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" Làm thÀy thuÓc sai lÀm có th‹ håi m¶t mång ngÜ©i 
Làm chính trÎ sai lÀm có th‹ håi m¶t th‰ hŒ  
Làm væn hóa sai lÀm có th‹ håi muôn Ç©i ."  
                                                                      Lão Tº 
 
Trong  m¶t cu¶c phÕng vÃn dành cho Çài BBC ngay sau khi có tin nÜ§c ViŒt Nam  ÇÜ®c bÀu 
làm thành viên không thÜ©ng tr¿c cûa H¶i ñÒng Bäo An Liên HiŒp QuÓc , tôi Çã ÇÜa š ki‰n là 
Chính quyŠn Hà n¶i cÀn phäi kiŒn toàn nŠn Ç¶c lÆp cûa xÙ xª b¢ng cách trä låi chû quyŠn cho 
nhân dân qua m¶t cu¶c xºa Ç°i Hi‰n Pháp ÇÜ®c trÜng cÀu dân š . ñŠ nghÎ này ch¡c Çã khi‰n 
nhiŠu ngÜ©i ngåc nhiên vì theo lš , khi m¶t quÓc gia ÇÜ®c bÀu vào H¶i ñÒng Bäo An , tÃt 
nhiên là tính Ç¶c lÆp cûa quÓc gia này Çã ÇÜ®c tuyŒt Çåi Ça sÓ nh»ng nÜ§c h¶i viên Liên HiŒp 
QuÓc công nhÆn rÒi : cÀn chi còn phäi kiŒn toàn n»a ? Sª dï tôi Çã ÇÜa ra m¶t ÇŠ nghÎ" có vÈ 
chÜ§ng tai " nhÜ vÆy , chính vì ngay tØ lúc Ãy , tôi Çã ng© v¿c , có th‹ nói là lo ngåi .Ai cÛng 
bi‰t r¢ng trong sÓ 5 nÜ§c h¶i viên thÜ©ng tr¿c cûa H¶i ñÒng Bäo An - có quyŠn phû quy‰t - 
có lë Trung Hoa là cÜ©ng quÓc duy nhÃt không thích cho nÜ§c ta ÇÜ®c tæng thêm th‰  l¿c nh© 
s¿ hiŒn diŒn trong H¶i ñÒng Bäo An . Trung Hoa dù Çã trª nên c¶ng sän cÛng không ch¡c gì 
tØ bÕ tham v†ng " Ç‰ quÓc ñåi Hán " cûa h† . TØ nghìn xÜa nh»ng kÈ lãnh Çåo nÜ§c này vÅn 
coi " An Nam "  là m¶t chÜ hÀu , m†i chính sách ÇŠu phäi ÇÜ®c s¿ ÇÒng š công khai hay m¥c 
nhiên cûa Thiên TriŠu . N‰u B¡c Kinh không xº døng quyŠn phû quy‰t , ÇiŠu Çó có nghïa là 
B¡c Kinh tin ch¡c r¢ng h† së ti‰p tøc chi phÓi Hà n¶i  và Hà n¶i không th‹ chÓng låi h† . Tåi 
sao ? Có lë  h† Çã gài ÇÜ®c tay sai vào nh»ng vÎ trí then chÓt cûa hŒ thÓng chính quyŠn nÜ§c 
ta , Do Çó , s¿ hiŒn diŒn cÛa Hà n¶i trong H¶i ñÒng Bäo An khi‰n cho B¡c Kinh thêm vây 
cánh , ChÌ có l®i chÙ không håi . Chính vì suy luÆn nhÜ vÆy nên kÈ vi‰t bài này chû trÜÖng 
phäi dân chû hóa th‹ ch‰ chính trÎ qua s¿ xºa Ç°i Hi‰n Pháp hiŒn hành Ç‹ cho nhóm lãnh Çåo 
thân B¡c Kinh không th‹ thao túng chính trÜ©ng ÇÜ®c n»a. 
 
