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Từ lâu một số người Việt quốc gia chống cộng theo khuynh hướng bảo
thủ, cực đoan, thường đưa những lời tuyên bố của các lãnh tụ cộng sản
“phản tỉnh” như một dẫn chứng cho một định kiến rằng “Cộng sản không thể
cải sửa mà chỉ bị hủy diệt”.
Thế rồi căn cứ trên định kiến này đưa ra và thực hiện “chủ trương giải
thể đảng cộng sản Việt Nam, bằng lật đổ tiêu diệt đảng và chê độ cộng sản
Việt Nam, chứ không có cái chuyện hòa hợp, hòa giải,”Đối thoại” hay "đối
luận" với đảng cộng sản Việt Nam…”.Nhưng nếu có ai hỏi họ làm thế nào
thực hiện chủ trương này khi thực tế đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã
và đang nắm quyền suốt 38 năm qua, có chính quyền, có lãnh thổ, có quân
đội công an và có tư thế quốc tế là một quốc gia hội viên Liên Hiệp Quốc?Tất nhiên họ sẽ ú ớ không trả lời được và lập tức phản ứng theo kiểu “cả vú
lấp miệng em”, hô hoán tấn công kẻ đã giám hỏi họ, bằng cách chụp nón cối
“"hòa hợp hòa giải' lên dầu và còn vu khống là “nhận tiền của Việt cộng” để

thực hiện cái gọi là “Nghị Quyết 36 của đảng CSVN”, có khi sử dụng mọi
ngôn từ thiếu văn hóa để nhục mạ người đã đặt câu hỏi với họ.
Định kiến “Cộng sản không thể cải sửa mà chỉ bị hủy diệt” là một võ
đoán mang tính cực đoan, có phần đúng và có phần sai: Đúng là chế độ cộng
sản, bao gồm cơ chế đảng và bộ máy nhà nước của chế độ cộng sản là
“không thể cải sửa mà chỉ bị hủy diệt hay thay thế”. Nhưng sai là “những
con người cộng sản thì hoàn toàn có thể cải sửa, không thể hủy diệt được”.
Thật vậy, vì chế độ cộng sản (hay chế độ xã hội chủ nghĩa)là một mô
hình chế độ chính trị không thể cải sửa được sau một thời gian vận dụng vào
thực tiễn,nên các “chế độ độc đảng, độc tài toàn trị cộng sản” ở Liên Xô cũ
và ở các nước Đông Âu mới bị tiêu diệt và được thay thế bằng các “chế độ
đa đảng, dân chủ pháp trị”. Thế nhưng đối với các cán bộ đảng viên cộng
sản lớn bé ở Liên Xô và các nước Đông Âu cũng như Việt Nam bao lâu nay,
thì hoàn toàn có thể cải sửa cách này hay cách khác. Chẳng hạn, cải sửa một
cách tự giác bằng sự “phản tỉnh” từ nhận thức cá nhân (thấy được những sai
lầm quá khứ khi vào đảng, theo đảng) và thực tiễn khách quan (sự thất bại
trong việc thực hiện chủ nghĩa xã hội theo lý tưởng công sản, với những hậu
quả tai hại nhiều mặt, lâu dài cho nhân dân, dân tộc và đất nước…).Vì
những con người cộng sản không phải là gỗ đá, cũng là những con người
biết nhận thức suy tư , đã đam mê theo một lý tưởng nghĩ rằng cao đẹp, dù
thực chất cũng như thực tế chỉ là “không tưởng” (lý tưởng cộng sản chủ
nghĩa, dù cao đẹp nhưng không thể thực hiện được).Vì có nhận thức và suy
tư, nên cũng biết phân biệt đúng sai, phải trái để “phản tỉnh” và “điều chỉnh”
hành động của mình sao cho thích hợp.Tất nhiên có người cộng sản phản
tỉnh sớm hay trễ, hoặc đã phản tỉnh song còn giấu mặt vì quyền lợi cá nhân
và tập đoàn thống trị nên ngoan cố bám lấy cơ chế, không chịu chuyển đổi
chế độ cộng sản. Đó là tình cảnh của hầu hết các đảng viên đảng CSVN hiện
nay dù “đã phản tỉnh” về mặt nhận thức (phản tỉnh nửa vời) song vẫn “chưa
giám công khai nói lên sự phản tỉnh”bằng hành động cụ thể của mình (Phản
tỉnh hoàn toàn).
Điển hình là những lãnh tụ cộng sản hàng đầu của Nga (Liên Xô cũ) và
môt số nước cộng sản Đông Âu sau khi “Phản tỉnh” đã đưa ra những nhận
định chung, cô đọng từ kinh nghiệm quá khứ đã lỡ tin vào lý tưởng cộng sản
và làm theo cơ chế của chế độ cộng sản là “không thể cải sửa”, còn “những
con người cộng sản,thì hoàn toàn có thể cải sửa”. Vì chính họ là hiện thân
của sự cải sửa, từ những đảng viên cộng sản cao cấp đã “Tự cải sửa” góp
phần làm tiêu vong chế độ cộng sản nơi đất nước của họ.
Tại Liên Xô trước đây, sau khi nỗ lực cá nhân Ông Gorbachev và phe
cải cách trong đảng Cộng Sản Liên Xô thực hiện chương trình cải tổ
“glasnost” và cởi mở “Perestroika” cứu nguy chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Liên

Xô bị thất bại đã phải chuyển đổi qua chế độ dân chủ pháp trị đa đảng.(Tiếc
rằng tại Việt Nam sau khi đảng CSVN thực hiện chính sách đổi mới bị thất
bại hoàn toàn (1986-1995) vẫn không dám công khai chuyển đổi qua chế độ
dân chủ pháp trị đa đảng như Liên Xô, mà vẫn giữa cái vỏ “Cộng Hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa” trong khi thực tế không phải như vậy. Chúng tôi đã có lần
viết đó chẳng khác gì cách làm ăn của gian thương “treo đầu dê bán thịt
chó”). Ông Mikhail Gorbachov, là Tổng bí thứ cuối cùng của đảng Cộng
Sản Liên Xô trong chế độ độ độc tài toàn trị Liên Xô (Liên Bang Cộng Hòa
Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết), và là vị Tổng Thống đầu tiên trong chế độ Cộng
Hòa Liên Bang Nga hình thành sau khi chế độ cộng sản Liên Xô sụp đổ.
Chính Ông Mikhail Gorbachev là một trong những lãnh tụ hàng đầu Đảng
và Nhà nước Liên Xô đã “Phản tỉnh”, góp phần quyết định cho sự chuyển
đổi từ chế độ độc tài toàn trị Liên Xô qua chế độ dân chủ pháp trị Cộng Hòa
Liên Bang Nga ngày nay. Ông nói: “Tôi đã bỏ quá nửa cuộc đời cho lý
tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng:Đảng cộng sản
chỉ biết tuyên truyền và dối trá…”( I have devoted half of my life for
communism.Today, I am sad to say that The Communist Party only spreads
propaganda and deceives…).
Ông Boris Yeltsin, một đảng viên cộng sản “phản tỉnh”, kế nhiệm Ông
Mikhail Gorbachev là vị Thổng thống thứ hai của nước Nga dân chủ thì nói
“Cộng sản không thể nào sửa chữa, chúng phải bị đào thải” (Communists
are incurable, they must be eradicated…)
Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin, từng cầm đầu KGB cơ
quan tình báo trung ương Liên Xô, cũng từng tuyên bố “Ai tin cộng sản, là
không có cái đầu. Ai làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim.( He
who believes the communists has no brain. He who follows the communists
has no heart).
Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Nam Tư Milovan Djilas cũng đã từng tuyên
bố: “20 tuổi mà không theo cộng sản, là không có trái tim.40 tuổi mà không
từ bỏ cộng sản, là không có cái đầu” (At 20, if you are not a communist, you
are heartless.At 40, if you don’t abandon communism, you are brainless…).
Tất cả những lời tuyên bố được trích dẫn trên đây của các lãnh tụ cộng
sản hàng đầu của các đảng cộng sản đều có ý nghĩa chung là phê phán, lên
án các chế độ thực hiện chủ nghĩa cộng sản về mặt cơ cấu tổ chức điều hành,
chủ trương chính sách cai trị đã gây hậu quả nghiêm trọng, toàn diện, di hại
lâu dài cho nhân dân và đất nước. Tuy nhiên cung cách chung của các lãnh
tụ cộng sản này đều làm ra vẻ đứng ngoài cơ cấu đó để phê phán, lên án và
làm như họ cũng như các đảng viên cộng sản sau khi “phản tỉnh” không có
trách nhiệm gì về những hậu quả mà bộ máy cơ cấu đảng và nhà nước gây ra
cho nhân dân và đất nước (có lẽ đây là một tính chất cao ngạo chung của

những đảng viên CS khó cải sửa,còn tồn tại như một cá tính dù họ đã phản
tỉnh thực sự song vẫn tìm cách trốn tránh trách nhiệm quá khứ). Thậm chí
họ không dám công khai nhận lỗi hay tỏ ra đôi chút ân hận gì về quá khứ
vào đảng, theo đảng để thực hiện chủ nghĩa cộng sản không tưởng, mà còn
tìm cách biện minh cho việc tham dự vào guồng may cơ cấu đảng và nhà
nước CS trong quá khứ một cách tự hào, như một “sự sai lầm chính đáng”
mang tính tất yếu, không thể làm khác trước hấp lực của chủ nghĩa cộng sản
có tính mê hoặc thời tuổi trẻ vốn đầy ắp những hoài bão ước mơ về một xã
hội công bằng “không còn cảnh người áp bức, bóc lột người”, xã hội “Xã
hội chủ nghĩa”, trong đó mọi người cư xử với nhau trong tình hữu ái, một xã
hội tuy còn giai cấp, nhưng mọi người lao động theo năng lực hưởng theo
sức lao động bỏ ra để tiến đến một xã hội viên mãn trong viễn tưởng: “xã hội
cộng sản” hay “Thiên đường cộng sản”, không còn giai cấp, mọi người lao
động theo năng lực và hưởng theo nhu cầu. Nghĩa là một xã hội tài hóa dư
thừa thỏa mãn được mọi như cầu vật chất cũng như tình thần của nhân dân,
không còn bộ máy Nhà nước (công cụ áp bức của giai cấp thống trị) mọi
người lao động tự giác, guồng máy xã hội vận hành tự động…(!?!?).
Tương tự tại Việt Nam, một số đảng viên cộng sản sau khi “phản tỉnh”
vẫn tự biện minh theo kiểu cao ngạo, không tỏ ra hối hận vì những sai lầm
quá khứ, không chia xẻ trách nhiệm về những hậu quả do đảng và chế độ
cộng sản Việt Nam gây ra trong đó có phần tham gia của họ.
Nhận định nêu trên mọi người có thể kiểm chứng qua một số những bài
viết, lời nói, hành động của một số những khuôn mặt “phản tỉnh” nổi bật
trọng thời gia qua. Điển hình gần nhất là cố cựu đảng viên cộng sản Lê Hiếu
Đằng, trong bài “Viết trong những ngày nằm bịnh” tiểu mục “1. Vì sao tôi đi
kháng chiến, vào ĐCS Việt Nam?” cũng đã biện minh cho việc theo Việt
cộng là vì “khát vọng xây dựng một xã hội bác ái, tự do, bình đẳng…”; vì
“Chủ nghĩa Marx, CNXH, CNCS chẳng những lôi cuốn, làm say mê nhiều
thế hệ trí thức phương Tây mà ở Việt Nam cũng vậy”; Vì “ lòng yêu nước, ý
chí chống xâm lược, giành độc lập tự do dân chủ cho Tổ quốc để xây dựng
một xã hội tốt đẹp hơn các chế độ cũ ở đó công nhân, nông dân, người lao
động, những người hi sinh nhiều trong chiến tranh có cuộc sống ấm no,
hạnh phúc đã thôi thúc chúng tôi lên đường.”. Thế nhưng toàn bài viết tuyệt
nhiên không thấy ông “phản tỉnh” Lê Hiếu Đằng tỏ ra ân hận,nhận sai lầm
quá khứ khi đi theo Việt cộng và nhận chia xẻ trách nhiệm về những hậu quả
tàn hại nhiều mặt, di hại lâu dài cho nhân dân, đất nước và dân tộc do đảng
cộng sản Việt Nam gây ra trong hàng nửa thế kỷ qua.
Nói tóm lại phải hiểu cho đúng ý nghĩa những câu nói của những lãnh tụ

