắc Việt, lương tâm Việt. Chúng là bọn 

cướp công ích của dân tộc, cướp công tài của đất nước, cướp công bằng xã hội, 

và chúng nhẫn tâm cướp luôn công lý của dân oan, vì chúng bất nhân, thất đức; 

nên một hiện tượng luận nhân vị phải có minh lý để thông suốt nhân vị của dân 

oan là một thực thể đại diện cho hệ công (công ích, công tài, công bằng, công 

lý). 
 

Diễn luận 
Dân oan là nạn nhân của tham nhũng độc đảng trong tư lợi của tà quyền; dân 

oan đấu tranh đòi lại đất của họ, để đòi lại hệ công (công ích, công tài, công 

bằng, công lý), bằng thái độ liêm chính, bằng hành động liêm sỉ, họ liêm khiết tự 

lời nói tới quyết tâm. Một hiện tượng luận nhân vị phải có trực lý để diễn luận rõ 

ràng dân oan đại diện cho hệ liêm (liêm chính, liêm sỉ, liêm khiết), họ chính là 

đại biểu cho sự thật xã hội, chân lý quần chúng, lẽ phải dân tộc. 
 

Trao luận 
Dân oan là thực thể đại diện cho hệ công (công ích, công tài, công bằng, công 

lý), cả cho hệ liêm (liêm chính, liêm sỉ, liêm khiết), dân oan không thể bị bỏ rơi, 

dân oan không thể đơn độc trong cuộc đấu tranh vì nhân phẩm Việt, được xây 

dựng trên nhân vị của nhân bản, nhân văn bằng nhân nghĩa, nhân từ của Việt 

tộc. Chúng ta chung lưng đấu cật, song hành và gắn bó với tiếng gào, tiếng hét, 
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tiếng thét của dân oan, họ là đồng bào của chúng ta, họ đang lâm cảnh màn trời 

chiếu đất, họ chính là nhân nghĩa Việt phải có trong mỗi công dân Việt. 

 

 

Mục 
Dân oan 

bao lần gào thét! 

Dân oan 

bao lần giữ đất? 

Dân oan 

bao lần xuống đường! 

Dân oan: 

bao thế hệ? 

Dân oan: 

bao tuổi đời! 
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Dân oan 

bao lần gào thét! 
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Nước mắt dân oan 

Nước mắt dân oan, có mang theo tiếng gào, tiếng hét chống bất công, chống 

luôn tất cả bất bình đẳng con đẻ của bạo quyền phản công lý; mọi bạo quyền 

đều là tà quyền, vì chúng phản nhân quyền, chúng sẵn sàng bạo hành dân oan 

để trộm, cắp, cướp, giật đất của họ. 

Nước mắt dân oan chống tà quyền, chống luôn tất cả các âm binh tham 

nhũng tới bọn ma đất tham tiền, tất cả chúng là ma xó bòn rút đất, chúng là ma 

bùn bôi đen nhân quyền, vì chúng được bảo kê bởi ma quyền độc đảng, nuôi 

nấng âm binh công an luôn cặp kè cùng côn đồ, du đảng, xã hội đen để hành 

hung dân oan để phá nhà, đoạt đất. 

Nước mắt dân oan chảy vào lương tâm của Việt tộc, làm nóng lương tri 

của nhân phẩm Việt, đánh thức nhân nghĩa Việt: dậy mà đi cùng dân oan dẹp 

bạo quyền-tà quyền-ma quyền đang tha hóa nhân tính Việt. 
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Tiếng hét dân oan 
Tiếng hét dân oan đòi công bằng để đòi nhân quyền 

Tiếng hét dân oan đòi công lý để đòi nhân lý 

Tiếng hét dân oan đòi công luật để đòi nhân bản 

Tiếng hét dân oan đòi công luận để đòi nhân tri 

Tiếng hét dân oan chống bạo quyền để đòi nhân phẩm 

Tiếng hét dân oan chống tà quyền để đòi nhân cách 

Tiếng hét dân oan chống tham nhũng để đòi nhân nghĩa 

Dân oan phải tiếp tục hét lên nhân tri, nhân trí vì nhân thế, vì nhân loại! 
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Tiếng thét dân oan 
Dân oan thét lên bằng dữ kiện của sự thật 

Dân oan thét lên bằng chứng từ của chân lý 

Dân oan thét lên bằng đạo lý của lẽ phải 

… 

Tiếng thét dân oan chọn sự thật để chống bạo quyền 

Tiếng thét dân oan chọn chân lý để chống tà quyền 

Tiếng thét dân oan chọn lẽ phải để chống tham ô 

… 

Dân oan phải tiếp tục thét đến long trời, lở đất vì sự thật-chân lý-lẽ phải! 
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Tiếng gào dân oan 
Tiếng gào dân oan là tiếng của người lương thiện chống tà quyền. 

Tiếng gào dân oan là tiếng của lương tâm chống cường quyền. 

… 

Tiếng gào dân oan là tiếng của người liêm chính chống bạo quyền. 

Tiếng gào dân oan là tiếng của người liêm sỉ chống ma quyền. 

… 

Tiếng gào dân oan là tiếng của chính tâm chống tà tâm. 

Tiếng gào dân oan là tiếng của chính khí chống âm khí của bọn âm binh! 
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Tiếng lòng dân oan 
Tiếng lòng dân oan tới từ nhân tâm đang bị âm binh hóa. 

Tiếng lòng dân oan tới từ nhân phẩm đang bị khổ sai hóa. 

Tiếng lòng dân oan tới từ nhân cách đang bị nhục hình hóa. 

… 

Tiếng lòng dân oan tới từ lòng đất biết gốc, rễ, cội, nguồn của đất. 

Tiếng lòng dân oan tới từ lòng người biết cao, sâu, xa, rộng nhân lý. 

Tiếng lòng dân oan biết “sống lâu mới biết lòng người có nhân”. 

Tiếng lòng dân oan cũng biết luôn là bọn tham quan, tham đất, tham tiền: chúng 

nó bất nhân, thất đức, chúng nó ăn ở không có hậu! 
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Tiếng dõng dạc vang trời của dân oan 

Dân oan dõng dạc vang trời, nói bằng địa hình, địa thế, địa tâm biết để đòi công 

lý. 

Dân oan quang minh chính đại bằng dữ kiện, bằng chứng từ, bằng liêm sỉ quyết 

giữ đất. 

Dân oan đường đường, chính chính nói lên sự thật của đất, của người, của địa 

sử. 

Dân oan danh chính ngôn thuận, để vạch mặt bọn tham quan, chỉ mặt bọn tham 

đất, để lột mặt nạ bọn tham tiền. 

Dân oan thẳng lưng để thẳng lời, thẳng thân để thẳng mắt, đòi công bằng mà 

công luật đang rất đớn hèn, lủi nhủi, lòn lách, chui rúc để bảo kê bọn tham quan, 

bọn tham đất, bọn tham tiền. 

 



 

357 

 

 

 

 

Dân oan không cần mỵ dân! 

Dân oan không muốn bọn tham quan vì tham tiền đã thông đồng với bọn tham 

đất để cướp đất của dân oan! Bọn tham quan không được quàng vai, va chạm 

vào thân thể của dân oan, vì chúng chính là bọn trộm, cắp, cướp, giật đất của 

dân oan, vì chúng không có tư cách để làm các động thái này. Không có tư cách, 

thì đừng mong có phong cách của quyền thế mà an ủi dân oan! Không có tư 

cách lẫn phong cách vì không bao giờ có nhân cách! Không có nhân cách vì bất 

trung, bất tín với dân oan, không có nhân cách vì bất lương, bất nhân với dân 

oan. Chúng ta cấm chúng mỵ dân, quàng vai, va chạm, an ủi bằng đạo đức giả 

của chúng, vì chúng không có nhân cách của các cử chỉ này, vì khi chúng cướp 

đất của dân chúng đã vất đi nhân cách ra khỏi nhân phẩm của chúng, và trong 

nhân vị của chúng giờ chỉ còn lại hai chữ: điếm nhục! 
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Trời cao đất dầy của dân oan 
Hỡi trời cao đất dày! Hãy trừng trị bọn tham quan cướp đất! 