Chúng tôi không ng© là chÌ mÃy tuÀn lÍ sau cu¶c phÕng vÃn cûa Çài BBC , các s¿ viŒc xÄy ra 
chÙng minh m¶t cách cø th‹ r¢ng mÓi lo ngåi cûa chúng tôi không phäi vô lš . 
TrÜ§c h‰t ta ÇÜ®c tin chính quyŠn B¡c Kinh  d¿ ÇÎnh sáp nhÆp các quÀn Çäo TrÜ©ng Sa và Tây 
Sa vào m¶t ÇÖn vÎ hành chính tân lÆp , thu¶c thÄm quyŠn cûa tÌnh Häi Nam . Nh»ng häi Çäo 
này , theo nhiŠu tài liŒu lÎch sº , thu¶c chû quyŠn cûa ViŒt Nam : Trung C¶ng Çã dùng võ l¿c 
xâm chi‰m , bÃt chÃp s¿ phän ÇÓi cûa Hà n¶i . Rõ ràng Trung C¶ng muÓn Ç¥t Hà n¶i trÜ§c 
m¶t viŒc Çã xÄy ra rÒi : n‰u im l¥ng tÙc là m¥c nhiÈn xác nhÆn chû quyŠn cûa h† trên các häi 
Çäo này ; n‰u phän ÇÓi theo thÜ©ng lŒ b¢ng m¶t thông cáo thì së ch£ng thay Ç°i ÇÜ®c chi h‰t . 
RÃt có th‹ Çây là m¶t hành Ç¶ng thæm dò cûa B¡c Kinh : thæm dò xem chính quyŠn Hà n¶i có 
dám chÓng låi h† không ? Có ÇÜ®c dân chúng y‹m tr® trong viŒc chÓng ÇÓi này không ? ñÒng 
th©i nh»ng " tai m¡t " cûa B¡c Kinh  có cÖ h¶i nhÆn diŒn nh»ng ai chÓng Trung C¶ng hæng 
nhÃt Ç‹ sau này së tìm cách loåi trØ.  
 
ViŒc thÙ hai là nh»ng cu¶c bi‹u tình cûa dân chúng ª Hà n¶i và Sài gòn nh¢m phän ÇÓi hành 
Ç¶ng xâm læng vØa k‹ cûa Trung C¶ng ; nh»ng cu¶c bi‹u tình này xÄy ra ÇÒng th©i trong hai 
ngày chû nhÆt 9/3 và16/3 v§i s¿ tham d¿ cûa nhiŠu ngàn ngÜ©i . Các cÖ quan truyŠn thông do 



nhà cÀm quyŠn Hà n¶i ki‹m soát g†i Çó là nh»ng cu¶c bi‹u tình " t¿ phát " vì kÈ tham d¿ Çã 
liên låc " kín Çáo " v§i nhau b¢ng ÇiŒn thoåi di Ç¶ng và qua mång lÜ§i internet . ñiŠu này thÆt 
khó tin : Nh»ng ai am tÜ©ng hiŒn trång " công an trÎ " ª nÜ§c ta ÇŠu bi‰t r¢ng n‰u không có s¿ 
làm ngÖ và rÃt có th‹ là ÇÒng tình cûa nhà cÀm quyŠn thì dÍ gì huy Ç¶ng ÇÜ®c Çông ngÜ©i nhÜ 
vÆy ! DÅu sao m¶t ÇiŠu mà các kÈ h»u trách Çã không d¿ ki‰n ÇÜ®c là s¿ phÅn n¶ chân th¿c và 
cao Ç¶ cûa tÀng l§p trÈ : vidéo ghi hình càc cu¶c bi‹u tình cho thÃy có nh»ng phÀn tº hæng say 
Çã ngang nhiên dÅm chân lên quÓc kÿ cûa Trung Hoa rÒi ÇÓt quÓc kÿ này trÜ§c sÙ quán cûa 
B¡c Kinh . TÃt nhiên B¡c Kinh Çã phän Ùng : chính quyŠn Hà n¶i  v¶i vã nghiêm cÃm các 
cu¶c bi‹u tÌnh ÇÜ®c d¿ trù vào ngày chû nhÆt 23/3 , th£ng tay b¡t gi» m¶t sÓ ngÜ©i bÎ bu¶c t¶i 
là sách Ç¶ng . Tuy B¡c Kinh cäi chánh tin thi‰t lÆp quÆn Tam Sa nhÜng cu¶c thæm dò  cho 
thÃy hai ÇiŠu : 1) tÀng l§p trÈ ª ViŒt Nam không chÃp nhÆn s¿ chi phÓi cûa Trung C¶ng , coi 
Çó là m¶t hình thÙc Çô h¶ m§i ;2) nhóm lãnh Çåo ÇÜÖng quyŠn ª Hà n¶i vÅn chÜa dám chÓng 
Trung QuÓc , m¥c dù nÜ§c ViŒt Nam Çã trª nên h¶i viên cûa H¶i ñÒng Bäo An Liên HiŒp 
QuÓc . 
 