cộng sản phản tỉnh để có nhận thức đúng đắn rằng cơ cấu tổ chức nhân sự
điều hành và các chủ trương chính sách cai trị của đảng cộng sản nói chung
và đảng cộng sản Việt Nam nói riêng (chứ không phải những con người
cộng sản) là “không thể cải sửa mà chỉ bị hủy diệt hay thay thế”. Nhưng đối
với những con người cộng sản (đảng viên hay quần chúng tin theo chủ nghĩa
cộng sản) thỉ hoàn toàn có thể cải sửa tự giác bằng sự “phản tỉnh” (qua thời
gian và thực tế khách quan nhận thức được những cái sai trong quá khứ đi
theo và làm theo đảng CS) để tự “Điều chỉnh” (bỏ cái sai làm theo cái
đúng). Đó là tình cảnh thực tế tại Việt Nam mà người Việt quốc gia chân
chính chống cộng vì tự do dân chủ cho Quê Mẹ Việt Nam cần nhận thức
đúng đắn để điều chỉnh hành động và phương thức chống cộng cá nhân cũng
như đòan thể một cách phù hợp để có hiệu quả, có lợi cho dân, cho nước.
Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản
ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Thiện Ý
Thiện Ý nguyên luật sư tại Sài Gòn trước 1975, hiện là Chủ tịch Câu Lạc bộ
Luật khoa Việt Nam ở Houston.
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bởi: Người về từ cõi chết từ: Hoa Kỳ
21.02.2014 05:21
Người về từ cõi chết tôi đồng quan điểm cùng Thiện Ý "Người cọng sản có
thể cải sửa ,chế độ cọng sản thì không "qua bài viết nầy anh đã dẫn chứng cụ
thể những con ngfười cọng sản "phản tỉnh "Vậy hiện tình quốc gia việt Nam
đi về đâu nếu người quốc gia Việt Nam chống cọng cực đoan không chịu
chỉnh sửa ,để cùng nhau đi vào con đường "Hoà giải hoà họp dân tộc "tôi đã
nhiều lần nhắc đến gỉai pháp nầy trên diễn đàn VOA .Và hôm nay tôi xin hỏi
? những bạn quốc gia chống cọng cực đoan anh đã sẵn sàng một chính
quyền để thay thế cọng sản chưa ? cho dù anh là một siêu nhân có thể cướp
chính quyền cọng sản trong một đêm ...rồi sáng ngày anh sẽ làm những gì
Nào ? ? ? Xin những người quốc gia chân chính hãy đọc kỹ lời kết của Thiện
Ý trong bài nầy để chúng ta làm điều tốt cho quê mẹ Việt Nam

bởi: Đáp lời Sông Núi,
21.02.2014 01:17
Chuc suc khoe Long BR va Bo Th Nho,
Tôi chỉ bắt đầu đọc bài của Ô. Thiện Ý mới đây, mà thiệt tình không biết
ông thật sự có thiện ý không hay có thiên ý với ai???
Ông có thiện ý với bạn bè "sinh viên tranh đấu" trước 75 cũng không sao vì
người VN mình, đặc biệt là người không cs hay cs "phản tĩnh" thuờng coi
trọng chữ tín, lòng nhân đạo và tình nghĩa [cái này đã góp phần làm MN sụp
đỗ và duy trì chế độ csVN hiện nay hay làm Mỹ phải cút khỏi VN].
Nhưng nếu ông được học ra luật sư ở MN mà ông vẫn cho rằng những
người không chịu "Hòa Giải Dân Tộc" là những người "chống cộng đến
khùng và cực đoan" là những bọn cố chấp là "các bác luôn giận dai thế" thì
thật là LẠ, THẬT KHÓ HIỂU.
Phan b Lâm nói đại khái cs có vì co anti-cs hay có đêm và ngày. Vì còn
bọn NGỤY VNCH nên vẫn còn csVN. Có điều phải biết đâu là nhân, đâu là
quả; khói vì đâu phát ra. Đi xa hơn, phải nói như Thầy Quốc rằng "Hòa Giải
không có nghĩa là cuối đầu tuân theo mọi yêu sách" của "phe THẮNG
CUỘC"
Những kẻ có ác tâm thì không thể có LÒNG NHÂN. Đã không có
LÒNG NHÂN thì chẳng bao giờ có thiện chí. Không có THIỆN CHÍ thì làm
sao mong chuyện HÒA GIẢI thật lòng. Hãy nhìn lại chính sách trả thù sau
năm 75, cách tàn sát trong Tết Mậu Thân, trên QL 13 và mồ xiêu mã lạc
trong Nghĩa Trang Quân Đội ở Biên Hòa để thấy ai không chịu hòa giải; ai
còn luôn căm thù giai cấp...
"Các bạn Dân Chủ" trong cũng như ngoài nước còn chống csVN vì csVN
không bao giờ thỏa hiệp, không bao giờ sống chung với những bất đồng tư
tưởng,
chánh
kiến
và
chủ
trương
của
họ.
GOT IT????
bởi: VN từ: US
21.02.2014 00:31
CS sụp đổ tôi trở về VN nhưng các ông chống cộng ở US về cai trị tôi đi
nửa,(trừ những người có tâm huyết thật sự)còn các vị hay cấu xé nhau cũng
như CS thôi
bởi: Mỹ Xuân từ: Hà Nội
20.02.2014 19:02
Nói một câu chắc có lẽ nhiều người không đồng tình với tôi vì tự ái, nhưng
đó là sự thật, ở VN vì con số ngu xuẩn còn quá đông nên ĐCSVN vẫn còn

tồn tại cho đến giờ chứ không phải là những tên lãnh đạo CSVN tài giỏi mà
giữ vững chế độ cho đến ngày hôm nay
bởi: vybui từ: USA
19.02.2014 20:07
Ông Thiện Ý hãy đọc lại đầu đề của bài này:
"Người Cộng Sản có thể cải sửa, CHẾ ĐỘ THÌ KHÔNG".
Rồi câu mà ông dẫn ra của những người mà ông gọi là chống Cộng cực
đoan, và 'ú ớ' khi gặp phải luận điểm "đanh thép"...cuả ông:
Đây
là
chủ
trương
cuả
họ(
theo
lời
cuả
ông):
"Chủ trương giải thể ĐẢNG CSVN, bằng lật đổ, tiêu diệt ĐẢNG và CHẾ
ĐỘ CSVN, chứ không có chuyện hoà hợp, hoà giải, 'đối thoại", "đối luận"
với ĐẢNG CSVN".
Ông Thiện Ý hay ông "Ác" Ý ?
Xin ông cho biết có gì khác biệt giữa đầu đề bài cuả ông với chủ trương
không đối thoại, đối luận, hay hoà hợp hoà giải với ĐẢNG, CHẾ ĐỘ CS.
Nếu không hoà hợp hoà giải được với ĐẢNG, với CHẾ ĐỘ CS thì không
tìm cách giật sập và tiêu diệt cái CHẾ ĐỘ khốn nạn ấy thi theo ông nên làm
gỉ?
Trước tiên xin ông trả lời phần này, sau đó sẽ mời ông thảo luận tiếp về
NGƯỜI CS và tại sao 38 năm vẫn chưa đánh đổ được CHẾ ĐỘ CS!
bởi: Quốc Nam từ: USA
19.02.2014 15:03
Nếu người CS có thể thay đổi thì chế độ/chủ nghĩa CS cũng cần phải thay
đổi.
Người CS khi nhận thấy chế độ/chủ nghĩa CS sai, họ thay đổi tư tưởng,
hành động. Nhưng nếu khg thay đổi chế độ thì họ cũng lẩn quẩn trở lại con
người CS mà thôi.
Việt Nam nếu có thể chế đa đảng, đảng CS vẫn được quyền tham gia trong
chính trường như những đảng phái khác.
bởi: Lê Trần từ: VN
19.02.2014 11:33
Ông Thiện Ý .Ông nói đúng như tên của Ông .Thiện ý là tìm cách cho người
lầm lỗi sửa chữa . Tôi tán thánh bầu Ông làm Bộ trưởng Chiêu hồi .
bởi: Cao Cay từ: VN
19.02.2014 09:25

Trước năm 1946,Các Đảng phái Quốc gia như QĐD , Đại Việt ,đã vì lòng
yêu nước thương nòi ,hợp tác vơí CS ( lúc bấy giờ chúng đội lốt " mặt trân
Việt Minh . Nhưng CS đã âm mưu sát hại các Đảng phái Quốc gia .Thậm chí
tiêu diệt lực lượng võ trang của QĐD,khi đang cần sự đoàn kết toaàn dân đề
Kháng chiến . Bài học đó không ai biết hay sao ? Không nhớ hay sao ? Tại
VN từ năm 1946 đã vô vàn tài liệu nói về âm mưu,chủ trương của chủ nghĩa
CS ,Vô lẽ không ai đọc,không ai biết sao ?? Thôi bây giờ đã " tán hỏa tam
tinh ",nên tìm cơ hội mà từ bỏ .Một sự chắc chắn rằng :CS không sớm thì
muộn sẽ cáo chung .
bởi: Chùa Bà Đanh từ: Canada
18.02.2014 20:30
Còn ông này nữa. CBĐ vừa đọc ông "Mùa xuân dẹp tiêm" hay "dệt liệm" gì
đó, bực mình muốn chết thì lại thấy cái đầu đề dao to búa lớn của ông này
"Người CS có thể cải sửa, chế độ CS thì không ".
Bực mình thiệt ! CBĐ càng đọc càng thấy hàm hồ, nên đọc được một
chút rồi thôi vì nếu đọc hết thì tức mà chết !
Ông này thuộc loại đại ca, nghe ổng ca cải lương : "“chủ trương giải thể
đảng cộng sản Việt Nam, bằng lật đổ tiêu diệt đảng và chế độ cộng sản Việt
Nam, chứ không có cái chuyện hòa hợp, hòa giải,”Đối thoại” hay "đối luận"
với đảng cộng sản Việt Nam…”. Ổng làm như ổng là chủ tịt "Mặt trận giải
phóng Việt Nam" có trong tay cả triệu quân !
Mấy ông Dziệt Kiều thất thập cổ lai hy này cứ nằm mơ hoài, dù biết là
không tưởng mà cứ tưởng hoài.
Đời là vạn ngày sầu
Cứ ăn thịt chó đừng rầu ai ơi !
Hề hề...
bởi: nguyen từ: Sai Gon
18.02.2014 16:31
Bài viết có rất có thực tế. Thực tế cho thấy, muốn thay đổi được các thể chế
cộng sản thì phải có những biện pháp để thúc đẩy nhanh sự "tự chuyển hóa"
của thể chế cộng sản. Ở Việt Nam trong những năm qua, hiện tượng " tự
chuyển biến thể chế" đã diễn ra tương đối rõ nét, tên nước có gắn cái đuôi
XHCN và tên đảng cầm quyền tự nhận là CS chỉ là cái vỏ bọc. Thật sự bây
giờ chế độ ở Việt Nam không còn là cộng sản đúng nghĩa nữa. Đảng CSVN
hay dùng cụm từ "chống diễn biến hòa bình" hoặc "đề phòng tự diễn
biến"...là họ biết rất rõ nguy cơ mất phương hướng trong đường lối, thế
nhưng cũng chính họ đã phải tự chủ động "tự diễn biến" (tự thay đổi)...Kết
quả hiện tại bây giờ là gì? Bây giờ đảng CSVN đúng nghĩa chỉ là một tổ