Hỡi trời cao đất dày! Hãy trừng phạt bọn trộm đất để buôn! 

… 

Hỡi trời cao đất dày! Hãy thẳng tay với bạo quyền đã dùng công an cưỡng chế 

đất của dân oan.  

Hỡi trời cao đất dày! Hãy vạch mặt tà quyền đã dùng du đảng, côn đồ uy hiếp 

dân oan. 

… 

Hỡi trời cao đất dày! Hãy truy xét, tra xử bọn âm binh này, để dân oan tin là có 

công bằng, công lý, công minh.  

Hãy loại bọn âm binh này ra khỏi nhân thế, để nhân tình tìm lại được nhân tính!  
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Dân oan đòi đất 
Dân oan đòi đất cho họ vì đất là của họ. 

Dân oan đòi đất cho gia đình họ để bảo vệ gia đình họ. 

Dân oan đòi đất cho tổ tiên họ để tiếp tục thờ cúng tổ tiên họ. 

Dân oan đòi đất cho các thế hệ của họ sau để bảo vệ tương lai con cháu họ. 

… 

«Đất của tôi! Đất của gia đình tôi! Đất của cha mẹ tôi!» 

 «Trên mảnh đất này không những chỉ có tôi, mà có cả tổ tiên và con cháu tôi». 

… 

«Trên mảnh đất này…» 

Có cuộc sống biết trao truyền cuộc sống. 

Có cuộc đời biết gởi gấm cuộc đời. 

Có con người biết tiếp nối con người. 
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Dân oan mồ côi 

Dân oan khóc trước nhà của mình, gào trên đất của mình. 

Dân oan khóc gào trước nhà, trên đất của mình như lâm cảnh mồ côi. 

Dân oan mồ côi gia đình đoàn tụ, xóm giềng đầy đủ. 

Dân oan mồ côi công lý biết chống lại bọn tham quan độc đảng. 

Dân oan mồ côi công luật biết chống lại bọn buôn đất bán trời. 

Dân oan mồ côi công luận của đồng bào không biết bảo vệ dân oan! 
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Dân oan oán bọn bất nhân cướp đất 

Dân oan oán bọn bất nhân cướp đất giả bộ xởi lởi nói cười. 

Dân oan oán, vừa khóc, vừa vạch mặt chỉ tên bọn trộm, cắp, cướp, giật. 

Dân oan oán bọn dựa độc đảng để có độc quyền cướp đất. 

Dân oan oán bọn mượn bạo quyền để có tà quyền cướp ngày là quan. 

Dân oan khóc gào ai oán để lịch sử ghi tên bọn tham quan, tham ô, tham nhũng! 
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Tâm niệm dân oan 

Tâm niệm dân oan với đất là giữ đất! 

Tâm niệm dân oan với trời là giữ trời! 

… 

Tâm niệm dân oan có tâm lực vì công lý! 

Tâm niệm dân oan có tri lực vì công bằng! 

Tâm niệm dân oan có trí lực vì công luật! 

… 

Tâm niệm dân oan có nhân lý vì nhân tri! 

Tâm niệm dân oan có nhân văn vì nhân bản! 

Tâm niệm dân oan có nhân vị vì nhân phẩm! 
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Dân oan đòi trả 
Dân oan đòi trả đất để đứng ngồi được yên. 

Dân oan đòi trả đất để ra vào tự nhiên. 

Dân oan đòi trả đất để ăn ở thảnh thơi. 

Dân oan đòi trả đất để nói cười thong dong. 

Dân oan đòi trả đất để sống đời bình yên… ! 
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Phải trả lại cho dân! 

Thành phố tình nghĩa là thành phố biết tôn trọng đồng bào của mình. 

Thành phố hiện đại là thành phố biết trân trọng nhân quyền trong dân chủ. 

Thành phố văn minh là thành phố biết quý trọng văn hiến của công dân mình… 

Lấy đất, phá nhà của dân ngoài quy hoạch là hành vi trộm, cắp, cướp, giựt! 

Một hành vi không những trái pháp luật mà là một tội phạm phải được xử bằng 

công pháp của công lý, nghiêm túc trong nghiêm minh, lương tri của lương tâm!  

  



 

365 

 

 
Khóc, gào, thét, hét 

Khóc trước bất công, nhưng không bất lực trong đấu tranh trước bọn cướp đất 

bất nhân! 

Gào trước bạo quyền, nhưng không hề sợ hãi bạo quyền mà để trực điện với 

chúng! 

Thét trước tà quyền, nhưng không hề lùi trước tà quyền mà để đối mặt với chúng 

mặc dầu âm binh của chúng từ công an tới côn đồ đang vây bủa dân oan! 

Hét trước ma quyền, không để nhân cách bị vấy bùn bởi bọn ma bùn tham quan, 

không để nhân phẩm bị buôn rẻ bởi bọn ma xó buôn đất! 

Khó, gào, thét, hét vào mặt bọn bạo quyền, tà quyền, ma quyền để bảo vệ nhân 

cách và nhân phẩm! 

 



 

366 

 

 
Mặt đấu mặt 

Mặt đấu mặt với bọn tham quan, buôn chức bán quyền. 

Mặt đấu mặt với bọn tham đất, buôn đất bán nhà. 

Mặt đấu mặt với bạo quyền, buôn dân bán nước. 

Mặt đấu mặt với tà quyền, buôn thần bán thánh. 

Mặt đấu mặt với ma quyền, cạp đất gạt dân. 
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Dân oan 

bao lần giữ đất? 
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Dân oan đổ máu oán 
Dân oan đổ máu oán để giữ đất, giữ ruộng của mình. 

Dân oan đổ máu oán để báo tin cho đồng bào là tham quan cướp đất giết dân. 

Dân oan đổ máu oán để báo tin cho dân tộc là dân oan mồ côi đất, mồ côi ruộng. 

… 

Dân oan khóc ngày khóc đêm đòi công bằng, công lý, công luật. 

Dân oan gào thâu đêm suốt sáng đòi pháp luật, pháp quyền, pháp chế. 

Dân oan hét cùng trời cuối đất đòi lương tâm, lương thiện, lương tri. 
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Dân oan chống lại tội ác 
Đất là của dân, không phải của bọn tham quan, tham đất, tham tiền. 

Dân oan chống lại tội ác của bọn tội đồ tham quan, tham ô, tham nhũng. 

Dân oan chống lại bọn tội đồ con đẻ của bạo quyền độc đảng, tà quyền độc tài. 

… 

Đất là của dân, không phải của chính quyền bất tín qua trộm, cắp. 

Đất là của dân không phải của chính phủ bất trung qua cướp, giật. 

Đất là của dân không phải của độc đảng qua độc hại của độc trị. 

… 
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Đầu đội trời, chân giữ đất 

Đầu đội trời vì quang minh chính đại, chân giữ đất của tổ tiên. 

Đầu đội trời vì đường đường chính chính, chân giữ đất cho gia đình. 

Đầu đội trời vì ngẩng đầu thẳng lưng, chân giữ đất cho con cái. 

Đầu đội trời để nhìn thẳng, nói thẳng, chân giữ đất của mình để nói rõ đất này 

không phải của bọn tham quan cướp giựt, không phải của bọn buôn đất trộm 

cắp qua tham ô! 
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Ai đàn áp, ai đánh đập, ai khủng bố, ai hành hạ dân oan? 

Bọn tham quan bán đất của dân oan cho bọn tham đất  

Cả hai chỉ là bọn tham tiền 

Cả hai chỉ là bọn: trộm, cắp, cướp, giựt! 

Cả hai lợi dụng tà quyền độc đảng 

Cả hai bọn này lạm dụng thú tính của công an để đàn áp, đánh đập, hành hạ, 

khủng bố dân oan.  

Tất cả bọn tham quan, bọn tham đất, bọn tham tiền, tà quyền độc đảng, bạo 

quyền dã thú công an: tất cả đều là âm binh! Dân oan gào, thét đòi công lý trước 

ánh sáng của công bằng. Bọn âm binh này lủi nhủi, chui rúc, lẩy nhẩy trong 

bóng tối ma quyền! Chúng nó thua xa súc vật! 
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Không ai được quyền cấm dân oan  

đi lại trên mảnh đất của chính mình! 