Thái Ç¶ khuÃt phøc cûa Hà n¶i trÜ§c nh»ng hành Ç¶ng trÎch thÜ®ng cûa B¡c Kinh không m§i 
lå : qua nhiŠu s¿ viŒc xÄy ra tØ hàng chøc næm qua nhÜ vø nhÜ®ng cho Trung Hoa 
m¶t phÀn lãnh th° sát biên gi§i (trong Çó có  i Nam Quan và Thác Bän GiÓc ) , cä m¶t phÀn 
lãnh häi r¶ng l§n trong VÎnh B¡c ViŒt , tØ lâu vÅn ÇÜ®c coi là cûa ta , rÒi t§i viŒc häi quân 
Trung Hoa b¡n ch‰t nhiŠu ngÜ phû ViŒt Nam trong vùng tranh chÃp , viŒc Trung Hoa ngang 
nhiên chi‰m gi» càc häi Çäo Tây Sa , TrÜ©ng Sa ... luôn luôn ta thÃy Hà n¶i chÌ phän ÇÓi chi‰u 
lŒ mà thôi . TuyŒt nhiên không có m¶t hành Ç¶ng nào Çàng coi là trä ÇÛa . ViŒc phäi Ç‰n Çã 
Ç‰n : Trung QuÓc " ÇÜ®c Ç¢ng chân lân Ç¢ng ÇÀu " coi chính quyŠn Hà n¶i nhÜ thu¶c viên , 
bäo sao phäi nghe vÆy ! Phäi chæng Çây là hÆu quä  nh»ng cam k‰t cûa ñäng C¶ng Sän ViŒt 
Nam ÇÓi v§i ñäng C¶ng Sän Trung Hoa Ç‹ xin Çàn anh bäo tr® sau khi KhÓi Liên Xô tan rã ? 
S¿ lŒ thu¶c này sª dï có ÇÜ®c chính vì bän Hi‰n Pháp 1992 Çã Ç¥t ñäng C¶ng Sän ViŒt Nam 
lên trên Nhà NÜ§c  ViŒt Nam  ( ñäng lãnh Çåo , Nhà NÜ§c quän lš ) . Xºa Ç°i Hi‰n Pháp Ç‹ 
trä låi chû quyŠn cho nhân dân , nhÜ vÆy là giäi phóng dân t¶c khÕi s¿ khÓng ch‰  cûa Trung 
C¶ng : chÌ có nh»ng tay sai cûa Trung C¶ng m§i chÓng låi viŒc này .   
 

***************** 
 
TØ  cu¶c Cách Mång  19 tháng 8 næm 1945  Ç‰n nay , ñäng C¶ng Sän ViŒt Nam liên tøc gi» 
Ç¶c quyŠn làm chû trên chính trÜ©ng nÜ§c ta . M†i bi‰n cÓ xÄy ra , n‰u xét trong chiŠu dài cûa 
lÎch sº dân t¶c , ÇŠu là hÆu quä tr¿c ti‰p hay gián ti‰p cûa ÇÜ©ng lÓi và các chính sách mà 
ñäng Çã th¿c thi . Bän k‰t toán t°ng quát cho thÃy là ñäng Çã phåm nhiŠu sai lÀm nghiêm 
tr†ng .   
 
Nhìn låi s¿ viŒc theo quan Çi‹m dân t¶c ( v§i các møc tiêu Ç¶c lÆp th¿c s¿ , thÓng nhÃt ba 
miŠn B¡c Trung Nam , Çoàn k‰t trong tình tÜÖng thân tÜÖng ái m†i tÀng l§p nhân dân , phát 
tri‹n kinh t‰ Ç‹ ÇÜ°i kÎp các nÜ§c ti‰n b¶ ) , kÈ vi‰t bài này chua sót nhÆn thÃy r¢ng chúng ta 
Çã bÕ l« quá nhiŠu cÖ h¶i lÎch sº . Tôi chÌ k‹ m¶t sÓ thí dø : 

a) Næm 1948 , Chính quyŠn Pháp š thÙc r¢ng m¥c dù Çoàn quân viÍn chinh gºi sang 
ñông DÜÖng Çã giành ÇÜ®c Üu th‰ quân s¿ , Pháp không th‹ nào tái lÆp ch‰ Ç¶ 
thu¶c ÇÎa trên bán Çäo xa xôi này : s§m mu¶n gì cÛng phäi trä låi quyŠn Ç¶c lÆp 