chức cầm quyền, một tập đoàn độc quyền thao túng nền chính trị quốc
gia...họ chưa có đối thủ đủ mạnh...nhưng xu hướng có thể họ sẽ phải " tự
chuyển hóa" vì họ biết rất rõ trong quá khứ họ đã sai, hơn nữa , vì tình thế
khách quan với nhiều lí do khác nhau bắt buột họ phải tự thay đổi bắt đầu từ
sự tự nhận thức từng cá nhân ,sau đó là thay đổi đường lối của tổ chức...Tình
thế khách quan ở đây là gì để thúc đẩy đảng CSVN phải thay đổi? Có lẽ đây
mới chính là phần việc của các tổ chức dân chủ trong và ngoài nước...
Xin cảm ơn các bạn đã cùng trao đổi.
bởi: Vô danh
18.02.2014 15:21
Ông này thuộc loại chống cộng "dật dờ" . Không biết ổng hiểu được bao
nhiêu về CS mà nghe ổng nói rởn tóc gáy !
bởi: Thống Khổ từ: Lưu vong
18.02.2014 11:30
Luật sư Thiện Ý dày công phân tích bài viết này để nhắc nhở những người
chống chế độ CS nên cẩn thận vì quí vị không thể chống theo kiểu dùng bạo
lực để hủy diệt ĐCSVN trong khi họ đang có một vị trí trên trường quốc tế,
ngược lại quí vị không có gì cả. Đúng là không thể nào chống ĐCSVN theo
kiểu đó được. Quí vị sử dụng nguyên tắc "Tự Do Dân Chủ" thì chính mình
cũng phải chấp nhận những người có tư tưởng ngược với quí vị dầu là tư
tưởng CS. Những người theo CS họ cũng phải được quyền theo tư tưởng CS
vì đó là quyền tự do của họ. Cho nên đấu tranh đòi tự do nhân quyền thì
không thể vì đó mà đàn áp người theo CS; vì khi làm như vậy quí vị cũng
mắc phải sai lầm không tôn trọng quyền tự do nhân quyền của người CS.
Vậy cách duy nhất là chính người dân trong nước phải nắm rõ nguyên tắc
đấu tranh, đòi hỏi ĐCSVN cho phép đa nguyên đa đảng thì phải hiểu rằng
quí vị cũng phải chấp nhận ĐCSVN là một chính đảng đối lập với những
đảng phái chính trị khác. Còn việc đảng phái chính trị nào được phép nắm
quyền lãnh đạo đó là sự lựa chọn của người dân qua lá phiếu tự do bầu cử và
ứng cử. Đó là luật chơi quốc tế rất công bằng và hợp lý. Chứ quí vị chống
CS mà đòi tiêu diệt trả thù thì càng làm cho ĐCSVN đương quyền càng ra
tay đàn áp; và dầu khi quí vị thắng lợi thì chính quí vị cũng sẽ có thể mắc
phải sai lầm như ĐCSVN đã gây ra. Nguyên tắc là người VN theo CS cũng
là một công dân VN, họ có phản tỉnh hay không đó là quyền của họ tự quyết
định, không ai có thể quyết định thế cho họ, người khác chỉ có thể khuyên
can họ mà thôi. Đó là "Tự Do Dân Chủ".
Còn lý luận của luật sư Thiện Ý gần như không chấp nhận tâm huyết của
những người theo CS lúc còn trẻ tuổi vì tâm huyết yêu tổ quốc yêu đồng bào

như trường hợp của ông Lê Hiếu Đằng thì tôi thấy cũng không ổn. Vì điều
đó là sự thật không thể thay đồi, lúc đó người ta có tâm huyết yêu nước
nhưng người ta bị lợi dụng thì quí vị không thể nói là động cơ theo CS của
họ lúc đó là sai dầu CNCS là hư vô. Khi phản tỉnh người CS thú nhận điều
đó theo tôi cũng không có gì là sai, chúng ta không thể bảo họ nói rằng lúc
đó họ ngu muội, vì nếu lúc đó họ biết là họ ngu muội thì họ đã không mắc
phải sai lầm. Điểm quan trọng là lúc họ phản tỉnh họ đã nhận ra sai lầm, họ
nhận ra rằng họ bị lừa gạt chẳng hạn như ông Bùi Tín thì chúng ta phải đón
nhận và trân quí những con người như vậy; chứ không thể nhìn vào quá khứ
của họ mà quí vị cứ e dè, bằng mặt mà không bằng lòng thì cũng không phải
là "quân tử". Khi họ phản tỉnh đứng về phía nhân dân, và quí vị là người
chống CS thì quí vị không thể bắt buộc họ chịu trách nhiệm về tội ác của chế
độ CS. Giả sử quí vị có thể đòi hỏi họ chịu trách nhiệm về quá khứ thì họ sẽ
phải chịu như thế nào? Đi tù cải tạo? Đền tiền? Bị xử tử? Tất nhiên không có
điều nào là họp lý như Anh Hùng Nguyễn Trãi khẳng định "Lấy chính nghĩa
để thắng hung tàn; Lấy trí nhân để thay cường bạo".
Cho đến khi nào những người đấu tranh cho "Dân Chủ, Tự Do, Nhân
Quyền" nắm được luật chơi công bình bì quí vị sẽ thắng, còn không thì
chẳng khác gì "khủng bố" lại cảnh máu đổ.
bởi: Lan
17.02.2014 23:14
Vừa đọc bài Bắc Triều Tiên bị hội đồng nhân quyền lên án, rồi chuyện chế
độ Polpot diệt chủng chỉ bị hạ bệ vì gây hấn với láng giềng mạnh hơn rồi
sang đọc lại bài Ô Thiện Ý này tôi thấy không thiện chút nào; Tôi nghỉ dân
Nam Hàn và dân Campuchia ở thời điểm 76, 77 có nhiều người căm giận
chắc họ củng đòi hủy diệt chế độ Polpot hay giải phóng Bắc Hàn nhưng có
lẻ ai hỏi họ cách nào thì củng ú ớ thôi, nhưng tôi thấy thông cảm được vì
mình không thể giết kẻ cướp quá mạnh bạo được mình củng không nên nói ồ
bằng cách nào tự sát à! chỉ nên cảm hoá họ vì "nhân chi sơ tính bổn thiện" .
Nếu vì động cơ riêng hoặc vì bực dọc cá nhân và đem "phẩn nộ" trút lên
trang giấy thì mình không xứng đáng là luật sư .
bởi: Thanh Nguyen từ: Adelaide
17.02.2014 09:31
Chủ nghĩa CS là do con người nặng ra để thâu tóm cai trị người dân theo
mục ý đồ của cái gọi là Đảng, nói cách khác là phe nhóm của mình. Đến
nay, chúng ta ai cũng hiểu rõ như ban ngày, chủ thuyết CS đã qua lỗi thừa,
và không thể đưa con người và đất nước đi lên. Người CS cũng biết điều đó!
Nhưng những con người CSVN ấy, họ không thể bỏ quyền lực mà họ đang

có bỡi xây dựng mấy chục năm nay. Họ biết trì trệ, không lối thoát nếu theo
hiện đại hóa của thế giới tự do và chắc chắn họ phải bước vào, chỉ có một
mà không có hai. Vì ngay cả khi họ đu dây theo Tàu và Mỹ, ngã nào họ
cũng phải trả một giá...nhưng nhớ rằng khi trả một giá, chúng ta phải mua
được cái gì có lợi: lợi cho đất nước, cho dân hay lợi cho nhóm quyền lực
tham vọng, tham lam? họ có nói đạo đức giả cũng không được, vì con bài
tẩy CS đã bị lật tẩy từ lâu từ các nước Đông âu, phương Tây. Họ đã vì dân
tộc của họ nên đã bỏ nước cờ lừa bịp này từ lâu rồi. Khốn nạn cho VN là con
người Á Châu, biết, thức tỉnh nhưng không can đảm đứng lên! Tại sao? Vì
dân miền Bắc theo CS mấy chục năm thì quá nghèo đói và cúi đầu tuân lệnh
chế độ như con vẹc quá lâu vì dân mình còn kém văn hóa. Miền Nam là kẻ
thất trận như rắn mất đầu, nên toàn dân miền Nam dường như mặc cảm chịu
nhục chờ thời. Đúng vậy, sự đứng dậy tổng khởi nghĩa không phải riêng ai,
mà phải toàn dân, trong đó có cả người CS và người không CS, của mọi
người mang tâm linh của các tôn giáo vì không chấp nhận vô thần. Chắc
chắn, con người sẽ có chỗ xoay sở trong cùng cực, vì lổ hổng hiện nay mà
CSVN hoặc Trung Cộng không thể bít được, đó chính là Tự Do Nhân
Quyền. Cứ nhìn thấy Trung đông, các nhà độc tài, bạo tàn cở nào cũng bị
sụp đổ. VN cũng vậy, dù những cái đầu cứng ngắt chủ trương theo CNCS
với học thuyết Mac Lê cũng phải bị bỏ vào thùng rác. Vì con người VN bị
Tàu đô hộ 1000 năm hay bịTây đô hộ 100 năm, họ cũng không chịu khuất
phục. Rõ ràng hiện nay có nhiều khuôn mặc không chịu khuất phục với chế
độ CS từ nhiều thành phần trong nước. Mong rằng là con dân nước Việt, chỉ
có lòng yêu dân tộc khốn nạn của mình, không dám ra mặt chống CS thì hãy
giữ trong lòng, đừng nói bậy bạ có lợi cho một chủ nghĩa CS chỉ làm lợi cho
một số người lãnh đạo hiện nay đang kéo dài chế độ. Khi nước vỡ bờ, bà con
hãy đóng góp cái hèn ấy cùng với những tấm lòng can đảm can trường trong
và ngoài nước để đạp đổ chế độ CSVN như dân Đức đạp đỗ bức tường Bá
Linh. Vì có sự thay đổi trong những con người CS chống lại những con
người CS không thay đổi.
Trả lời
bởi: long từ: germany
17.02.2014 14:24
Một sự thật hiển nhiên mà chúng ta phải chấp nhận: lực lượng duy nhất sẽ
cải biến VN trong tương lai (xa hay gần có trời biết!) là những người CS
phản tỉnh mà thôi. Họ phản tỉnh theo nghĩa tìm con đường khác, cách khác,
Người Việt ở hải ngoại phải ủng hộ họ, tiếp sức cho họ, chứ đừng có ảo
tưởng bắt họ "chiêu hồi, sám hối". Anh có cái quái gì mà đòi chiêu hồi họ?
Anh có tư cách gì hơn họ mà đòi họ sám hối? Trong lúc họ vào tù ra khám,
ăn bờ ngủ bụi, thì mình trốn lính, ăn chơi lè phè ở Sè gòng, hoặc rã ngũ, gảy

súng. Bây giờ lên giọng cha chú, làm sao thuyết phục được họ? Lời thật mất
lòng!
bởi: Lưu Hiền từ: VN
16.02.2014 20:50
Tôi không bao giờ quên công ơn vô cùng to lớn của ông Mikhail Gorbachev
Ông đã quên mình giải phóng cho 1/2 nhân loại thoát ách nô dịch vô cùng
tàn bạo và man rợ của chế độ CS, kể cả từ đó giúp cảnh tỉnh cho nhiều người
ở nửa bên kia của thế giới. Nhờ đó mà VN và nhiều nước khác mới có đổi
mới ... và đang dần dần thoát khỏi chế độ CS. Ông Mikhail Gorbachev sống
mãi trong lòng nhân loại!
bởi: Nguyễn Bình từ: (USA)
16.02.2014 06:24
Nếu Không từ bỏ được cái chế độ cs gian ác dối trá,thì tại sao Nhân Dân
không đồng lòng đứng lên hàng Hàng, lớp Lớp, mà đập bỏ chế độ lừa mị
gian ác? bởi Chính Quyền hiện nay điều hành Đất Nước ko.có pháp luật,mà
pháp luật thì 14 Ông Phủ, Ô Bộ chia nhau Nắm Quyền, nắm $. lợi ích của
các Ông quá lớn,để khó cho các Ô từ bỏ cái chủ thuyết lừa mị Dân,và cũng
không thể đi vào thực dụng được! Giờ thì các Ô. lo cũng cố đời con cháu
của các Ô thì làm sao từ bỏ cái chủ nghĩa dối trá lừa mị Dân cho được! Chỉ
có cách vài chục Triêu Nhân Dân đồng lòng, đứng lên, 3 Miền Tr/ Nam /Bắc
kêu gọi giải tán đập vỡ, dù cho có trả giá thì cũng đáng lắm, để chấm dứt
sớm cái chế độ gian ác,còn hơn là cứ để nó tiếp tục nắm quyền nó cũng cố
đời con đời cháu, cứ tiếp tục ngồi trên đầu Nhân Dân & tài sản của công, của
tư đều cướp sạch, làm cho Đất Nước chặm tiến Dân trí kém mở mang &
kèm theo bị khống chế của cs Tầu,dù đàng nào cũng phải trả giá! Không
phải muốn có Tự Do,là tự nhiên mà có đâu? cũng phải đấu tranh, cũng phải
trả giá chứ ? Lịch Sử đã chứng minh điều đó! Tại sao? Đất Nước đã gần 40
Năm, mà nay vẫn còn sa sút về Mọi mặt,? Chỉ vì Nhân Dân thờ ơ.Giao vận
mệnh Đất Nước cho 14 Ông Bộ Phủ, chia thay nhau Nắm quyền &Tập đoàn
của nhóm lợi ích phá hoại Đất Nước, mà nhân Dân đã thờ ơ & vô tư, những
Người Trí thức Yêu Nước đã đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ thì bị chính
Quyền đàn áp Giam cầm,giết hại, mà người Dân vẫn vô tư thì làm thế nào
mà để có được một chính quyền cóTự Do,Dân Chủ & tôn trọng Luật Pháp?
lãnh đạo Đất Nước phải theo pháp Luậ mà trị Dân, chứ không phải lấy thế
lực, quyền uy,muốn xử sao tùy ý, tùy tiện! Và chính Quyền rất đê tiện trong
vấn đề đối thoại, và hành xử côn đồ với Dân, có thể nói là, Chính Quyền vô
pháp Luật,chính Quyền đi theo sự chỉ đạo của cs.Tầu. . .