Không ai được quyền cấm dân oan đi lại trên mảnh đất của chính mình, chỉ có 

bạo quyền mới cấm đi lại để dễ bề trộm, cắp, cướp, giựt! 

Không ai được quyền cấm dân oan đi lại trên mảnh đất của chính mình, chỉ có tà 

quyền tham quan và ma quyền buôn đất mới cấm quay phim chụp hình, vì 

chúng sợ ánh sáng của công lý, hào quang của công luật, cường quang công 

pháp. 

Không ai được quyền cấm dân oan đi lại trên mảnh đất của chính mình, chỉ có 

tham quan tham nhũng và ma quyền tham đất mới cấm quay phim chụp hình vì 

chúng sợ bị lột mặt nạ là chúng chỉ là bọn tham tiền, đang rất bất nhân với đồng 

bào của chúng. 
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Tà quyền dối trá 

Tà quyền dối trên lừa dưới, đó là bản chất của chúng. 

Bạo quyền phá nhà, cướp đất ngoài quy hoạch, đó là thực chất của chúng. 

Lợi ích nhóm là nơi tụ họp của bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham nhũng, ma 

quyền buôn đất, chúng là bọn sâu dân, mọt nước! 

Lợi ích nhóm là một tập đoàn tội phạm, không trộm được thì cướp, không cắp 

được thì giựt! 

Chúng đã vượt qua ranh giới của lỗi, chúng đang tung hoành trong không gian 

của tội. 

Chúng không có lương tri về lỗi lầm, chúng không có lương tâm trước chính tội 

ác của chúng. 

Chỉ có tổng lực của công luật trong công tâm, lương thiện trong lương tri, đạo lý 

trong luân lý để truất phế chúng, và ánh sáng của công lý sẽ đến để xua đi bạo 

quyền độc tài, tà quyền tham nhũng, ma quyền buôn đất! 
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Je suis dân oan = tôi là dân oan  

Je suis dân oan = tôi là dân oan, oan uất vì bị cướp đất. 

Je suis dân oan = tôi là dân oan, oan nghiệt vì bị phá nhà. 

Je suis dân oan = tôi là dân oan, oan khiên vì mảnh đất của tổ tiên bị đập nát. 

Je suis dân oan = tôi là dân oan, chấp nhận oan mạng để giữ mảnh đất của 

mình. 

Je suis dân oan = tôi là dân oan, nhất quyết không chấp nhận oan luật của bạo 

quyền độc tài, tà quyền tham nhũng, ma quyền buôn đất! 
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Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác 

Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác của bạo quyền độc tài, tà quyền tham 

nhũng, ma quyền buôn đất! 

Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, mà trời không dung, đất không tha, 

vì công lý không dung, vì lương tri không tha. 

Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, mà trời sẽ đánh, đất sẽ vùi, vì công 

pháp sẽ đánh, vì đạo lý sẽ vùi tà nghiệp của chúng vào địa nghiệp để cộng 

nghiệp với bọn ma trơi, ma xó, ma bùn! 

 

 



 

377 

 

 

 

Dân oan đòi đất  

Dân oan đòi đất, dân oan đòi quyền đuợc ăn, ở, ngủ, sống… trên mảnh đất của 

mình. 

Dân oan đòi đất, dân oan đòi quyền được trong ấm ngoài êm… trên mảnh đất 

của mình. 

Dân oan đòi đất, dân oan đòi nhân quyền đuợc sống trên mảnh đất của mình để 

nhân lý phải có mặt trong công lý. 

Dân oan đòi đất, dân oan đòi nhân vị đuợc sống trên mảnh đất của mình để nhân 

phẩm đuợc bảo vệ bởi công pháp. 

Dân oan đòi đất, dân oan đòi nhân cách đuợc sống trên mảnh đất của mình để 

nhân nghĩa đuợc bảo vệ bởi công luật. 
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Dân oan nhân cách toàn diện 

Dân oan nhân cách toàn diện, không những đấu tranh để đòi lại đất của mình, 

mà còn đấu tranh rộng hơn chống chính quyền dùng bạo lực đàn áp, khủng bố 

nguời dân. 

Dân oan nhân cách toàn diện, không những đấu tranh để đòi lại đất của mình, 

mà còn đấu tranh xa hơn bắt buộc chính quyền phải trả tự do cho các dân oan vô 

tội đang bị giam cầm. 

Dân oan nhân cách toàn diện, không những đấu tranh để đòi lại đất của mình, 

mà còn đấu tranh cao hơn là vạch mặt chỉ tên bọn tham quan, trực diện với 

chúng để lột trần một cơ chế tham nhũng. 

Dân oan nhân cách toàn diện, không những đấu tranh để đòi lại đất của mình, 

mà còn đấu tranh sâu hơn là bắt buộc bạo quyền, tà quyền, ma quyền là dân oan 

không bao giờ chấp nhận án oan! 
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Trả đất, trả tự do 

Trả đất cho dân oan, trả tự do cho các dân oan bị cầm tù vì đấu tranh cho mảnh 

đất của mình. 

Trả đất cho dân oan, trả tự do cho các dân oan bị cầm tù vì đấu tranh cho nhân vị 

của mình chống bạo quyền độc tài. 

Trả đất cho dân oan, trả tự do cho các dân oan bị cầm tù vì đấu tranh cho nhân 

phẩm của mình chống tà quyền tham quan. 

Trả đất cho dân oan, trả tự do cho các dân oan bị cầm tù vì đấu tranh cho nhân 

cách của mình chống ma quyền buôn đất. 

Trả đất cho dân oan, trả tự do cho các dân oan bị cầm tù vì đấu tranh cho nhân 

bản của gia đình mình, vì nhân nghĩa trước tổ tiên mình, quyết bảo vệ đất nhà-

đất tổ chống bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, ma quyền buôn đất, chống 

lại tất cả bọn âm binh này mang đầy ám chất của ma đất luôn rình rập để trộm, 

cắp, cướp, giật. 
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Je suis dân oan 

Je suis dân oan, tôi nói với thế giới: tôi là dân oan, nạn nhân của bạo quyền độc 

tài, tà quyền tham quan, ma quyền buôn đất.  

Je suis dân oan, tôi nói với thế giới: tôi là dân oan, nạn nhân của bất công, của 

bạo quyền độc tài bất trung với tiền đồ dân tộc. 

Je suis dân oan, tôi nói với thế giới: tôi là dân oan, nạn nhân của tà quyền tham 

quan bất nhân với đồng bào. 

Je suis dân oan, tôi nói với thế giới: tôi là dân oan, nạn nhân của ma quyền 

buôn đất bất tín với đồng loại. 

Je suis dân oan, tôi nói với thế giới: tôi là dân oan, nạn nhân của bạo quyền độc 

tài, tà quyền tham quan, ma quyền buôn đất, cai trị dân oan, dân tộc bằng bạo 

luật, tà luật, ma luật của âm binh!  
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Nhân của dân oan 

Dân oan có nhân lý nên dân oan biết đối thoại để sát cánh bên nhau. 

Dân oan có nhân tri nên dân oan biết đối kháng chống bạo quyền độc tài. 

Dân oan có nhân trí nên dân oan biết đối lập chống tà quyền tham quan. 

Dân oan có nhân bản nên dân oan biết đối chọi chống ma quyền buôn đất. 

Dân oan có nhân văn nên dân oan biết lý luận trước công lý. 

Dân oan có nhân bản nên dân oan biết lập luận trước công luận. 

Dân oan có nhân tính nên dân oan biết giải luận trước công pháp. 

Dân oan có nhân tâm nên dân oan biết diễn luận trước công luật. 
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Kiếp bụi dân oan 

Dân oan phải chịu kiếp bụi mà thủ phạm là bạo quyền độc tài. 

Dân oan phải chịu kiếp bụi mà thủ phạm là tà quyền tham quan. 

Dân oan phải chịu kiếp bụi mà thủ phạm là ma quyền buôn đất. 

… 

Kiếp bụi đời của dân oan mà thủ phạm chính là độc hại của độc tài, độc quyền, 

độc tôn, độc trị của độc đảng. 