cho các nÜ§c ViŒt , Miên , Lào Ç‹ phù h®p v§i phong trào giäi phóng thu¶c ÇÎa 
Çang lan tràn trên th‰ gi§i . Chính vì vÆy Pháp m§i tung ra giäi pháp Bäo ñåi . 
N‰u lúc Çó ñäng C¶ng Sän ViŒt Nam bi‰t tùy th©i , c¶ng tác v§i c¿u CÓ VÃn TÓi 
Cao cûa mình Ç‹ n¡m chính quyŠn thì nÜ§c ta Çã trª thành m¶t nÜ§c Ç¶c lÆp ít 
nhÃt cÛng giÓng nhÜ Maroc  , Tunisie . ñâu Ç‰n n‡i phäi tÓn hao bao nhiêu sinh 
mång và tài sän , trong 6 næm chi‰n tranh giäi phóng ( 1948 - 1954 ) Ç‹ Çem låi 
vinh quang cho m¶t sÓ tÜ§ng lãnh ! Tôi ch®t nh§ Ç‰n câu nói cûa c° nhân : " NhÃt 
tÜ§ng công thành vån cÓt khô ". 

b)   Næm 1975 , sau khi hai miŠn B¡c Nam Çã thÓng nhÃt , n‰u ñäng C¶ng Sän ViŒt  
                    Nam bi‰t thi hành m¶t chính sách Çåi Çoàn k‰t dân t¶c , thì Çâu Ç‰n n‡i bao    
                    nhiêu vån ngÜ©i Çã ch‰t oan u°ng trong các tråi cäi tåo và trên bi‹n cä ? ñâu Ç‰n  
                    n‡i hàng triŒu ngÜ©i phäi bÕ nÜ§c ra Çi , Çem khä næng và trí tuŒ cûa mình phøc  
                    vø ngoåi bang thay vì có th‹ ª låi quÓc n¶i góp phÀn tích c¿c vào công cu¶c tái  
                    thi‰t xÙ xª ! 
               c) Næm 1992 , sau khi KhÓi C¶ng sän Liên Xô giäi th‹ , n‰u ñäng C¶ng Sän ViŒt  

      Nam ÇØng mù quáng , v¶i vã chåy sang Thành ñô cÀu cÙu ñäng C¶ng Sän Trung  
      Hoa bäo tr®  , thì Çâu Ç‰n n‡i bÎ B¡c Kinh khÓng ch‰ nhÜ chúng ta Çã thÃy ? N‰u  
      ngay tØ lúc Çó , ViŒt Nam chÙng tÕ nguyŒn v†ng Ç¶c lÆp cûa mình , thì công cu¶c  
      bình thÜ©ng hóa bang giao v§i Hoa Kÿ có th‹ th¿c hiŒn mau chóng : nŠn kinh t‰  
       có th‹ Çã phát tri‹n không Ç‰n n‡i quá thua sút các nÜ§c láng giŠng  Mã Lai ,  
       Thái Lan , Tân Gia Ba... 
 

Câu nói cûa Lão Tº Çã tÕ ra quá Çúng : Làm chính trÎ sai lÀm có th‹ håi m¶t th‰ hŒ .  Trong 
trÜ©ng h®p nÜ§c ta , vì s¿ sai lÀm cûa ñäng C¶ng Sän kéo dài tØ 1948 t§i nay , không phäi 
m¶t mà t§i ba th‰ hŒ Çã bÎ thiŒt håi .Dï nhiên nh»ng s¿ sai lÀm Çó Çã gây nên nhiŠu s¿ bÃt 
mãn, có lúc Çã ÇÜa t§i s¿ n°i loån trong m¶t sÓ ÇÎa phÜÖng . Kinh nghiŒm cho thÃy là m‡i lÀn 
ñäng C¶ng tåm nhÜ®ng b¶ , cº m¶t Çäng viên cao cÃp t§i xin l‡i , chuy‹n Ç°i các cán b¶ h»u 
trách , nhÜng t¿u chung vÅn gi» v»ng chính sách Çã ÇÜa ra . Quan Çi‹m cûa ñäng là " ñäng 
không bao gi© sai lÀm , n‰u có khó khæn chÌ vì các cán b¶ ÇÎa phÜÖng Çã làm sai , không bi‰t 
giäng giäi cho nhân dân ÇÜ©ng lÓi cûa Nhà nÜ§c " . V§i m¶t thái Ç¶ ngoan cÓ nhn vÆy , s¿ sai 
lÀm không còn tính cách chính sách giai Çoån mà rõ ràng là m¶t sai lÀm cÖ bän liên can t§i 
tri‰t lš ti‰n hóa cûa xã h¶i , t§i n‰p sÓng cûa toàn dân , nói khác Çó là m¶t sai lÀm væn hóa có 
hÆu quä dài dài , tai håi muôn Ç©i nhÜ Lão Tº Çã nhÆn ÇÎnh . 
 