bởi: nói không được từ: h.s
16.02.2014 04:23
thưa ông thiện ý đây là nguyên văn của câu nói boris yeltsin " Communists
are
incurable,
they
must
be
eradicated
"
dịch theo google translate " cọng sản không chữa được. nó phải bị diệt trừ "
incurable: không chữa được ( bịnh ) hoàn toàn khác nghĩa với sữa chữa.
không biết ông có nhầm lẩn không? nếu có xin ông đính chính để đọc giả
góp ý kiến cho phù hợp với tựa đề. cám ơn
Trả lời
bởi: khách từ: Đức
19.02.2014 17:46
Tôi nghĩ, đúng như bạn hiểu câu nói của ông Yeltsin "Những người CS
không
thể
chữa
lành
bịnh,
họ
phải
bị
loại
bỏ".
Nhưng ta nên hiểu hoàn cảnh khi ông Yeltsin nói câu đó mới thấy câu đó
không qúa cực đoan: đó là ông muốn nhân dân loại trừ bớt thành phần CS
trong Duma (Quốc hội Nga). Trong các nước Đông Âu CS cũ, những người
CS cũ đã chấp nhận chế độ đa nguyên đa đảng họ đã chứng minh cho tác gỉa
Thiện Ý là có lý khi nói: "Người CS có thể cải sửa, chế độ CS thì không".
bởi: Lưu Hiền từ: VN
16.02.2014 03:44
Từ thực tế bản thân tôi từ khi còn trẻ con tôi đã không chấp chế độ CS, bởi
vì tôi thấy ai cũng ra sức khai gian lý lịch bản thân, nào là ba đời đi ở cho
địa chủ, nào là chỉ có nhà tre vách đất vv... mà thực tế không phải như vậy,
từ đó tôi nghĩ rằng lãnh đạo kiểu gì mà dẫn đến toàn dân nói dối như vậy???
Khi lớn lên vẫn phải phấn đấu rất vất vả để vào đảng, bởi vì; VÌ MIẾNG
CƠM MANH ÁO, KHI Ở VÀO ĐÓ MAY RA KHI CÓ CƠ HỘI MÌNH
NÓI TIẾNG NÓI PHẢI còn hơn đứng ngoài mà nhìn. Vì vậy tôi không thấy
mình có lỗi. Còn như ông Đằng là người ngoài cuộc chỉ nghe CS tuyên
truyền mà mắc sai lầm . Đặc biệt chúng ta cần hiểu thực tế ở chế độ CS
không ai giám nói khác, nếu sai khác quan điểm bị chụp mũ ngay là phản
bội Tổ quốc. vì vậy họ cảm giác không có lỗi khi có cơ hội để phản tỉnh.
bởi: longcandam từ: noicoanhsang
15.02.2014 23:40
Ông Thiên Ý nói đúng,con người cs có thể cải sửa,khi họ nhận thức đươc
rằng chủ nghĩa cs là một điều không-tưởng, một tai họa của loài người. ...và
khi ho có đủ can đảm để từ bỏ những cái gì họ có đươc từ chế độ cs đã đem
lại cho họ,từ bỏ môt lý tưởng không tưởng cóp nhăt từ ngoại bang mang về

cho họ.... Họ sẽ nhân thưc đươc rằng, đây không phải là một sự phãn-đảng,
mà là sư hy sinh vì lòng yêu nước, yêu nhân dân...vì đôc-lâp,tư-do,vì hạnh
phúc của đòng bào....Thực tế, cho đến hôm nay,đã có rất nhiêu đảng viên
làm như vậy...từ lão thành như cụ Hoang Minh Chính, Tr.Tướng Trần
Đô...những người đã từng vô cùng tha thiết với Đảng, từ những ngay còn
hoạt đọng trong kháng chiên như ông Trương như Tảng, Bs Dương Quỳnh
Hoa, các ông Trần xuân Bách, Vi văn Hồi, Lê Hiếu Đằng...và mới đay
thôi,các ông Pham Chí Dũng, Đặng Xương Hùng V.V... và.. Thưc tế đã
chứng minh rõ ràng, csCN đã tan rã,xụp đổ ào ạt, ngay cả nơi đã khai sinh ra
nó, Liên-xô Vĩ-đại, Thành-trỉ bất khả xâm phạm của CNCS toàn TG !!!....
Ngày nay , chỉ còn 4 nướcCS trên thế giới, VN, TQ,Bắc Hàn, Cuba, Chúng
ta nhìn vào những xã hôi này!.... , như những bãi phế thải của cncs, treo đầu
dê bán thit chó, nham nhở và sâu-bọ !
Có phải đây chính là thành quả cùa sự "cải sửa" chế đô CS???
CNCS là một Chủ nghĩa Xã Hôi Khoa Hoc, Như Toán học,: 2 với 2 là 4,
như Vât-lý học, ĐL Newton, sức hút của trái đát, như Hóa học 2H + 0 -->
Nước.....còn cải sửa cái gì ?
XH xhcn sẽ triêt tiêu mọi tiệu cực trong các tổ chức XH đã từng có, từ khi
loài ngươi sinh ra .Nó mang lại Thiên đường cho Hạ giới ! Trong đó, con
người "lam theo năng lưc, hưởng theo nhu cầu", Điều mà Karl Marx tâm đắc
nhất.!!!... Bọn chủ tư-bản đã đuổi ông, không cho ông làm viêc nữa,vì lười
biếng ,bê trễ !
Chủ nghĩa CS không thể sủa chữa,Chỉ có thể phá bỏ nó đi, như LX và các
nươc Đong Âu đã làm. Có phải ông TY muốn nhắc lai câu nóicủa môt nhà
lãnh đao.LX cũ.
Chung ta mong sư nhận thưc đúng đắn, và lòng can đảm của mọi người
VN chúng ta, anh và tôi.
bởi: Người Miệt Zườn
15.02.2014 21:54
Chủ thuyết cộng sản khó có thể cải sửa hay biến mất ở Việt Nam. Từ cuối
thập niên 1980 hầu hết các nhà cầm quyền cộng sản trên thế giới ra đi để trở
về với dân tộc thì chỉ một số rất ít còn ở lại với Mác Lê Hồ Mao. Việt Nam
bất hạnh nằm trong số ít ỏi này. Theo suy diễn riêng, lý do cho việc đcs VN
vẫn sống hùng sống mạnh thật cũng dễ hiểu: đó là con đường ngắn nhất để
đảng viên có cuộc sống sung túc như công dân trong các quốc gia phát triển
phương Tây. Ăn(hiếp dân) quen ăn hoài,khó nhịn! Cũng vì vậy số đảng viên
đảng cs ngày càng tăng trên miếng đất ngày càng cằn cổi đó, họ gia nhập để
chia phần!

Tuy nhiên việc bóc lột, cướp đất đai tài sản người dân để bắt kịp cuộc sống
"bọn giẫy chết tư bản" không thể nói lên việc đảng viên có "cải sửa" vì nó
quá bất công đối với 90 phần trăm dân còn lại không có sổ hưu đảng.
bởi: lolei
15.02.2014 21:34
cải sửa rồi ,ngày xưa có tư bản cá mập,ngày nay có tư bản đỏ.mafia
politburo!ngày xưa có cường hào ác bá,địa chủ phản động..ngày nay có công
an xã,công an phường cùng lũ chủ đất,đầu cơ bất động sản!!!
bởi: chú Sam từ: USA
15.02.2014 20:08
Các nhà dân chủ hải ngoại cũng như trong nước có ông nào "ú ớ" không trả
lời được ls Thiện Ý thì giơ tay lên. Dễ thôi nếu đảng cộng sản Hà Nội ngoan
cố không chiụ thay đổi thì sẽ có làn sóng bạo động cuả quần chúng nhân dân
lất đổ chúng; còn nếu để cho các nhà dân chủ cấp tiến như ls Ý, ls Hoàng
Duy Hùng chủ trương hoà hợp, hoà giải thì cả trăm năm nưã chưa chắc cộng
sản Hà Nội chiụ nhường ngôi cho các vị. Cuộc tranh đấu hiện nay giưã dân
chủ, tự do và cộng sản không cần máy bay, tàu chiến mà là ý thức cuả các
tầng lớp dân chúng trong và ngoài nước. Liên Xô chẳng lẽ không có quân
đội, công an, vị thế quốc tế, họ lại còn có nanh nguyên tử nưã thế mà đã bị
nhân dân Nga hạ gục. Các cụ già chế độ cũ ngồi xe lăn đi biểu tình đòi Nhân
Quyền cho VN vẫn ú ớ hô to các khẩu hiệu Human Rights for VN, còn
chẳng thấy các luật sư tiến bộ chường mặt ra cả.
bởi: Học Trò từ: Australia
15.02.2014 18:48
"Nói tóm lại phải hiểu cho đúng......."
Giời ạ !nghe LS Ý nói mà tôi tưởng tôi đang ngồi trong lớp tiểu học nghe
thầy giáo giảng bài. Những tại sao chúng ta cần phải hiểu những câu nói đó
?Người VN sống với CS hơn nửa thế kỷ, không lẽ còn cần người khác chỉ
dạy sao! Dĩ nhiên là người CS có thể thay đổi vì thế trước năm 75 VNCH có
chính sách Chiêu Hồi
bởi: Nguyễn Văn từ: USA
15.02.2014 17:59
"Người CS có thể

cải

sửa,

chế

độ

CS

thì

không"

Viết thế này có khác gì để chế độ cộng sản trường tồn mãi mãi?

Chế độ, dù chế độ gì: Tự do, phong kiến, quân chủ, cộng sản, độc tài, quân
phiệt, mẫu hệ, phụ hệ... thì cũng chỉ là "sản phẩm" do con người tạo ra, tự nó
là "vô tri" thì làm sao tự cải sửa nếu không có tác động từ con người?
Tại sao đem cái hữu tri (con người) so sánh với cái vô tri (chế độ)? Chề độ
từ đâu mà ra? Từ con người ra ma hay từ trên trời rơi xuống?
Con người đặt ra chế độ và dùng chế độ để đào tạo ra con người của chế độ.
Theo như tựa bài thì muốn có thay đổi phải tiêu diệt chế độ? Vậy muốn tiêu
diệt chế độ cộng sản có phải phải tiêu diệt con người cộng sản? Vậy có phải
muốn thay đổi chế độ cộng sản thì phải tiêu diệt con người bảo vệ chế độ?
Còn ngồi đợi "Người CS có thể cải sửa" thì chế độ tồn tại muôn năm.
Cải sửa con người cộng sản thì có hai cách. Một là họ tự cải sửa hay hai
là bị bắt buộc phải cải sửa. Cách nào thì cũng là từ con người, và con người
cải sửa thì chế độ cải sửa.
Trả lời
bởi: Lẩn thẩn từ: VN
16.02.2014 03:53
" Người CS có thể cải sửa, chế độ CS thì không" đọc câu này, không thấy có
liên quan gì đến mệnh đề 'chế độ CS có thể tự cải sửa được', mà sao có kẻ tự
mình đưa ra một mệnh đề sai, rồi lại phản bác chính mình. Thật là lẩn thẩn.
Trả lời
bởi: thiennhan
15.02.2014 22:16
Con người tạo ra chế độ, chế độ theo lý tưởng chủ nghĩa nào đó, và lý
tưởng chủ nghĩa cũng do một hay một số người tạo ra (vd: Marx tạo ra chủ
nghĩa CS, Hitle tạo ra chủ nghĩa Fascist...) rồi một số người tin theo tạo ra
chế độ theo chủ nghĩa đó, nếu chế độ có nhân bản thì người dân theo và giữ
vững (như chế độ dân chủ Âu Mỹ) còn độc tài, CS, Fascist... trước sau gì
cũng bị hủy diệt bởi người dân. Vì thế chế độ bị hủy diệt chứ không thể hủy
diệt tất cả người dân theo chủ nghĩa bất nhân đó, nếu diệt tất cả người dân
theo chủ nghĩa bất nhân tạo ra chế độ, thì chính những người hủy diệt chế độ
bất nhân lại tạo ra một chế độ bất nhân mới, và sẽ lại bị nhân loại lên án
ghép vào tội diệt chủng, rồi cũng lại bị hủy diệt bởi người dân.
Trả lời
bởi: Danh
15.02.2014 20:47
Bạn không đọc kỷ ông ấy đả hỏi nhiều người cực đoan sao! huỷ diệt cách
cách nào? không khéo lại bị mắng cho là ú ớ! không chống được lủ thì sống
với lủ, không thắng họ thì nhập với họ đấy mà! Riêng tôi thì mình thấy cái
ác mà mình lờ đi thì củng là điều không phải, dù ai nói ú ớ mình chịu chứ
nhập nhằng kiểu này giúp họ câu giờ!