Kiếp bụi đời của dân oan mà thủ phạm chính là tham lam của tham quan, tham 

ô, tham nhũng, tham tiền. 

Kiếp bụi đời của dân oan mà thủ phạm chính là bất nhân của bất lương, bất tín, 

bất trung với đồng bào, đồng loại.
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Bọn cướp đất 

Bọn cướp đất của dân oan là bọn bạo quyền phản dân, hại nước. 

Bọn cướp đất của dân oan là bọn tà quyền cướp ngày là quan. 

Bọn cướp đất của dân oan là bọn ma quyền buôn đất, bán nhà. 

… 

Bọn cướp đất của dân oan là bọn buôn đất bán trời, và trời không dung, đất 

không tha chúng. 

Bọn cướp đất của dân oan là bọn buôn chức bán quyền, và trời sẽ tru, đất sẽ diệt 

tất cả khốn nghiệp của chúng. 

Bọn cướp đất của dân oan là bọn buôn nhân bán đức, và nhân loại sẽ lấy lại 

nhân cách của chúng, nhân lý sẽ lấy lại nhân tính của chúng! 
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Dân oan chỉnh lý 

Dân oan chỉnh lý, vì có toàn vẹn nhân lý để xét bạo quyền độc tài. 

Dân oan chỉnh lý, vì có trọn vẹn nhân tri để xử tà quyền tham quan. 

Dân oan chỉnh lý, vì có trọn bộ nhân trí để trừ ma quyền buôn đất. 

… 

Dân oan chỉnh lý, vì có đầy đủ nhân lý, nhân tri, nhân trí để khử bạo quyền độc 

tài. 

Dân oan chỉnh lý, vì có đầy đủ nhân bản, nhân văn, nhân vị để xoá tà quyền 

tham quan. 

Dân oan chỉnh lý, vì có đầy đủ nhân tính, nhân phẩm, nhân nghĩa để loại ma 

quyền buôn đất. 
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Số kiếp dân oan bị vùi dập nhưng nhân cách lớn ra! 

Số kiếp dân oan bị vùi dập bởi bạo quyền độc tài nhưng nhân cách lớn ra trong 

tiếng thét đòi công lý! 

Số kiếp dân oan bị vùi lấp bởi tà quyền tham quan nhưng nhân cách lớn ra trong 

tiếng thét đòi công pháp! 

Số kiếp dân oan bị che lấp bởi ma quyền buốn đất nhưng nhân cách lớn ra trong 

tiếng thét đòi công luật! 

… 

Nhân cách dân oan luôn lớn rộng trước bạo quyền độc tài bất trung với dân tộc. 

Nhân cách dân oan luôn lớn cao trước tà quyền tham quan bất nhân với đồng 

bào. 

Nhân cách dân oan luôn lớn sâu trước ma quyền buôn đất bất tín với đồng loại.
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Dân oan đòi nhân địa  

Dân oan đòi nhân địa của mình, vì có chứng từ địa đồ tiên tổ của mình. 

Dân oan đòi nhân địa của mình, vì có chứng cớ địa dư gia cang của mình. 

Dân oan đòi nhân địa của mình, vì không muốn dương địa của nhà mình biến 

thành âm địa của âm binh. 

… 

Dân oan đòi nhân địa của mình, vì không muốn bạo quyền độc tài thô tục hoá 

nhân địa của mình. 

Dân oan đòi nhân địa của mình, vì không muốn tà quyền tham quan thổ bỉ hoá 

nhân địa của mình. 

Dân oan đòi nhân địa của mình, vì không muốn ma quyền buôn đất thổ âm hoá 

nhân địa của mình. 
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Âm binh vùi nhân cách dân oan 

Âm binh vùi nhân cách dân oan, chúng ngăn chặn, chúng đàn áp, chúng bóp 

ngộp dân oan để bứng họ ra khỏi đất của họ. 

Âm binh vùi nhân cách dân oan, chúng phá nhà, chúng đập nát bàn thờ, chúng 

đá rồi dẫm lên mâm cơm gia đình, chúng đổ đất lên đầu dân oan, chúng tra tấn 

dân oan ngay trên mảnh đất của họ. 

Âm binh vùi nhân cách dân oan, chúng bám bạo quyền độc tài, chúng dựa ma 

quyền tham quan, chúng đu đưa với ma quyền buôn đất. 

Âm binh vùi nhân cách dân oan, loại âm binh thiên lôi này sẽ mang mãi oan 

nghiệp của bọn bất nhân, thất đức. 

Âm binh mang oan nghiệp của bạo nghiệp, tà nghiệp, ma nghiệp của bạo quyền 

độc tài, ma quyền tham quan, ma quyền buôn đất: oan nghiệp của bọn này thật 

nhớp nhúa hơn bùn nhơ! 
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Đất nước dân oan! 
Dân oan ngồi trên đất dân oan! 

Như đã nằm, ăn, ở, sống… tại đây 

Như đã đổ mồ hôi, như đã vui sướng, buồn lo tại đây 

Như đã thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ tại đây 

Như đã sống chết với đất này, và các láng giềng tại đây 

Chất thiêng của đất thấy trong sự chung thủy với đất của dân oan 

Đây là giá trị tâm linh thiêng liêng trong cao thượng,  

Vì thế nên Viêt tộc gọi quê hương mình là: đất nước! 
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Dân oan ngồi  
Dân oan ngồi trên chính mảnh đất của mình như ngồi trên chủ quyền của mình. 

Dân oan ngồi trên chính mảnh đất của mình như ngồi trên lưng cường quyền. 

Dân oan ngồi trên chính mảnh đất của mình như ngồi trên vai bạo quyền. 

Dân oan ngồi trên chính mảnh đất của mình như ngồi trên đầu tà quyền. 

… 

Chủ quyền dân oan ngồi trên lưng, ngồi trên vai, ngồi trên đầu bọn trộm, cắp, 

cướp, giật. 

Nhân vị của dân oan có trong nhân lý: cái oan luôn thẳng lưng ngồi trên cái 

tham để cái tham sẽ phải lơ láo, trân tráo trước cái nhân! 

 

 

 

 

  



 

390 

 

 

Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ 

Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, trên mảnh đất muôn đời là của thân phận 

mình! 

Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, trên mảnh đất muôn kiếp là của ông 

bà mình! 

Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, trên mảnh đất muôn thuở là của con cháu 

mình! 

… 

Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, không để bị sang đoạt bởi bạo quyền độc 

tài! 

Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, không để bị tước đoạt bởi tà quyền tham 

quan! 

Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, không để bị cướp đoạt bởi ma quyền 

buôn đất!
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Dân oan ngồi 

Dân oan ngồi trên quê hương mình, trên đất của mình, đất của dân oan không hề 

là đất của bạo quyền độc tài. 

Dân oan ngồi cùng oan kiếp mình, ngồi cùng oan nghiệp của dân tộc mình, đất 

của dân oan không hề là đất của tà quyền tham quan. 

Dân oan ngồi cùng oan nghiệp của mình, ngồi cùng oan phận của đồng bào 

mình, đất của dân oan không hề là đất của tham quyền buôn đất. 

Dân oan ngồi để giữ đất… vì nhân vị. 

Dân oan ngồi để bám đất… vì nhân cách. 

Dân oan ngồi để cùng đất… giữ nhân phẩm. 
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Dân oan 

bao lần xuống đường! 
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Dân oan xuống đường 
Dân oan xuống đường để đòi lại đất, để vạch mặt bọn tham quan vơ vét qua 

tham nhũng, chúng chỉ là ma xó giựt đất vì tham tiền. 

Dân oan xuống đường để đòi lại công lý, để lột trần thân bọn tham đất vì tham 

tiền, chúng chỉ là ma bùn cướp đất để buôn nhà. 

Dân oan xuống đường để đánh thức công tâm, để dựng lại công bằng, để đưa ra 

ánh sáng công luật bọn âm binh tham quan, buôn đất.  

Vì bọn ma xó, ma bùn này không bao giờ dám xuống đường, không bao giờ lộ 

mặt qua ánh sáng của công lý, vì kiếp của chúng là âm binh! 
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Dân oan ngồi chờ công lý 
Dân oan ngồi chờ công lý xử bọn tham quan cướp đất. 