Sai lÀm ª ch‡ nào ? Ai cÛng bi‰t , các Çäng c¶ng sän Çã thành lÆp trên cÖ sª chû thuy‰t Các 
Mác ÇÜ®c Lê Nin b° xung Ç‹ dùng làm võ khí huy Ç¶ng các tÀng l§p nghèo kh° vùng lên 
cÜ§p chính quyŠn . M¶t khi n¡m ÇÜ®c chính quyŠn thì lÆp tÙc t° chÙc m¶t th‹ ch‰ Ç¶c tài 
ÇÜ®c gán danh hiŒu vô sän chuyên chính . Trong th¿c t‰ Çó chÌ là nŠn chuyên chính  cûa ñäng 
C¶ng Sän vì ñäng t¿ nhÆn là Çåi diŒn cûa giai cÃp vô sän . NhÜng ñäng do ai bÀu  làm Çåi 
diŒn ?  Ngay tØ lúc ra Ç©i , Çó chÌ là m¶t nhóm ngÜ©i , dÀn dÀn bành trÜ§ng b¢ng cách tuy‹n 
m¶ thêm Çäng viên . ViŒc tuy‹n m¶ tÃt nhiên thu¶c quyŠn các cán b¶ lãnh Çåo ñäng . Sau khi 
n¡m ÇÜ®c chính quyŠn , khÕi cÀn nói , các cán b¶ lãnh Çåo này Çã dùng danh l®i làm cái mÒi 
Ç‹ lôi cuÓn hàng triŒu , hàng chøc triŒu ngÜ©i vào ñäng . S¿ låm døng quyèn hành và th‰ l¿c 
là m¶t ÇiŠu không th‹ tránh khi nhân dân không có quyŠn thay th‰ kÈ cai trÎ mình qua m¶t 
cu¶c bÀu cº t¿ do , trung th¿c . ñäng có còn  Çåi diŒn cho giai cÃp vô sän không ? H£n nhiên 



không ! Có  Çáng g†i là  C¶ng Sän n»a không ? CÛng không nÓt vì các Çäng viên ÇŠu Çã trª 
nên giÀu có .: nhiŠu cán b¶ cao cÃp Çã trª thành t› phú , Ça triŒu phú ! KhÕi nói , nh»ng "nhà 
tÜ bän ÇÕ " chÌ ÇÕ ª màu c© mà h† Çã nâng lên ÇÎa vÎ quÓc kÿ , còn trong bän chÃt h† Çã trª 
nên c¿c kÿ bäo thû , và tha thi‰t bäo vŒ tài sän cûa h† trÜ§c m†i chû trÜÖng tä khuynh quá 
khích !  
     
KÈ bàng quan không th‹ không th¡c m¡c , có th‹ nói là bÃt bình , khi thÃy các cán b¶ c¶ng sän 
vÅn ti‰p tøc b¡t Çäng viên cÖ sª và cäc h†c sinh , sinh viên h†c Çi h†c låi nh»ng nguyên lš cÖ 
bän cûa chû thuy‰t Mác Lê nin nhÜ :nŠn kinh t‰ tÜ bän thÎ trÜ©ng tÃt y‰u së søp Ç° Ç‹ nhÜ©ng 
ch‡ cho nŠn kinh t‰ xã h¶i chû nghïa , các quÓc gia dân t¶c së hòa mình trong m¶t th‰ gi§i Çåi 
ÇÒng nh© ª tình huynh ÇŒ ÇÜÖng nhiên cûa giai cÃp vô sän , Nhà nÜ§c vô sän chuyên chÌnh 
chÌ cÀn thi‰t trong giai Çoån quá Ç¶ mà thôi , vân vân và vân vân ...Rõ ràng là các lãnh tø 
c¶ng sän Çã thÃy s¿ sai lÀm cûa chû thuy‰t Mác Lê nin nhÜng vÅn cÓ tình Çem chû thuy‰t này 
nhÒi s† th‰ hŒ trÈ cÛng nhÜ các tÀng l§p bình dân Ç‹ dùng làm cÖ sª  y‹m tr® chính quyŠn  . 
ñây là m¶t s¿ lØa bÎp không th‹ tha thÙ vì chính sách væn hóa ngu dân này Çang khi‰n cho 
nÜ§c ta bi‰n thành chÜ hÀu cûa Trung Hoa mà  còn có th‹  làm håi nhiŠu th‰ hŒ tÜÖng lai , håi 
muôn Ç©i  nhÜ Lão Tº Çã cänh cáo ./. 
 
                                                                                     Paris tháng 4 næm 2008 
                                                                                          VÛ QuÓc Thúc 