hảy chờ đi,từ từ, đừng cực đoan! chúng tôi chưa chuyển ngân cho con cái
hết chưa đầu tư ra hết nước ngoài, vài chục năm nửa khi xong rồi các bạn sẻ
thấy vn tốt đẹp hơn dân chủ hơn; bây giờ là tiến bộ rất nhiều rồi; trước kia
chỉ nói đến nhân quyền là đi tù rồi, bây giờ tha hồ ngồi quán cốc, quán cafe
tán gẩu nhân quyền ah! nhưng đừng làm nhé, chỉ nói thôi . Bạn thấy tiến bộ
chưa, chúng ta đả đi một bước dài, đời sống nhân dân còn thấp, ý thức chưa
cao v.v...dù chúng ta làm tốt thế nào củng có thế lực này thế lực khác vì
nhửng mục tiêu khác nhau phê phán!
bởi: SC
15.02.2014 16:51
Rất cám ơn, rất đống ý, thuận tình với nhận định và phân tích trong bài viết
này của Luật sư Thiện Ý. Vì thực tế, quả đúng là như vậy và cần phải như
vậy!
bởi: Thành từ: Cai Lậy
15.02.2014 12:39
Tôi không biết là: Theo CS là không có Đầu hay Theo CS là có trái
Tim"...Tôi chỉ đuợc BIẾT là: Việt Nam nuớc tôi là một nuớc Nông nghiệp
Nghèo Nàn KHÔNG cần phải theo chủ thuyết nào ngoài chủ thuyết VIỆT
NAM..Gần 50 tuổi đời, chỉ vỏn vẹn đuợc huởng 10 năm thời NGỤY mà
không bao giờ quên đuợc kỷ niệm khi xưa ấy. Ngày ấy Cha tôi là thơ ký của
1 hãng tư. Me tôi ở nhà chăm sóc 7 anh chị em chúng tôi mà cuộc sống vẫn
tạm đủ, chúng tôi đựoc học, đuợc giáo dục Yêu nuớc, Kính Thầy, đuợc vui
chơi giải trí thoải mái dù chiến tranh triền miên khắp miền Nam tổ
quốc...Thời ấy tuy không hoàn tòan tốt đẹp nhưng nhờ nó mà có: Phạm Duy,
Trịnh C Sơn, Kim Cuơng, Bạch Tuyết....tận huởng trổ tài mà không bị Cấm
đoán.và một Ngụy Văn Thà Hi sinh chống ngoại xâm ! Thời ấy Việt Nam
không có sân GOLF nhiều, không có Ăn Theo, không có "rể" Tàu, Hàn.
không có cấm dân biểu tình chống trung cộng mà có: nguời cày có ruộng có
vuờn không hề lo cuỡng chế, có tự do bầu. và có QUYỀN LÀM NGUỜI ;
không hề có bất cứ đảng viên chủ thuyết nào là....ĐẦY TỚ của NHÂN DÂN
cả...Giờ đây tôi cũng như dân tôi trên 80% làm không đủ ăn 1/2 tháng chứ
đừng nghĩ đến lo gia đình như Cha chúng tôi thời NGỤY ...Ôi danh từ này
ĐẸP làm sao....!
Trả lời
bởi: Ti Anh từ: Phap
16.02.2014 08:48
Y cua ban dung qua ! cho toi phone cua ban neu co the ?

bởi: Vinh
15.02.2014 11:22
Chế Độ cs do con người cs tạo ra xây dựng nên; chế độ cs không thể chửa
nhưng người cs có thể sửa ô lý luận không vửng lắm, chắc ông cùng ý chí
với ls Hoàng đấy mà . Theo tôi chế độ cs không thể sửa, người theo cs nhất
là giới trẻ phải giác ngộ và cần từ bỏ xa lánh nó tự chuyển hoá chứ không
phải sửa; sửa chửa nhà, xe khi hư hỏng, chửa người bệnh khi có bệnh; sau
khi chửa xong nhà vẩn là nhà, xe vẩn là xe, người vẩn là người củ ngoại trừ
giải phẩu thẩm mỷ, giải phẩu chuyển giới chứ người vẩn là người củ củng
giọng điệu đó chỉ chuyển giới mới phải tập giọng đàn ông hay giọng phụ nử.
Người theo cs thì phải từ bỏ nhửng sai trái lịch sử, phải học hỏi từ thế giới
văn minh (nhiều người theo cs đả và đang làm) nếu họ quan tâm đến đất
nước và tự họ tìm hiểu, bên ngoài chỉ đóng góp thông tin tác động họ mà
thôi; còn " huỷ diệt" cs hay không chắc là phải để cho toàn dân vn trả lời . Ô
hỏi cá nhân cách này họ ú ớ là phải rồi; đây là vấn đề chung của đất nước
chứ có phải phe nhóm, của "cực đoan ú ớ" và dỉ nhiên là không phải riêng
của một luật sư nên đặt câu hỏi cho cá nhân là không đúng vấn đề người ta
chụp mủ là phải rồi; viết bài này thể hiện quan điểm mình thì coi như mình
củng đội một cái mủ rồi .
bởi: Ng Long từ: Vietnam
15.02.2014 10:49
Theo tôi, người hay thể chế đều có thể đổi.
Người thì nhận thức đổi, hành động đổi. Thể chế có thể bị thay thế hay biến
đổi phục vụ cho nhận thức mới.
Cái quan trọng chúng ta nên bàn là nhận thức chính trị nào tốt và hiệu quả
cho việc xây dựng và phục vụ lâu dài đất nước VN. Từ đó ta mới nói tới
thay đổi tư duy và thể chế thế nào cho phù hợp với tư duy chính trị mới.
Người Cọng sản thích làm cách mạng dài hơi với những lý tưởng cao cả.
Dài hơi gần thế kỷ như quê hương sản sinh nó: LX cũ. Mơ mộng cải tạo toàn
bộ xã hội và thế giới. Nhưng cái gì quá sức thực thì thường có mức độ thất
bại cao. Cuộc cách mạng Pháp trước cuộc CM Liên xô cũ cũng dài hơi và vô
vọng: nó đi từ cọng hòa qua quân chủ, tới đế quốc rồi về lại cọng hòa. Nó có
hình ảnh Robespiere hung dữ còn hơn Stalin hay Mao.
Người VN nên đặt mục tiêu đơn giản trong tâm thức chính trị và biết quý
trọng thời gian. Cái đích XHCN và mốc thời gian cả thế kỷ để thực hiện mà
chưa chắc có kết quả hoàn chỉnh kiểu giấc mơ NP Trọng, TBT đảng csvn
thật là hoang đường.
bởi: lão khờ từ: cờhoa

15.02.2014 09:22
Ông Thiện Ý lập luận để tránh nhầm lẫn giữa con người và cơ cấu
CS nhiên hậu thu gặt kết quả nhanh,tốt và chính xác hơn những gì
người Việt Quốc Gia mong muốn,tuy nhiên,suy nghỉ thêm một chút
thì lại có thêm cái gì chưa được yên tâm ở đây là" ai bảo đảm được
con người phản tỉnh đó thật 100% hay như con cắc kè mà bọn
Dươngthông HN không bao giờ bỏ sót?"Để kiểm chứng chắc có lẻ
mọi việc HHHG-PhTỉnh phải thực thi tại quốc nội trước đã!!!Xin cẩntrọng
thích hợp.
bởi: Rạng Đông từ: Australia
15.02.2014 09:17
Tôi còn nhớ câu nói rằng "Người cộng sản có lòng nhiệt thành, nhưng không
có con đường". Quả thật, những quốc gia nay còn theo chế độ cộng sản thật
ra trong lý thuyết Các Mác không trải qua thời kỳ tư bản trưởng thành mà
sinh ra từ những quốc gia nông nghiệp nơi mà giai cấp công nhân chiếm một
tỉ số quá nhỏ trong quần chúng. Những người cộng sản khi chọn con đường
Các Mác phần lớn đều tranh đấu cho độc lập, chứ chưa biết tranh đấu cho tự
do dân chủ, vì hai ý niệm nầy vốn không xa lạ với họ, như hệ thống đa dẳng,
giá trị phổ quát của ý niệm công lý (justice) và công bằng (fairness), chế độ
dân sự. Họ lớn lên trong chế độ thuộc địa hay bị tuyên truyền rằng chế độ
nầy là xấu, nhưng để thay đổi nó thì họ lại vướng mắc vào cái bệnh chủ quan
là mọi giá trị của Tây Phương đều xấu, chỉ có Các Mqc là đúng. Họ không
biết rằng trong thời gian Các Mác ra đời cũng có nhiều chủ thuyết khác có
giá trị phổ quát như Social Contract của J.J . Rousseau, quan niệm tam
quyền phân lập của John Locke, Proudon, Montesquieu, v.v. Chính vì bản
chất nông dân của họ, hay cho rằng giữa quần chúng nông dân, mà họ cho
rằng không dủ để áp dụng các quan niệm trên, mà họ tự cho mình cái quyền
làm chủ nhân ông đất nước vĩnh viễn. Họ cho rằng họ có công với đất nước,
là đánh đuổi thực dân, và tự ban bố cho mình cái đặc quyền đặc lợi. Thảnh
thử họ quên đi rằng cái định chế mà họ vin vào chỉ để biện minh cho hành
động "độc đoán" của mình mà thôi.
Trả lời
bởi: Phan Bảo Lâm từ: TpHCM
17.02.2014 00:52
Ông Karl Marx là người Đức, là người phương Tây chính cống đó bác. Còn
các quan điểm xã hội học của những người mà bác nêu vẫn được phe XHDC
tán thành đó thôi. Ông Lenin dựa vào thuyết CS tách ra khỏi quốc tế 2 (quốc
tế của những người có tư tưởng XHDC) mà thành lập quốc tế CS.

Các quan niệm về tam quyền phân lập là để ủng hộ cho chính thể cộng hòa
thay thế chính thể quân chủ. Những quan niệm này hình thành sau Cách
mạng Pháp và được chính phủ của ông Washington dùng làm cơ sở để xây
dựng nhà nước Mỹ. Chế độ đại nghị đa đảng mãi về sau này mới được thiết
lập vì thời đó có quá nhiều tư tưởng khác biệt nhau chớ thời của các "cụ"
làm gì có đảng phái nào. Chế độ đại nghị (không có 2 chữ "đa đảng") được
xây dựng từ thời ..... đế quốc La mã, được cải biên dần theo thời gian, chả
phải là mới mẻ gì mà phải tâm đắc.
Những người đi theo CS đa số xuất thân từ công nhân - nông dân, tầng lớp
nghèo và ít học, bọn họ thậm chí còn không hiểu lý thuyết CS của ông Karl
Marx và ông Lenin là gì, có lợi cho họ là họ theo thôi. Cho nên, khi giành
được chính quyền thì họ không biết phải làm gì với chính quyền đó, và tất
nhiên là, chính quyền "chuyên chính vô sản" của họ rập khuôn y chang cách
thức của chế độ quân chủ. Chính vì thế mà họ bài bác trí thức, kể cả trí thức
CS, những người hiểu sâu sắc lý thuyết CS, để che đậy cho tư tưởng "phong
kiến" của họ. Cái sự "toàn trị" của ĐCS có khác gì thái độ "gia trưởng" của
mấy anh nông dân ?
Dốt nát nhưng luôn tự cho là mình đúng, ai có ý kiến khác là dùng bạo lực
để đàn áp, chụp lên đầu người ta đủ thứ "mũ", phát biểu cái gì cũng nhân
danh đám đông nhưng chưa từng hỏi ý kiến đám đông. Hết thời chiến tranh
sang thời hòa bình, lẽ ra phải kết nạp vào đảng thành phần "tinh hoa" thì họ
ưu tiên kết nạp thành phần có lý lịch "cơ bản" (nghèo + dốt) đúng như tục
ngữ TQ "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Kẻ dốt nát cầm quyền là dấu hiệu của
sự sụp đổ, là bài học lịch sử hàng nghìn năm qua nhiều triều đại mà họ
không học được.
Là người trí thức, tiếp thu nhiều quan điểm triết học khác nhau, chúng tôi
không bài xích lý thuyết CS và cũng không cho rằng lý thuyết CS là duy
nhất đúng. Xã hội phương Tây trước thế chiến 2 cũng đâu có theo tư tưởng
triết học nào. Đại nghị đa đảng thì sao ? 2 cuộc khủng hoảng kinh tế TG, 2
cuộc chiến tranh TG đều xuất phát từ những chế độ đại nghị đa đảng ấy.
Đừng có nói nước Đức trước thời Hitler không có đa đảng nhé. Sau thế
chiến 2, phương Tây định hướng theo con đường XHDC, loại bỏ dần sự
lũng đoạn chính trị của các thế lực tài phiệt và quân phiệt, là nguyên nhân
gây ra khủng hoảng kinh tế và chiến tranh TG. Cuộc khủng hoảng kinh tế
TG lần này xuất phát từ Mỹ do các thế lực tài phiệt thuộc về tư bản tài chính
gây ra là minh chứng.
Câu nói "Mỹ là thành trì cuối cùng của CNTB" là do người phương Tây
nói không phải là CS nói. Người Mỹ để cho các thế lực tài phiệt lũng đoạn
chính sách kinh tế của nhà nước song song với việc đề cao dân chủ nhân
quyền, có thể nói là 1 mâu thuẫn khó tin, 1 sự khác biệt lớn trong TG