Dân oan ngồi chờ công bằng để vạch mặt bọn cướp bởi bọn giựt. 

Dân oan ngồi chờ công luật biết tôn trọng sự thật của đất. 

Dân oan ngồi chờ công pháp biết tôn vinh chân lý của người. 

Dân oan ngồi chờ công quyền biết thượng tôn lẻ phải của nhân phẩm. 
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Dân oan đứng lên! Dân oan oán bọn thất nhân! 
Dân oan phải đứng lên vì cảnh: «màn trời chiếu đất»  

Đây là chuyện không chấp nhận được! 

Dân oan đứng lên, sát cánh bên nhau, vì dân oan không chịu cúi đầu! 

Dân oan đứng lên, luôn cận kề nhau, vì dân oan không chịu khoanh tay!  

Dân oan đứng lên, để dẹp cửa tà quyền, vì dân oan không bao giờ chịu quỳ gối! 
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Tiếng cười dân oan 

Dân oan biết cười (trong quyết tử) khi lấy công lý để thắng bạo quyền 

Dân oan biết cười lớn khi lấy công bằng để thắng tà quyền 

Dân oan biết cười vang khi lấy công tâm để thắng cường quyền 

Dân oan biết cười… cười lớn …. Cười vang vì dân oan không biết sợ! 

Dân oan biết cười lớn …. Cười vang… tiếng cười của tự do đòi công bằng 

Dân oan biết cười lớn …. Cười vang… tiếng cười của nhân phẩm  

Tiếng cười không khuất phục để vạch mặt 

Một chính quyền vô hậu, với các bọn tham quan vô nhân! 
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Dân oan vô tội  
Dân oan vô tội, dân oan chỉ là nạn nhân của chuyện trộm, cắp, cướp, giựt đất. 

Chính quyền nào bắt bớ dân oan, đưa dân oan vào vòng lao lý đều là tà quyền. 

Chính phủ nào không trả đất cho dân oan, không bồi thường chính đáng đều là 

âm binh chỉ nên sống nơi âm phủ.  

Quyền lực nào gây ra cảnh màn trời chiếu đất, không đất, không nhà, dân oan 

phải vất vưởng như «bụi đời», như «oan hồn», thì quyền lực này là ma quyền, 

không có chỗ đứng, ghế ngồi và đất sống trong lòng dân tộc, trong tim đồng bào, 

trong đạo lý của tổ tiên Việt tộc. 
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Đấu tranh cùng dân oan 
Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân oan có bà con, làng xóm, láng giềng. 

Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân oan có tổ tiên, gia đình, con cháu. 

… 

Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân oan có đồng bào, quần chúng, xã hội. 

Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân oan có chính nghĩa, có đường lối, có 

phong trào. 

… 

Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân oan có nhân phẩm, nhân nghĩa, nhân 

tính. 

Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân oan có nhân lý, nhân tri, nhân trí. 

Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân oan có nhân bản, nhân văn, nhân vị. 

Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân oan đấu tranh vì nhân thế, nhân loại. 

… 

Trong nguyện vọng đấu tranh vì công lý, hơi thở dân oan bàng bạc, trùm phủ 

mọi công tâm.  
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Trả lại đất cho dân oan 
Trả lại đất cho dân oan, trả lại nhà, trả lại ruộng, trả lại vườn… 

Trả lại đất cho dân oan, trả lại bàn thờ tổ tiên, trả lại nơi ngủ cho cha mẹ, trả lại 

nơi học cho con cái. 

… 

Trả lại đất cho dân oan, trả lại không khí gia đình, trả lại hạnh phúc hằng ngày, 

trả lại giọng nói, tiếng cười… 

Trả lại đất cho dân oan, trả lại bàn ghế, tủ giường, để bát đũa, quần áo được 

yên… để lòng người được an! 

… 

Trả lại đất cho dân oan, trả lại «an cư lạc nghiệp» 

Trả lại đất cho dân oan, trả lại «trong ấm, ngoài êm» 

Trả lại đất cho dân oan, trả lại: đất ở đâu, người ở đấy! 
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Dân oan vạch mặt 
Dân oan tố cáo bọn tham quan, tham quyền vì tham đất, tham tiền. 

Dân oan tố cáo bọn Ủy Ban Nhân Dân tổ chức cướp ngày. 

Dân oan tố cáo bọn đảng ủy, thành ủy, tỉnh ủy, huyện ủy cướp ngày, cướp đêm. 

… 

Dân oan tố cáo bạo quyền độc đảng đã dùng công an để cưỡng chế dân oan. 

Dân oan tố cáo tà quyền độc trị đã dùng côn đồ để khủng bố dân oan. 

Dân oan tố cáo ma quyền độc tôn đã dùng âm binh để truy diệt dân oan. 

… 

Dân oan đòi hỏi minh luật, minh quyền, để trừng trị âm binh độc tôn! 
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Dân oan tố cáo 
Dân oan tố cáo với chính phủ: bọn quan lại địa phương cướp đất! Nhưng chính 

phủ thì còn tội nặng hơn, đã ăn chia, ăn trên, ăn đầy, ăn ngập với bọn âm binh 

địa phương rồi! 

Dân oan tố cáo với trung ương đảng: cường quyền địa phương cướp đất! Nhưng 

trung ương thì còn tội nặng hơn, đã để Tàu phỉ cướp nước, cướp biên giới! 

Dân oan tố cáo với tổng bí thư: tà quyền địa phương mượn ma luật quy hoạch để 

cướp đất! Nhưng tổng bí thư thì còn tội nặng hơn, đã để Tàu tặc cướp biển, 

cướp đảo! 

Dân oan muốn giữ đất hãy lật đổ bạo quyền! 

Dân oan muốn giữ nhà hãy đạp đổ tà quyền! 

Dân oan muốn giữ nhân phẩm hãy đánh đổ độc quyền! 
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Dân oan bị vất ra đường 
Dân oan bị vất ra đường, vì sân sau của bọn tham quan đã «kéo bè» cho chúng. 

Dân oan bị văng ra đường, vì sân sau đã «cặp kè» với chính quyền để cướp đất. 

Dân oan bị hất ra đường, vì sân sau đã «cùng bè» với chính phủ để giật đất. 

… 

Dân oan bị vất, bị văng, bị hất, ra đường thì: «mặc xác dân oan!» 

Dân oan đừng trông chờ gì thủ tướng, vì thủ tướng đã «chia bè» với sân sau. 

Dân oan đừng mong đợi gì thủ tướng, vì thủ tướng đã mua nhà ở phương tây 

rồi! Nhà thủ tướng giờ thì xa nhà dân oan lắm, ở tận bên Mỹ! Thủ tướng giờ 

không «đồng đất, đồng bè» với dân đâu! 
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Dân oan vạch mặt 
Dân oan vạch mặt: đây là tên và chức vụ của bọn tham quan địa phương! 

Dân oan vạch mặt: đây là ảnh, là mặt mũi của bọn trộm, cắp, cướp, giật! 

Dân oan vạch mặt: đây là tên của tà quyền, chức vụ của bạo quyền! 

Dân oan vạch mặt: đây là ảnh của âm binh, chức vụ của tà quyền! 

Dân oan vạch mặt: đây là tên, chức vụ, ảnh, mặt mũi của bọn bất nhân! 

Chúng bất nhân vì chúng bất trung với dân tộc, bất tín với tổ tiên.  

Chúng bất nhân, thất đức với dân oan: chúng sẽ vô hậu! 
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Dân oan quyết tâm giữ đất 
Dân oan quyết tâm giữ đất cho: tổ tiên! 

Dân oan quyết tâm giữ đất cho: con cháu! 

Dân oan quyết tâm giữ đất vì: đất là người! 

Dân oan quyết tâm giữ đất vì: giữa đất có nhân phẩm! 

Dân oan quyết tâm giữ đất vì: lòng đất có lòng người! 
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Dân oan sống trong oan luật 
Dân oan sống trong oan luật, vì bạo quyền đã cướp luật pháp để cướp đất dân.  

Dân oan sống trong oan luật, vì tà quyền đã trộm công luật để giật đất dân.  