phương Tây. Ngày nay, khi nói đến "Phương Tây", người ta tách Mỹ riêng
ra, không gộp chung với EU là vì sự khác biệt này.
Tôi ủng hộ VN đi theo con đường XHDC của Pháp và Đức. Đối với Mỹ,
chỉ là học lấy cái tốt của họ chớ không hoàn toàn "copy y chang".
bởi: Le Dinh từ: San Jose, CA .
15.02.2014 08:14
trích : "Định kiến “Cộng sản không thể cải sửa mà chỉ bị hủy diệt” là một võ
đoán mang tính cực đoan, có phần đúng và có phần sai: Đúng là chế độ cộng
sản, bao gồm cơ chế đảng và bộ máy nhà nước của chế độ cộng sản là
“không thể cải sửa mà chỉ bị hủy diệt hay thay thế”. Nhưng sai là “những
con người cộng sản thì hoàn toàn có thể cải sửa, không thể hủy diệt được”.
Thiện Ý là một luật sư tất sự hiểu biết và sáng suốt phải cao rộng hơn người
.Trong câu nói bên trên , nhất là vế chót:.. "những con người cộng sản thì
hoàn toàn có thể cải sửa, không thể hủy diệt được” ; tác giả đã xác định đây
là câu nói sai thì sao lại tiếp tục biện minh ngược lại như thế ! Đã là câu nói
sai thì ý nghĩa đúng của nó phải ngược lại .Có nghĩa : " những con người
cộng sản thì hoàn toàn không thể cải sữa ,..." là đúng theo ý tác giả ! Có lẩn
thẩn không vậy luật sư Thiện Ý ???
Trả lời
bởi: Vô danh từ: VN
16.02.2014 04:11
Lẩn thẩn là bạn đấy. Hãy đọc kỹ lại đi. Đoạn này Thiện Ý viết gọn nhưng rất
rõ ý. Có lẽ bạn đọc vội quá chăng.? Cộng sản bao gồm hai thành phần : chế
độ và con người. Chế độ chỉ có thể bỏ đi không sửa được. Nhưng con người
thì sửa được. Vì vậy Thiện Ý mới cho rằng định kiến hủy diệt cả hai là cực
đoan. Thân ái.
bởi: Nguyễn Hoàng từ: VN
15.02.2014 06:23
Thiện ý mà chậm hiểu quá. Lảnh đạo Đảng cộng sản việt nam đã phản tỉnh
lâu lắm rồi. Họ không đi theo đường lối cộng sản nữa đâu. Ông Ý không
nắm được thì về việt nam mở to mắt ra. Đừng giả đui mù nữa. Bây giờ lảnh
đạo cộng sản đã đi theo đường lối tư bản hoàn toàn rồi, chỉ là không phải tư
bạn văn minh dân chủ như Âu Mỹ mà là Tư bản đỏ, Tư bản man rợ phi dân
chủ thôi. Đừng đổ tôi cho chủ nghĩa cộng sản nữa. Nhìn xem những cái két
to bự của các quan chức cộng sản cho kỹ rồi hãy phán.
bởi: Thanh Nguyên từ: (USA)
15.02.2014 05:21

Đợi đến khi hơn 3 Triệu đảng viên từ trung ương xuống tới hạ cấp địa
phương, chúng chia nhau cướp đất đai của Nhân Dân & tài nguyên của Đất
Nước, bán cho kẻ thù ngoại xâm phương Bắc, và sau đó $ $ $. Vàng, &
nhiều cơ sở kinh doanh bất động sản tại Hải Ngoại,chừng đó thì chúng mới
tuyên bố. Vậy có phải là chúng lừa dối ko.? gõ vào / www.Danh sách tài sản
300 cán bộ cộng sản.Thì sẽ biết.Nhân Dân phải trả nợ cho số $ chúng có!!
bởi: nhà rùa học từ: viện nghiêncứu rùa hà nội
15.02.2014 05:10
trong khi nhân dân các dân tộc trên thế giới đang tận hưởng chế độc dân chủ,
tự do, đa nguyên , đa đảng của nền văn minh tiến bộ thì dân tộc Việt nam
vẫn còn làm nô lệ cho chủ nghĩa cộng sản, khốn khổ thiệt.
bởi: w từ: USA
15.02.2014 01:15
Bai viet rat sau sac va dan chung rat thuc te.
Ton Tu binh tho co noi " Biet dich, biet ta tram tran, tram thang"
Hy vong nhung hoi doan cung nhu ca nhan nguoi Viet Quoc Gia va nguoi
Viet Cong San con biet yeu nuoc co cai nhin moi de cung chung mot huong
di de giai quyet mot tham hoa cua ca Dan Toc do Cong San che do gay nen
Thank you
bởi: Phạm quốc Việt từ: Miền trung sỏi đá Viêt-na
15.02.2014 00:12
Với hàng thường nhân thì việc tiêu diệt cộng-sản khó như dời núi to lấp biển
sâu vậy ,nên c-s cứ tồn tại ngang nhiên trong nhiều thập kỷ,chúng gây không
biết bao nhiêu sự tàn ác cho đời, hạ thấp giá trị con người, nhưng nào ai có
làm gì được chúng.Tại sao lại như vậy ? Là bỡi vì chúng triệt để xử dụng cái
ác, không có thủ đoạn tàn ác nào mà chúng chừa, công an, bộ đội, nhà tù và
tòa án là bộ mặt thật của cái ác đó..Chỉ khi nào Trời cho một bậc vĩ nhân
xuất hiện thì lúc đó chúng mới bị tiêu diệt. Tại bắc-hàn,Trung-Quốc cũng
như Việt Nam...Liệu Dân tộc Việt chúng ta có sinh nổi bậc vĩ nhân đó không
?Hiện giờ Ngài đó đang ở đâu ? người Việt chúng ta từ trong nước cho đến
hải ngoại có ai gặp gỡ Ngài không ? Năm giáp ngọ thuộc hành kim, năm hứa
hẹn rất nhiều điều đổi thay tốt đẹp của Thiện-tâm, nhưng đồng thời cũng rất
nhiều điều xấu-gở với ác tâm...Ý của Trời thì không ai lường được nhưng
chúng ta cứ hy vọng nhé...
bởi: Phan Bảo Lâm từ: TpHCM
14.02.2014 23:37

Bác Thiên Ý tưởng tượng thật thú vị. Chả có ai "phản tỉnh" như bác nói cả.
CNXH vẫn tốt đẹp tuy nhiên hiện nay không thể xây dựng được vì con
người thiếu ý thức. Nếu như đi đúng con đường CNXH, không có tham
nhũng, tiêu cực, thì cũng phải mất ít nhất 200 năm. Ý thức không phải tự
nhiên mà có mà cần phải có quá trình xây dựng, rèn luyện và không ngừng
nâng
cao.
Vấn đề là các vị "ngụy" CS không đi đúng con đường ấy. Như vậy, thay vì
dậm chân tại chỗ vài trăm năm, những người gọi là "phản tỉnh" muốn tìm
kiếm con đường khác có tư tưởng gần gũi với lý tưởng CS. Đó là con đường
XHDC. Con đường này cũng tạo ra quá trình xây dựng ý thức tương tự như
thế.
Còn về những dẫn chứng mà bác Thiên Ý nêu ra là ông nọ ông kia nói cái
này cái kia, xin lỗi bác, họ là ai ? Nếu tôi là họ, tôi cũng nói thế mặc dù tôi
không nghĩ thế. Ở chế độ CS, họ làm lãnh đạo, sang chế độ mới, họ phải tìm
mọi cách để tiếp tục làm lãnh đạo. Ai bầu ông Gorbachev, ông Yelsin làm
tổng thống ? Nói thế chắc là bác hiểu.
Đối với các vị anti CS thì ai "phản tỉnh" cũng được dù hắn từng là kẻ xấu
xa đê tiện gì đó đi nữa không quan trọng. Nếu như 1 ngày nào đó, người ta
đổi tên ĐCSVN thành 1 cái tên khác không có chữ "Cộng sản", vẫn nắm
chính quyền, vẫn "độc tài toàn trị", nhà nước VN vẫn giữ nguyên cơ cấu,
tóm lại là, mọi thứ vẫn "vũ như cẩn" chỉ mất đi 2 chữ "Cộng sản", không
hiểu các vị anti CS sẽ nói gì.
Chúng tôi chỉ nhìn vào bản chất mà nói dù hiện tượng có khoác cái áo gì đi
nữa. Còn các chú anti CS chỉ nhìn vào hiện tượng, bản chất là gì không quan
tâm. Mục tiêu của chúng tôi là, nếu phải đi con đường XHDC thay cho con
đường XHCN thì phải đi đúng con đường đó. Cón các vị anti CS thì, đi
đường nào cũng được, mị dân hay mạo danh gì đó cũng xong, miễn là mất đi
2 chữ "Cộng sản" là được.
Các vị anti CS mở to con mắt ra nhìn TG bên ngoài đi. Hiện giờ khi nói
VN, TQ, Cuba, Bắc Hàn có ai chỉ trích những nước này có chế độ CS thế nọ
thế kia không ? Không. Họ chỉ yêu cầu là những nước này phải thực thi dân
chủ nhân quyền, còn chế độ của anh là gì họ không quan tâm. TG ngày nay
cũng như thế, chỉ nhìn bản chất của sự việc còn anh thích mặc áo gì kệ anh.
Mọi người làm được thì anh phải làm được, không có ngoại lệ, không thể
vin vào lý tưởng hay chế độ khác biệt mà thoái thác.
Hiện giờ chỉ còn các vị VNCH là anti CS 1 cách điên cuồng và không hợp
thời. Chính cái sự điên cuồng của các vị càng làm cho chế độ CS ở VN
chậm thay đổi. CS và anti CS là 2 mặt của 1 vấn đề, giống như ban ngày và
ban đêm. Chỉ cần mất đi 1 mặt, mặt còn lại tự động "biến mất" (nếu chỉ có

ngày mà không có đêm hay ngược lại thì làm gì có khái niệm ngày đêm).
Nói 1 cách sinh động thì CS và anti CS giống như 1 cặp song sinh được 2
gia đình đối lập nhau nhận nuôi. Mặc dù chúng chống đối nhau nhưng cách
thức và thái độ thì giống y hệt nhau. Cái nhìn của ông Thiên Ý tuy cố làm ra
vẻ khách quan nhưng vì nhiễm "anti CS" hơi nặng nên sự thiếu khách quan
vẫn lộ ra. Đó chính là mâu thuẫn mà ông Thiên Ý khó sửa được.
Trả lời
bởi: Hue từ: Qui Nhon
17.02.2014 15:31
Giờ này mà có kẻ lý luận dài dòng, lung tung bào chữa cho CS thì không
hiểu bạn này cái đầu để đâu nữa? (theo lời Putin)
Trước bức tường Ô nhục Berlin sập đổ, ai tin CS là người còn được sửa.
Sau hàng loạt các nước CS tan tành dẫn đầu là Liên Xô, ai còn tin CS thì
người đó không có đầu mà chẳng có tim, khỏi cần sửa.
Trả lời
bởi: Sang Nguyen từ: Duc
17.02.2014 15:20
Bạn nói chưa chuẩn lắm. Liên hợp quốc đang muốn đưa gia đình họ Kim
vào tội ác chống nhân loại kia. CS chả có cái đẹp, giỏi, khôn,v.v...
Ai theo CS người đó thuộc giai cấp nghèo khổ, và không có ý thức vì trình
độ còn thấp. Bạn khỏi cần lý luận bào chữa dong dài. Bạn hãy chứng minh
như toán học đâu là hiện thực mà không hoang tưởng.
Trả lời
bởi: Đoan Trang từ: Hanoi
16.02.2014 21:01
Chúng ta không cần phải lý luận dài dòng làm gì,mà chỉ cần kết luận là:CS
hay CNXH đã bị bức tử từ 30-4-75 khi miền bắc chiếm trọn miền nam.Nếu
theo lý thuyết CS thì có cho phép người thắng cuộc vơ vét,cướp bóc tất cả
những gì của người thua cuộc(tôi nói tài sản của dân) về làm của riêng
không?CS hay CNXH chỉ là cái bình phong để che đậy cho sự độc tài,thối
nát,ngu dân,tham nhũng,hối lộ,mua quan bán chức của một số người
bởi: LED từ: CA
14.02.2014 23:15
Ở Nga và Đông Âu nước văn minh, lảnh đạo phản tỉnh khi còn tại chức....Ớ
VN chì phản tình khi bị loại trừ, như HTM, LHĐ, ...LS Thiện Ý, thời chiến
mà né nghĩa vu quân sự, làm LS, bây giờ ra điều dạy hoà giải..danh từ nầy
nghe quen quen, tử năm 1945..,.Dổm!!!
Trả lời
bởi: LED từ: CA