Dân oan đòi luật pháp, dân oan chỉ gặp: âm binh! 

Dân oan đòi công pháp, dân oan chỉ gặp: ma trận! 

Hỡi ơi! Quỷ quyền đang vây bủa dân oan!  
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Quỷ quyền vây bủa dân oan!  

Quỷ quyền phá nhà dân oan!  

Quỷ quyền nạo đất dân oan!  

Quỷ quyền truy diệt dân oan!  

… 

Công an vây bủa dân oan!  

Côn đồ vây xiết dân oan! 

… 

Bạo quyền vây bủa dân oan!  

Tà quyền vây xiết dân oan!  

… 

Bất công vây bủa dân oan!  

Bất nhân vây xiết dân oan!  
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Dân oan «đầu đường, xó chợ» 

Dân oan «đầu đường, xó chợ», vì «độc lập» của độc quyền-độc đảng 

Dân oan «đầu đường, xó chợ», vì «tự do» của tham quan-tham nhũng 

Dân oan «đầu đường, xó chợ», vì «độc lập», vì «tự do» của tà quyền 

Dân oan «đầu đường, xó chợ», vì «độc lập», vì «tự do» của âm binh 

Dân oan «đầu đường, xó chợ», phải nằm co vệ đường vì chính quyền trộm, cắp, 

cướp, giật đất của dân oan! 
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Thủ phạm là bọn tham quan cướp ngày 

Thủ phạm là bọn tham quan cướp ngày, chúng cướp đất ngoài quy hoạch. 

Thủ phạm là bọn tham quan cướp ngày, chúng cướp đất vì chúng không có nhân 

tính. 

Thủ phạm là bọn tham quan cướp ngày, chúng cướp đất vì chúng không có 

lương tri. 

Thủ phạm là bọn tham quan cướp ngày, chúng cướp đất vì chúng không có đạo 

lý. 

Thủ phạm là bọn tham quan cướp ngày, chúng cướp đất vì chúng không có tình 

nghĩa. 



 

409 

 

 

Dân oan để tang 

Dân oan để tang cho đất bị cưỡng chế! 

Dân oan để tang cho nhà bị cưỡng bức! 

Dân oan để tang cho nhân phẩm bị cưỡng hiếp! 

Dân oan để tang cho nhân vị bị cưỡng gục! 

Dân oan để tang cho nhân cách cưỡng oan! 
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Dân oan đả đảo bọn bất nhân! 

Dân oan đả đảo bọn bạo quyền độc tài bất tín! 

Dân oan đả đảo bọn tà quyền tham quan bất trung! 

Dân oan đả đảo bọn ma quyền buôn đất bất tâm! 

… 

Dân oan đả đảo một cơ chế bất lực. 

Dân oan đả đảo một pháp luật bất tài. 

Dân oan đả đảo một chế độ bất nhân. 
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Bọn bạo quyền độc tài bất tín xua đuổi dân oan. 

Bọn tà quyền tham quan bất trung bắt oan dân oan. 

Bọn ma quyền buôn đất bất tâm gạt bỏ dân oan. 

… 

Bọn xua đuổi dân oan là âm binh! 

Bọn bắt oan dân oan là ác quỷ! 

Bọn gạt bỏ dân oan là ma xó! 
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Bọn tham quan làm khổ dân oan 

Bọn tham quan làm khổ dân oan, chúng không có lương tri, chúng chỉ biết  

trộm, cắp, cướp, giựt! 

Bọn tham quan làm khổ dân oan, chúng không có nhân cách, chúng chỉ biết ăn 

tươi nuốt sống! 

Bọn tham quan làm khổ dân oan, chúng không có đạo đức, chúng chỉ biết  

buôn chức bán quyền! 

Bọn tham quan làm khổ dân oan, chúng không có luân thường, chúng chỉ biết  

ăn trên ngồi trốc!  

Bọn tham quan làm khổ dân oan, chúng không biết ăn ở có hậu, nên nhân kiếp 

của chúng sẽ vô hậu!
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Tất cả xuống đường vì nhân cách 

Tất cả dân oan xuống đường vì nhân cách, không chịu khuất phục trước bạo 

quyền độc tài. 

Tất cả dân oan xuống đường vì nhân vị, không chịu oan nhục vì tà quyền tham 

quan. 

Tất cả dân oan xuống đường vì nhân bản, không chịu sỉ nhục bởi ma quyền buôn 

đất. 

Tất cả dân oan xuống đường vì nhân tri, không chịu nhận oan khiên trước một 

chế độ độc quyền trong bất tín. 

Tất cả dân oan xuống đường vì nhân lý, không chịu nhận oan nghiệp trước một 

cơ chế bất lương trong bất trung. 

Tất cả dân oan xuống đường vì nhân phẩm, không chịu nhận oan nạn trước một 

bạo quyền bất công quá bất nhân. 
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Dân oan tố cáo 

Dân oan tố cáo bọn cướp ngày dù chúng có chính quyền trong tay chúng. 

Dân oan tố cáo bọn tham quan dù chúng có công an trong tay chúng. 

Dân oan tố cáo bọn buôn đất dù chúng có côn đồ trong tay chúng. 

Dân oan tố cáo chế độ độc tài bất tín, sinh đẻ ra bọn tham quan đi cướp đất của 

dân. 

Dân oan tố cáo cơ chế bất trung sản sinh ra bọn buôn đất, «sân sau» của một 

chính quyền bất nhân! 
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Dân oan mất đất, mất nhà, nhưng hề mất… 

Dân oan mất đất, mất nhà, nhưng không hề mất nhân lý để đấu tranh vì công lý. 

Dân oan mất đất, mất nhà, nhưng không hề mất nhân tri để đấu tranh vì công 

pháp. 

Dân oan mất đất, mất nhà, nhưng không hề mất nhân trí để đấu tranh vì công 

bằng. 

Dân oan mất đất, mất nhà, nhưng không hề mất nhân bản để đấu tranh vì lương 

tri. 

Dân oan mất đất, mất nhà, nhưng không hề mất nhân quyền để đấu tranh đòi dân 

chủ = dân làm chủ mảnh đất của mình! 
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Dân oan ba miền, dân oan cả nước 

Dân oan ba miền, dân oan cả nước đòi lại đất của mình, và phản đối cho thuê đất 

99 năm của bọn buôn dân bán nước! 

Dân oan ba miền, dân oan cả nước đòi lại đất của mình, và phản đối cho thuê đất 

99 năm của bọn sâu dân mọt nước! 

Dân oan ba miền, dân oan cả nước đòi lại đất của mình, và phản đối cho thuê đất 

99 năm của bọn phản dân hại nước! 

Bọn buôn dân bán nước: có tội với tiền đồ tổ tiên! 

Bọn sâu dân mọt nước: có tội với vận mệnh dân tộc! 

Bọn phản dân hại nước: có tội với tương lai giống nòi! 
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Dân oan: 

bao thế hệ? 
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Trả lại ngay! 

Trả lại ngay! Đất của cha mẹ chúng tôi. 

Trả lại ngay! Nhà của chúng tôi. 

Trả lại ngay! Bàn thờ của tổ tiên chúng tôi. 

Trả lại ngay! Tổ ấm của chúng tôi. 

Trả lại ngay! Tương lai của chúng tôi. 

Hãy trả lại tức khắc! Trả lại ngay! 
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Bắt ngưòi vô tội để cứơp đất là một tội ác: một tội ác không thể 

chấp nhận được! 

Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, bạo quyền độc tài là một tội ác. 

Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, tà quyền tham quan là một tội ác. 

Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, ma quyền buôn đất là một tội ác. 

…  

Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, bạo quyền độc tài-tà quyền tham 

quan-ma quyền buôn đất là một tập đoàn gieo tội ác trên số kiếp của dân tộc. 

Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, bạo quyền độc tài-tà quyền tham 

quan-ma quyền buôn đất là một tập đoàn tội phạm buôn tiền đồ, bán vận mệnh 

của Việt tộc. 
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Dân oan xuyên bao thế hệ! 
Dân oan không chỉ một cá thể mà là một tập thể. 

Có gia đình, có bao thế hệ, có bao tứ đại đồng đường. 