15.02.2014 20:24
CS không phải ai cũng có thể phản tỉnh được, như Gorbechev, Yelsin . LS
hẩy nói cho đúng ngừơi...Lenin, Stalin, Mao.. có đội mồ sống lại cũng không
phán tỉnh được !! LS đừng có đánh đồng Gorbechev với Stalin, hay Mao
T.Đ, hay Ng P.Trọng..cũng như Tập C.Bình không bao giờ bỏ giấc mơ TQ,
bành trướng xâm lăng...
bởi: Khoa
14.02.2014 22:23
Tôi thấy đoạn văn đầu của Ô Thiện Ý này có vẻ cực đoan và quá khích khi
"lên án" nhửng người cho rằng cs chỉ bị huỷ chứ không thể sửa và rằng huỷ
cách nào rồi ú ớ ... Theo tôi đây là hai vấn đề ô nhập một; Cứ lấy csvn mà
nói vì mình người vn, từ chính sách, trí tuệ, con người và tình cảm, tích cách
ích kỷ của nhửng người gọi là cộng sản ở vn thì không thấy cách nào làm họ
thay
đổi;
đó
là
điều
hẳn
nhiên!
còn huỷ diệt cách nào là vấn đề thứ hai; khi họ có quân đội, được quốc tế
công nhận ? nếu nhửng người nêu vấn đề cs chỉ bị huỷ diệt nhưng không nói
họ sẻ là người đi diệt thì không cần gì phải ấm ớ!
Ô Thiện Ý là luật sư thì chắc củng am tường lịch sử vn cận đại; Pháp họ
chiếm vn làm thuộc địa có quân đội cảnh sát có mật thám sở liêm phóng, ng
vn hết người này đến người khác đứng lên bằng mọi cách có lật được họ
đâu; Đến khi họ thua trận ở Âu Châu, chính quyền thuộc địa suy yếu rồi
Nhật vào đánh họ trao "độc lập" cho vn nằm trong khối đại đông á của họ rồi
họ lại thua đồng minh, rồi cs TQ thắng Tưởng Giới Thạch ở Hoa Lục tất cả
nhửng biến chuyển liên tiếp dồn dập, ng cs họ thính hơi, lanh mắt và có tổ
chức chụp thời cơ thiên thời ngàn năm một thủa theo tình huống quốc tế
phát triển thuận lợi dần có sự hậu thuẩn của cs TQ đúng lúc kịp thời họ làm
chủ Hoa Lục; lợi dụng lòng dân củng bị kinh hoàng qua vụ đói tháng tám mà
làm cách mạng; thử hỏi nếu nhửng năm 80's, 90's thế kỷ trước điều kiện
quốc tế không thuận lợi thế giới vẩn quay mặt và không có TQ hung hăng,
Liên xô ngả qụy, không ai châm nước biển thì chắc gì quân đội csvn, ca có
thể giử được vn ổn định, nhìn qua bắc hàn hiện nay tuy nói là nghèo đói,kiệt
quệ ko sụp đổ nhưng người ta quên TQ là người đứng kế bên bơm nước biển
chứ không phải tự Bắc Hàn đứng vửng VN bây giờ nếu không có thời cuộc
thế giới thay đổi thì có lẻ "cực đoan" mới dùng vủ trang đánh cs có chính
quyền công an và quân đội như ô nói, nhưng không cực đoan nếu thấy ra
cách cai trị và quản lý kinh tế của csvn như hiện nay thì không loại trừ khả
năng họ củng tự sinh tự diệt . Nhưng cái mà nhửng người "cực đoan" trăn
trở là csvn sẻ tàn phá vn, con người vn, môi trường sống,văn hoá một cách
khủng khiếp, ghê gớm trước khi họ ra đi hay bị "huỷ diệt"

bởi: Cải cách CS từ: changhiu
14.02.2014 20:54
Chế độ do con người định ra. Con người có thể cải sửa tất chế độ vẫn có thể
cải sửa! Chụp mũ cho rằng chế độ CS không thể chỉnh sửa là luận điệu một
chiều của bọn chống cộng thâm căn! CNCS thế giới chỉ mới hình thành non
1 thế kỷ còn nhiều phôi thay, thô thiển. Qua quá trình đấu tranh cách mạng,
đấu tranh chống lại các thế lực thù địch và sự vận động bản thân CNCS sẽ
thay đổi và hoàn chỉnh hơn. CNTB đã tự điều chỉnh, nâng cao đời sống công
nhân để xóa bỏ đấu tranh giai cấp vì thế phong trào CN quốc tế suy yếu.
CNCS vẫn có thề áp dụng nền kinh tế thị trường để tăng cường sức mạnh
kinh tế. Không gì là không thể thay đổi, chỉ có lòng hận thù của bọn chống
cộng thâm căn là khó sửa thôi!
bởi: sóng thần từ: biên hòa
14.02.2014 20:51
Con người nói chung là có thể thay đổi được,nhưng quan trọng là họ có
muốn thay đổi không?Trên thế giới có bao nhiêu triệu đảng viên cộng
sản,thử đếm xem,xem có bao nhiêu người thay đổi.Thử tính xem khi cộng
sản Liên sô sụp đổ rồi vẫn còn 20%người Nga nuối tiếc,coi kỹ lại thì thấy
20% đó là đảng viên cộng sản và gia đình của họ.Bởi vậy người Quốc Gia
chống cộng chớ có ảo tưởng là con người cộng sản sẽ thay đổi.
bởi: NGUYEN CAO từ: USA
14.02.2014 20:43
Toi rat DONG Quan Diem voi Tac Gia bai nay / Xin nhac lai ,Cai CHU
NGHIA CS ;Cai LY THUYET CS thi phai vut vao SOT RAC ,con nhung
CON NGUOI CS bang XUONG ,bang THIT ,mot khi ho da nhan ra dieu
SAI ,TRAI ,va Phan Tinh THAT TINH ,thi tai sao chung ta ( Nguoi Quoc
Gia )lai khong DON NHAN ho tro ve voi hang ngu DAN TOC ? Chung ta
da thuong noi :" Them BAN ,Bot THU " do sao ? hay To Tien ta da noi :"
Danh Nguoi CHAY DI ,chu Khong Dang Nguoi chay DEN " do sao / Neu la
nguoi theo Thien Chua Giao ,han quy vi da nghe Du Ngon ve :" Nguoi Cha
NHAN TU " hay con goi la :" Dua Con LAM LAC ?" Khi dua con LAM
LAC quay ve ,nguoi Cha MUNG RO the nao han ban con nho khong ?"
Cung nhu vay ,muon DOAN KET DAN TOC ,chung ta phai Tha Thu
,Khoan Dung ,Do luong voi nhung ai THUC TAM Tro Ve voi DAN TOC va
DAT NUOC / Mong lam thay /
bởi: Ton Tu từ: Canada

14.02.2014 18:21
Đề tài Ông Th.Y đặt ra rất hay, nói là dài thì cũng khá dài, 13 đoạn, nói ngắn
thì cũng là quá ngắn cho một nội đúng quá cô đúc,cho nên cần có thêm
nhiều bổ xung, thực ra khi bắt đầu có cuộc khai chiến giữa hai phe CSCN va
TBCN tức giữa LX và Hoa Kỳ ,hai nước đại diện cho 2 phe ,mở đầu cho
cuộc chiến tranh lạnh từ 1945 ngày sau chiến tranh thế giới
lần 2 vừa kết thúc, bức tường Berlin là đại diện tiêu biểu phân chia Đông Tay, và là cuộc chiến tranh ý thức hệ bắt đầu từ nơi này,người việt trong
nước cần lưu ý là Berlin , hoàn toàn nằm trong Đông Đúc,mối giao thông từ
Tây
Berlin
sang
Tây Đức hoàn toàn bằng không vận,thế mới là chuyện lạ?sau đó là chiến
tranh giữa các vì sao (Star War), là một cuộc chạy đua vũ trang về đầu đạn
hạt nhân,nếu không có một cuộc chiến thắng chớp nhoáng, thì các đầu đạn
này có khả năng san bằng toàn bộ thế giới,mày mắn thay, phia Hoa Kỳ đã
dùng các cuộc đàm phán SALT để phân định thắng thua
qua các bản đồ kỹ thuật (design) và các thế hệ design có xử lý tốc độ
nhanh,dĩ nhiên là phải có chứng mình thực tế,,chung cuộc thi phía Mỹ đã
chúng
mình
nếu
các
đầu
đạn
hạt nhân đặt từ phía LX nếu được phóng đi khỏi mặt đất sau 5 giây sẽ bị tiêu
diệt lập tức từ tia Laser ở các Vệ tinh,chi phí chiến thắng khi kết thúc là 15
ngàn tỉ dola,chứ không hoàn toàn là đó phía mấy ông CS phản tính,nếu viết
dài nữa thì sẽ rất dài sao cho tế nhị lăng quăng ngoắc ngoéo,nước Mỹ rồi
cũng sẽ biết phải làm gì sau khi toàn thắng, phe bại trận giờ thì chỉ còn câu
giờ và chạy trốn, hoặc núp theo chiêu bài này, chiêu bài khác,nếu bàn về VN
thì chuyện có lẽ không khó lắm, vì họ đã toan tính trước khi bị ví đến đường
cùng, bằng cách đến với TQ qua hội nghị Thành đô 1990 hay 1989 thì phía,
hội nghị nầy buộc Bộ trưởng Ngoại Giao VC khong được tham dự, mà ông
đã có tiếng than, ai cũng biết nội đúng là gì rồi,rồi lý do Trung Tướng Trận
Độ phản tỉnh qua phỏng vẫn đài BBC, thì biết chẳng bao giờ những người
này, nhất là tướng lại đi phát biểu cái kiểu thua trận, hòa mình về với dân tộc
bình thường, đủ biết, bao nhiêu cán bộ CS đều có tâm trạng này, thường là
các phu nhân của mấy ông phản ứng trước thôi, còn mấy ông nếu có cơ hội
thì
mới
lộ
diện
thôi,
nếu người Mỹ đã hoàn thành cuộc phóng phi thuyền lên sao Hỏa,(cách trái
đất cả tỉ cây số), thì việc theo dõi và can thiệp
vào các nước mệnh danh là XHCN (mệnh danh thôi), dưới nhiều hình thức
này
hay
hình
thức
kia
chỉ
là
một
chiêu
tâm
lý
mèo vờn chuột thôi, từ nước Nhật, Đức, các cường quốc bại trận này cũng
đều có thể vui sống và phục hung kinh tế giúp ổn định kinh tế, khoa học kỹ
thuật cho toàn thế giới, .