Dân oan là hàng xóm, làng nước. 

Dân oan là ruột rà của dân tộc. 

Dân oan là mang tim óc Việt tộc: 

«Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ!». 
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Cướp đất là cướp mạng sống của người ! 
Cướp đất là cướp nhà, cướp gia đình, cướp bàn thờ tổ tiên của dân oan… 

Cướp đất là cướp nhân vị, cướp nhân tính trên đất, cướp nhân tình có trong đất. 

Cướp đất là cướp nhân quyền, cướp nhân thế sống trên đất, thao tác với đất. 

Cướp đất là cướp nhân lý, cướp nhân loại biết ơn đất, vì đất biết giữ chân người. 

 

 

 

 

 (Nga ơi,  

Bạo quyền độc tài lòn lách trước nhân tính, tà quyền tham quan chui nhủi trước 

nhân phẩm, ma quyền buôn đất rút trốn trước nhân nghĩa, vì chúng ngày mất ăn 

đêm mất ngũ trước nhân quả của nhân quyền. Nga thượng nguồn của nhân 

quyền này bằng lương tri kiên cường của mình, bằng lương tâm quả cảm của 

mình, nói được trọn vẹn lòng lương thiện của dân oan đang bị cướp trắng bởi 

đám âm binh này). 
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Dân oan nheo nhóc 

Dân oan bị cướp đất, bị phá nhà, bị cưỡng chế, bị trục xuất… 

Dân oan bị cướp đất, bị cướp láng giềng, bị cướp trường học… 

Dân oan bị cướp đất, bị cướp giáo dục, bị cướp tương lai… 

Dân oan bị cướp đất, bị cướp gốc rễ, bị cướp mầm sống… 

Dân oan bị cướp đất, bị cướp mái ấm, bị cướp đoàn tụ… 

Dân oan bị cướp đất, bị cướp chỗ ngồi thân quen, bị cướp chỗ nằm 

thân thuộc… 
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Dân oan bụi đời 
Dân oan bụi đời, vì bạo quyền phá nhà dân oan! 

Dân oan bụi đời, vì tà quyền đánh đập dân oan! 

Dân oan bụi đời, vì âm binh cướp xe lăn của dân oan! 

… 

Dân oan bụi đời, vì là nạn nhân chiến tranh của bạo quyền. 

Dân oan bụi đời, vì là nạn nhân quy hoạch của tà quyền. 

Dân oan bụi đời, vì không chốn dung thân trong địa ngục của âm quyền. 
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Dân oan «ăn chực, nằm chờ» 

Dân oan «ăn chực, nằm chờ» đến bao giờ? 

Dân oan «ăn chực, nằm chờ» vô hạn định trước bạo quyền! 

Dân oan «ăn chực, nằm chờ» vô thời hạn trước tà quyền! 

… 

Dân oan «ăn chực, nằm chờ» cho tới gục, vì bọn tham quan bất lương. 

Dân oan «ăn chực, nằm chờ» cho tới quỳ, vì bọn chính phủ bất tín. 

Dân oan «ăn chực, nằm chờ» cho tới chết, vì bọn chính quyền bất trung. 

… 

Dân oan «ăn chực, nằm chờ» để gào công lý, thét công luật, hét công luận! 

Dân oan «ăn chực, nằm chờ» để chờ trời cao đất dày xử tội bọn bất lương, bất 

tín, bất trung! 
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Nhà tan đất nát… Nhưng tâm còn, lý còn, trí còn, chí còn, nhân 

còn! 

Nhà tan đất nát… Nhưng tâm còn để tự bảo vệ lương tâm. 

Nhà tan đất nát… Nhưng lý còn để tự bảo quản nhân lý. 

Nhà tan đất nát… Nhưng trí còn để tự bảo trì nhân tri. 

Nhà tan đất nát… Nhưng chí còn để tự bảo hành ý chí. 

Nhà tan đất nát… Nhưng nhân còn để tự bảo lưu nhân cách. 
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Gia đình dân oan quây quần bên nhau 

Gia đình dân oan quây quần bên nhau, để bảo vệ tứ đại đồng đường dù màn trời 

chiếu đất. 

Gia đình dân oan quây quần bên nhau, để chung lưng đấu cật trước bất công mà 

thủ phạm là bọn bất nhân tham quan, tham tiền… 

Gia đình dân oan quây quần bên nhau, để sống chết có nhau trước bạo quyền 

độc tài mang dã tâm nhổ dân oan ra khỏi mảnh đất của bao thế hệ. 

Gia đình dân oan quây quần bên nhau, để giữ đất dù đã mất nhà trước tà quyền 

tham quan dùng âm binh công an để bứng dân oan ra khỏi mảnh đất có bao kỷ 

niệm.   

Gia đình dân oan quây quần bên nhau, để tâm cảnh dân oan nhập nội thật sâu 

vào tâm địa của mảnh đất đã bị cướp, dựng lên tâm khảm của oan kiếp trên một 

đất nước đã bị cướp mất tâm trí vì bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, ma 

quyền buôn đất, gây ra tâm loạn vì ma lực của đồng tiền.
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Cưỡng nhà, cướp đất 

Cưỡng nhà, cướp đất của cha mẹ chúng tôi! 

Cưỡng đời, cướp kiếp của con cái chúng tôi! 

Xin các tổ chức nhân quyền thế giới hãy mở mắt để bảo vệ nhân bản của chúng 

tôi! 

Xin các tổ chức nhân quyền thế giới hãy lên tiếng để bảo vệ nhân vị của chúng 

tôi! 

Xin các tổ chức nhân quyền thế giới hãy tố cáo bọn bạo quyền độc tài, bọn tà 

quyền tham quan, bọn ma quyền buôn đất để bảo vệ nhân tính của nhân loại! 
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Thế hệ thiếu niên của dân oan 

Bạo quyền cướp đất của gia đình cháu! 

Tà quyền phá nhà của gia đình cháu! 

Ma quyền đánh đập cha mẹ cháu! 

Âm binh công an bỏ tù cháu! 

Bọn bất nhân tra tấn cháu! 

Nhưng cháu không sợ…  cháu không lùi…  

vì cháu biết nhà và đất là của gia đình cháu! 
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Thế hệ thanh niên của dân oan 

Chúng cướp đất của gia đình tôi! 

Chúng tra tấn dã man tôi! 

Chúng đã giết tôi! 

Chúng là ai? Chúng là âm binh công an được quyền giết chóc dân oan, vì chúng 

đựoc bảo kê bởi bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, bọn ma quyền buôn đất. 

Chúng sẵn sàng sát nhân để cướp đất của dân oan! 



 

430 

 

 

Tôi không thích đảng cộng sản việt nam 

Tôi không thích ĐCSVN, dùng độc đảng để nuôi nấng bạo quyền. 

Tôi không thích ĐCSVN, dùng độc quyền để nuôi dưỡng tà quyền. 

Tôi không thích ĐCSVN, dùng độc tài để nuôi giấu ma quyền. 

Tôi không thích ĐCSVN, dùng độc tôn để nuôi giữ âm bất nhân quyền. 
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Dân oan: 

bao tuổi đời! 
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Dân oan, tuổi đất, tuổi đời 
Dân oan biết tuổi đất vì tuổi đời của mình. 

Dân oan biết tuổi đất vì tuổi gần đất xa trời của mình. 

Dân oan biết tuổi đất vì biết giữ đất cho con cháu. 

Dân oan biết đất vì biết an cư lạc nghiệp mình. 

Dân oan biết đất vì biết lá rụng về cội. 

Dân oan biết đất để giữ gốc, rễ, cội, nguồn của mình. 
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Dân oan «đầu đội trời, thân áp đất» 
Dân oan «đầu đội trời, thân áp đất», với chứng từ đất của dân oan. 

Dân oan «đầu đội trời, thân áp đất», với chứng thực đất của dân oan. 

Dân oan «đầu đội trời, thân áp đất», với sự thực đất của dân oan. 

Dân oan «đầu đội trời, thân áp đất», với chân lý đất của dân oan. 

Dân oan «đầu đội trời, thân áp đất», với lẽ phải đất của dân oan. 
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Dân oan sống còn 

Dân oan sống còn để kêu oan trước công lý 

Dân oan sống sót để gào oan trước công luật 

Dân oan sống cực để hét oan trước công luận 

… 

Dân oan sống còn, sống sót, sống cực để vạch mặt bạo quyền tham quan 

Dân oan sống còn, sống sót, sống cực để chỉ tên tà quyền tham nhũng 

Dân oan sống còn, sống sót, sống cực để lôi ra ánh sáng bọn âm binh tham ô. 

… 

Dân oan phải sống còn, sống sót, sống cực vì công tâm, công bằng, công lý. 

Dân oan phải sống còn, sống sót, sống cực vì lương thiện, lương tâm, lương tri. 

Dân oan phải sống còn, sống sót, sống cực vì nhân phẩm, nhân cách, nhân vị. 
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Dân oan “màn che, gậy chống” 
Dân oan “màn che, gậy chống” giữa “màn trời chiếu đất” 

Dân oan “màn che, gậy chống” giữa tham quan, tham ô, tham nhũng. 

Dân oan “màn che, gậy chống” giữa công an, côn đồ, lưu manh. 

Dân oan “màn che, gậy chống” giữa tà quyền, âm binh, thổ phỉ. 

Dân oan “màn che, gậy chống” giữa bạo quyền, bạo lực, bạo hành. 

Dân oan “màn che, gậy chống” giữa bất lương, bất tín, bất trung, bất tài. 

Dân oan “màn che, gậy chống” chờ công bằng, công lý… công tâm! 
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Dân oan khốn cùng 
Dân oan khốn cùng vì lũ khốn kiếp: bọn tham quan, lũ buôn đất. 

Dân oan khốn cùng lâm cảnh khốn nạn vì bạo quyền độc đảng. 

Dân oan khốn cùng trong túng quẩn vì tà quyền độc trị. 

… 

Dân oan khốn cùng dần mòn quỵ gục dưới tay bọn cường hào ác bá. 

Dân oan khốn cùng mất nhân cách trước ngày mất nhân thế. 

Dân oan khốn cùng mất nhân phẩm trước ngày rời nhân loại. 
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Nhân kết : 

Nhân phẩm, dân oan và tôi 

Bạn ơi, 

Liên kết với số phận dân oan, kết nối với thảm cảnh dân oan là chuyện có thật 

trong tôi, vì mỗi lần tôi thấy cảnh màn trời chiếu đất của dân oan là tôi đang 

thấy cảnh màn trời chiếu đất ngay trong nhân phẩm của tôi, vì bất cứ lúc nào 

một bạo quyền độc tài đều có thể biến mọi người vào cảnh màn trời chiếu đất 

này. 

Liên can với số phận dân oan, kết đôi với thảm cảnh dân oan là chuyện hàng 

ngày trong não bộ của tôi, vì mỗi lần tôi thấy cảnh đầu đường xó chợ của dân 

oan là tôi đang thấy cảnh đầu đường xó chợ ngay trong nhân cách của tôi, vì bất 

cứ lúc nào một tà quyền tham quan đều có thể biến mọi con dân Việt vào cảnh 

đầu đường xó chợ này. 

Liên đới với số phận dân oan, kết dính với thảm cảnh dân oan là chuyện cuộc 

sống trong hành vi của tôi, vì mỗi lần tôi thấy cảnh bụi đời của dân oan là tôi 

đang thấy cảnh bụi đời ngay trong nhân vị của tôi, vì bất cứ lúc nào một ma 

quyền buôn đất đều có thể biến mọi người dân vào cảnh bụi đời này. 

Liên phòng với số phận dân oan, kết thân với thảm cảnh dân oan là chuyện cuộc 

đời có ngay trong số kiếp của tôi, vì mỗi lần tôi thấy cảnh oan khiên của dân oan 

là tôi muốn đấu tranh cùng với họ, để gạt đi hẳn bi kịch oan hồn, lang thang 

ngay trong nhân thế này.  

Việt tộc ơi hãy cẩn trọng! Vì bất cứ lúc nào một độc đảng- độc tài-độc quyền-

độc trị đều có thể biến Việt tộc này lâm cảnh bụi đời-oan hồn ngay trong nhân 

loại này. 
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Thư mục các bản thảo về Luận 

của Lê Hữu Khóa 

  do Anthropol-Asie giới thiệu 

Nhân luận, nhân Việt, nhân cách giáo lý Việt tộc 

Chính luận, chính trị tỉnh, lãnh đạo thức 

Mỹ luận, nhập mỹ quan, mỹ thuật, mỹ học 

Tâm luận tìm sử luận 

Tri luận, tuổi trẻ soi, tuổi trẻ sáng 

Tự luận, tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin 

Xã luận, xã hội học nhận thức 

Trực luận, tranh luận nhận trao luận 

Duyên luận, vài khuôn mặt văn nghệ Việt 

Kiếp luận, làm người trọn kiếp 

Nghệ luận, ca sĩ Thái Hiền (nghề, nghệ, nghiệp) 

Thi luận, các tập thi luận Vai, Vựa, Vách, Vực, Vó, Vong. 

Tình luận, thương yêu ơi 

Văn luận, văn học, văn hóa, văn minh, văn hiến 

Khoa học luận, các lý luận, diễn luận khoa học xã hội và nhân văn 

Lý thuyết luận, các chủ thuyết khoa học xã hội và nhân văn 

Phương pháp luận, nghiên cứu, điều tra, điền dã của khoa học xã hội và nhân văn. 
 

Các bản thảo, các bài giảng có thể 

 tham khảo và tiếp nhận trên internet qua facebook 

Vùng khả luận (trang thầy Khóa). 
 

 

 
Lê Hữu Khóa 
Giáo sư Đại học Lille 

Tiến sĩ quốc gia trường gia Cao học khoa học xã hội Paris 

Tiến sĩ xã hội học Đại học Nice-Sophia Antipolis  

Giám đốc Ban Cao học châu Á 

Giám đốc biên tập Anthropol-Asie 

Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á 

Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc 

Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa. Paris. 

Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté 

Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations 

Thành viên hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư 

Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông nam á 
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Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.  

 

 

 
Thư mục  

www.facebook.com: VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa)  
NHÂN LUẬN (l’argumentation humaine) 

http://bit.ly/2jKTU6T 

 

CHÍNH LUẬN (l’argumentation politique) 
http://bit.ly/2KdcwYj 

 

DUYÊN LUẬN (l’argumentation relationnelle) 
http://bit.ly/2KbvFds 

 

KIẾP LUẬN (l’argumentation karmique) 
http://bit.ly/2KLMD3b 

 

KHOA HỌC LUẬN (l’argumentation épistémologique) 

http://bit.ly/2wzjaX2 

 

LÝ THUYẾT LUẬN (l’argumentation théorique) 

http://bit.ly/2G9HoXf 

 

MỸ LUẬN (l’argumentation esthétique) 
http://bit.ly/2KLNlNT 

 

NGHỆ LUẬN (l’argumentation artistique) 
http://bit.ly/2KPqRvj 

 

PHƯƠNG PHÁP LUẬN (l’argumentation méthodologique) 

http://bit.ly/2jPeqTX 

 

TÂM LUẬN (l’argumentation affective) 
http://bit.ly/2jM0fPB 

 

THI LUẬN (l’argumentation poétique) 
http://bit.ly/2rxWXTw 

 

TÌNH LUẬN (l’argumentation sentimentale) 
http://bit.ly/2I4hlH3 

 

TRI LUẬN (l’argumentation cognitive) 
http://bit.ly/2KeJV50 

 

VĂN LUẬN (l’argumentation littéraire) 
http://bit.ly/2Ke0MFc  

 

TỰ LUẬN (l’argumentation libérée) 

 http://bit.ly/2tkgOqj 

 

TRỰC LUẬN (l’argumentation directe) 

http://bit.ly/2lUiaV6 

 

XÃ LUẬN (l’argumentation sociétale) 

http://bit.ly/2OMGXH9 

 

http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
https://bit.ly/2tkgOqj
http://bit.ly/2lUiaV6
http://bit.ly/2KdcwYj
https://bit.ly/2OMGXH9