bởi: Vô danh
14.02.2014 17:49
"Người CS có thể cải sửa, chế độ CS thì không." Cái tựa bài nói lên tất cả và
cũng mong người cộng sản sớm ý thức hơn sự việc "không hay" đã rồi để trở
về với dân tộc. Chiêm nghiệm lại sự việc đã và đang xảy ra trên đất nước từ
ngày một số ít người chọn con đường làm tay sai đưa chủ thuyết tam vô về
hơn 80 năm qua và trong thời gian đó cũng đã có biết bao nhiêu người rời xa
chế độ cs sau khi ném mùi ngoại lai đi ngược lại truyến thống dân tộc.
Ngay cả ông thủ tướng hiện nay hình như cũng chỉ là một đảng viên trên
hình thức thôi chứ việc ông làm thì quá cá nhân và vượt qua các gò bó chủ
thuyết hay chính sách của đảng cầm quyền : ông có 3 con thay vì 2 được cho
phép, ông có lẽ là một trong số rất ít cán bộ cao cấp trước đây cho con cái đi
học các quốc gia phương Tây một cách công khai làm không ít đảng viên
bảo thủ khó chịu, căn nhà thờ to đùn của ông nói lên việc ông không vô thần
như chủ thuyết khuyên răn, gia sản ông nghe nói cũng không thuộc hàng vô
sản, ông làm suôi với thành phần bị đảng lên án..... Sự "cải sửa" của ông
đáng được trân trọng và những người tự xem là cộng sản trong nước nên noi
theo. Cái đáng mừng là có rất nhiều cán bộ theo gương "anh dũng" ông thủ
tướng
trong
xã
hội
hiện
nay.
Vì vậy cũng không phải là không có cơ sở khi nói " Người cs có thể cải
sửa." Bây giờ chỉ mong những người cs có lòng yêu nước tránh xa chủ
thuyết đề cao việc "vô tổ quốc" đồng tâm "cải sửa" để đưa tổ quốc và dân
tộc tới bờ bến tốt đẹp hơn hiện nay.
bởi: nói không được từ: h.s
14.02.2014 15:44
tôi nhớ không lầm trong bài viết trước ông nói " 20 tuổi mà theo cọng sản là
không có cái đầu " nghịch lai với câu nói bất hủ của milovan djilas " 20 tuổi
mà
không
theo
cọng
sản
là
không
có
trái
tim"
trích từ lời nói trên của ông " Vì những con người cộng sản không phải là gỗ
đá, cũng là những con người biết nhận thức suy tư , đã đam mê theo một lý
tưởng nghĩ rằng cao đẹp, dù thực chất cũng như thực tế chỉ là “không tưởng”
(lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, dù cao đẹp nhưng không thể thực hiện
được).Vì có nhận thức và suy tư, nên cũng biết phân biệt đúng sai, phải trái
để “phản tỉnh” và “điều chỉnh” hành động của mình sao cho thích hợp."
đả không có cái đầu thì làm sao thức tỉnh để cải sửa? bây giờ ông mới công
nhận
milovan
djilas
nói
đúng?
tôi thấy hình như cái suy nghỉ của thiện ý mâu thuẩn làm sao đó?
Trả lời
bởi: Vô danh

15.02.2014 08:38
Lối lý luận của ông bạn phản ánh một lối suy nghĩ thiển cận tiêu biểu (mà
người CS hay lạm dụng để ngụy biện). Đừng bao giờ coi "tình" và "lý" một
cách cứng nhắc như ngữ nghĩa (semantic) đối nghịch, như một thứ giá trị
của logic nhị phân (binary logic). Có những khía cạnh không đúng. Thử suy
nghĩ lại đi.
Trả lời
bởi: nói không được từ: h.,s
16.02.2014 02:18
tôi nghỉ ông vô danh " suy nghỉ lại đi " thì đúng hơn. trong cái cmt của tôi
không có điều gì để gọi là lý luận ngoài việc nhắc lại lời của ông thiện ý.
trong bài viết trước ông nói " 20 tuổi mà theo cọng sản là không có cái đầu "
ngày hôm nay ông nói " con người cộng sản không phải là gỗ đá, cũng là
những con người biết nhận thức suy tư....." không có cái đầu theo nghĩa
bóng là không có trí tuệ, trí thông minh để nhận xét sai đúng cho nên mới
gia nhập cọng sản. giờ ông lại nói con người cọng sản không phải là gổ
đá......biết nhận thức suy tư... như vậy có mâu thuẩn không?
chỉ có vậy thôi mà ông bạn đem binary logic and gate, nand gate, or gate 0,1
ra
ví
dụ
cụ
thể
thằng
tôi
mong
được
học
hỏi
nếu có rảnh rổi ông bạn so sánh giữa hai câu nói của tổng bí thư yugoslavia
milovan
djilas
và
thiện
ý
xem
cái
nào
đúng
hơn.
milovan " At 20, if you are not a communist, you are heartless
At 40, if you don’t abandon communism, you are brainless " thiện ý " 20
tuổi mà theo cọng sản là không có cái đầu, 40 tuổi mà không rời bỏ đảng là
không có trái tim "một câu nói bất hủ của milovan vạch rỏ cái thối nát của
cọng sản. biết bao nhiêu người lầm lẩn theo cọng sản vì tiếng gọi của con
tim ( lòng yêu nước ) nhưng thời gian sau mà không nhận ra cái thối nát của
cọng sản là quả thật không có cái đầu.
còn đối với ông thiện ý 20 tuổi mà theo cọng sản là không có cái đầu đả
không cái đầu thì làm sao thức tỉnh con tim?
chào
Trả lời
bởi: Công Bằng từ: VN
14.02.2014 23:10
Không mâu thuẩn. Thiện Ý nói :" Trên 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng Sản là
không có trái tim". Ông lên án những người vì danh lợi chức quyền cố bám
CNCS để vinh thân phì gia, quên nghĩa đồng bào, dân tộc, vì ở tuổi này,
nhận thức đã chín chắn.
Còn lớp người trên 20 đến 40 tuổi, nhận thức đương nhiên có thay đổi theo
thời gian. Hơn nữa, họ thường là những người có chức vụ, quyền hạn chưa

cao, danh lợi chưa nhiều, rất thích hợp với 'phản tĩnh'. Lực lượng này trẻ,
khỏe, tiến bộ, nhiệt tình với dân tộc. Tôi nghĩ, bài viết nhắm vào lực lượng
không nhỏ này.
Vậy mâu thuẩn ở chỗ nào?
Trả lời
bởi: nói không được từ: h.s
16.02.2014 03:39
mâu thuẩn chổ nào? mời ông bạn đọc lại cmt của tôi nếu không thì đọc lại
lời cmt của ông bạn " Thiện Ý nói :" Trên 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng Sản
là không có trái tim". Ông lên án những người vì danh lợi chức quyền cố
bám CNCS để vinh thân phì gia, quên nghĩa đồng bào, dân tộc, VÌ Ở TUỔI
NÀY,NHẬN THỨC ĐẢ CHÍN CHẮN." vậy xin hỏi NHẬN THỨC có phải
thuộc về phần cái đầu không? cũng có một số cọng sản thương dân thương
nước nhưng họ đâu có bỏ đảng không lẻ ta nói họ không có trái tim?
cái mâu thuẩn của thiện ý là theo cọng sản không có cái đầu sau đó ông nói
người cs không phải là gổ đá họ biết nhận thức suy tư...ông tự mâu thuẩn với
chính ông và với milovan.
Trả lời
bởi: Khoa
15.02.2014 20:06
Đúng rồi không mâu thuẩn nhưng có điều, vn sẻ thay đổi nhưng chưa phải
lúc này! vn đả mở cửa thế giới bên ngoài từ 90's thế kỷ trước, tuyên bố đổi
mới từ năm 1986 theo mức độ này thanh niên trẻ 8x, rồi 9x rồi 10x, sẻ từ từ
phản tỉnh rồi họ sẻ thay đổi vậy mình nên chờ từ từ khoảng 50 60's năm nửa
tôi thấy nhửng nhà trí thức vncs củng nói thế! đời người đẹp nhất tuổi trẻ
chiến tranh vn đả mất một thế hệ; rồi hết chiến tranh lại một thế hệ đi
campuchia, ăn bo bo, rồi một thế hệ đổi mới, rồi sang một thế hệ mới, chừng
nào ??? ng cs rất thích lý luận như bạn cứ từ từ vn mình âm tính mà, đế
chúng tôi chết và truyền ngôi báo của cải cho con cháu đả rồi hảy cảnh tỉnh!
bây giờ mà nói nửa lại bị chụp cách nào? và ú ớ, cực đoan! nói chung là cứ
chờ ...
Trả lời
bởi: Vô danh
14.02.2014 22:36
Đúng vậy, con người dễ thay đổi như vậy thì không tin được.
bởi: Quoc Thang từ: France
14.02.2014 14:42
Nếu dựa trên danh xưng " Cộng Sản " để lập luận thì đã sai đường . Cả phe
Tả lẩn phe Hửu đều lạc quẻ . Hiện nay ai có tư hửu , ai vô sản ? Hệ thống

cầm quyền có thực thi ý niệm " công bằng " trong khả năng " Ý thức và thực
thi chủ nghĩa Cộng Sản " mà ông Mác viết lên ?. Hoàn toàn KHÔNG .
Thế thì chế độ mang danh " Xả Hội Chủ Nghĩa " hoặc Cộng Sản chủ nghĩa "
đều là MẠO DANH . Xóa bỏ 1 đám lưu manh ngồi trên đầu dân thì không
cần đem lý luận " Ý thức hệ " hay " Phản tỉnh " ra làm cơ sở để hành động .
Ngày xưa , khi vua chúa hủ bại , dân nổi lên xóa bỏ , lập 1 triều đại khác .
Kết quả là Kẻ Ác ra đi , Người Hiền lên thế . Quốc thái dân an .
Ngày Tết , trong Bắc Bộ Phủ , mọi người nâng ly Sâm banh , miệng nhâm
nhi Caviar , chúc nhau giàu sang phú quí . Kể cả Ban Tuyên Huấn Đảng
Cộng Sản .
Tội nghiệp cho mấy con cá lăng quăng trong chậu dưới chân tương Bác .
Không ai hiểu rằng muốn bơi ra biển thì cứ đập cái chậu là xong !!
Trả lời
bởi: Vô danh
15.02.2014 12:55
Bạo quyền thì lật đổ đi . Đơn giản thôi . Cần gì lý luận ?
Trả lời
bởi: Vô danh
15.02.2014 12:52
Đúng vậy ,cái áo không làm nên thầy tu nhưng thầy mặc áo tu có quyền tự
hưởng cúng dường . Ai cũng biết họ giả mạo mà vẩn cứ bàn cải chuyện áo
thật hay áo phản tĩnh .
Đã gần 40 năm mà các vị trí thức vẫn không có gì thay đổi về tư duy . Thế
thì có lẽ cho hết thế kỷ 21 này Việt Nam vẩn còn nằm trong bàn tay của
đảng CS như lời ông Trọng tự hào tuyên bố .
Trả lời
bởi: Q Nguyen từ: Montreal
14.02.2014 22:39
Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Ông nói lật đổ CĐCS dễ như "đập cái
chậu". Nếu dễ vậy thì CĐCS có lẽ đã sụp từ lâu rồi. Không may cho ông
không phải là "mấy con cá lăng quăng trong chậu dưới chân tương Bác
không ai hiểu rằng muốn bơi ra biển thì cứ đập cái chậu là xong !!" mà là đa
số người Việt tại quốc nội chưa thấy nếu "đập cái chậu" rồi thì những người
thay thế những người CS có tôt hơn CS hay không. Cứ nhìn vào sự mất đoàn
kết, xỉ vả lẫn nhau giữa các hội đoàn và cá nhân những người Việt Quốc gia
Hải ngoại thì biết người Việt quốc nội cũng chẳng có hy vọng g ở họ. Giá
như người việt Quốc gia tại Hải ngoại có thể đoàn kết trong tinh thần dân
chủ tôn trọng lẫn nhau thì có lẽ đã là tấm gương giúp nâng cao dân trí, dân
khí cho người Việt quốc nội rồi!
Trả lời

bởi: Vô danh
14.02.2014 16:32
Bài viết của QT rỏ ràng , dể hiểu . Mấy ông ngồi trong tháp ngà cứ cải nhau
về chính danh hay không. Chán quá , chỉ tội nghiệp cho các tù nhân lương
tâm đang bị giam cầm mà vẩn bị mấy ông trí thức ,trí ngủ nói ra nói vào .
Bạo quyền thì cần phải thay đổi .Thế thôi , sao các ngài không hiểu nhỉ ?
Trả lời
bởi: người ngoài hanh tinh từ: sao hỏa
16.02.2014 08:11
chủ nghỉa cá nhân là tốt nhất đừng lừa mọi người nữa thắng làm vua thua
làm giặc oke
Thứ hai, 31/03/2014

