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Hằng năm biến cố 30-4-1975 thường được người Việt Quốc gia tưởng niệm 
như một ngày “Quốc hận”. Trong khi đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt 
Nam thường tổ chức kỷ niệm như một ngày “Đại thắng Mùa Xuân”. 
 
Thế nhưng năm nay nếu ở hải ngoại vẫn tổ chức ngày “Quốc hận” như mọi 
năm, thì trong nước đã có sự khác thường: khác với mọi năm trước đây, đã 
không tổ chức rầm rộ, dưới nhiều hình thức để ăn mừng 30-4-1975 trên cả 
nước, đồng thời lại làm ngơ cho các cuộc tụ tập đông người, nơi thì tổ chức 
lễ tưởng niệm các tướng lãnh VNCH đã tuẫn tiết trước hay trong ngày 30-4-
1975; nơi khác thì tổ chức vinh danh những thương phế bình VNCH qui tụ 
hàng trăm người. Đặc biệt nhất là đã không đàn áp dân oan biểu tình trước 
Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn vào dịp 30-4, với các khẩu hiệu minh thị 
chống đảng và chế độ cộng sản hiện nay và coi ngày 30-4-1975 là ngày “Uất 
hận của nhân dân Miền Nam, của dân tộc Việt Nam”, ngày mà sau đó họ đã 
‘mất tài sản, đất đai và mất tự do, dân chủ và nhân quyền…” 
 
Mặt khác,Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, đặc trách về 
người Việt Nam ở nước ngoài, cũng đã có những hoạt động tiếp xúc với một 
số người Việt có tiếng chống cộng ở hải ngoại và mời gọi “kiều bào” về 
nước đi thăm hải đảo Trường Sa, viếng nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nơi 
chôn cất của hàng chục ngàn tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh 
trong cuộc chiến tranh Quốc - Cộng vừa qua. 
 



Khi nhận định về các hiện tượng không bình thường và việc làm của viên 
Thứ trưởng đặc trách về người Việt ở nước ngoài vừa nêu, có người cho đó 
là dấu hiệu phía nhà cầm quyềnViệt Nam muốn tạo tiền đề cho “Hòa giải và 
hòa hợp dân tộc”.Thế nhưng về phía Việt Quốc đó đây vẫn vang lên tiếng 
nói quyết liệt chống “Hòa giải và hòa hợp dân tộc”. 
 
Để thấy rõ thực chất và thực tế của vấn đề “Hòa giải và hòa hợp dân tộc”, 
chúng tôi xin lần lượt trình bầy: 
 
   - Vì sao hòa giải và hòa hợp dân tộc đã không thành tựu tại Việt Nam? 
 
   - Phương cách nào có thể thành tựu hòa giải và hòa hợp dân tộc tại Việt 
Nam? 
 
Vì sao hòa giải và hòa hợp không thành tựu tại Việt Nam? 
 
Vấn đề hòa giải và hợp dân tộc đã được nêu ra từ lâu, nhưng cho đến nay 
vẫn chưa thành tựu ở Việt Nam, dù đó là ước muốn chung của bất cứ người 
Việt Nam yêu nước nào. Vậy vì sao hòa giải và hòa hợp dân tộc chưa thành 
tựu tại Việt Nam? 
 
Theo nhận định của chúng tôi, nguyên nhân chủ yếu là sự bất đồng về 
phương thức thực hiện “Hòa giải và hòa hợp dân tộc” giữa khối người Việt 
quốc gia chống cộng với đảng và nhà cầm quyền hiện nay tại Việt Nam và 
sự thiếu tin tưởng vào thực tâm và thiện chí muốn hòa giải của các bên. 
 
Thật vậy, để thấy được sự bất đồng vừa nêu, trước hết phải hiểu ý nghĩa 
chung và ý nghĩa riêng của cụm từ “Hòa giải và hòa hợp dân tộc”. 
 
Về ý nghĩa chung: hoà giải là giải quyết mâu thuẫn một cách hoà bình để đi 
đến sự hợp nhất trong hoà bình. Nếu mâu thuẫn ấy là mâu thuẫn trong lòng 
một dân tộc, thì hoà giải và hoà hợp dân tộc đòi hỏi mâu thuẫn ấy phải  được 
giải quyết một cách hoà bình để đi đến sự hoà hợp dân tộc trong hoà bình. 
 
Từ ý nghĩa chung, đi vào ý nghĩa riêng của hoà giải và hoà hợp dân tộc tại 
Việt Nam: Đó là giải quyết một cách hoà bình mâu thuẫn phát sinh từ cuộc 
nội chiến Ý thức hệ Quốc - Cộng tại Việt Nam và tồn tại trong lòng dân tộc 
việt Nam cho đến hôm nay, để đi đến hoà hợp dân tộc. 
 
Trong ý nghĩa riêng này cũng cần được hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp 



của cụm từ “hoà giải và hoà hợp dân tộc”. Theo nghĩa rộng là giải quyết hoà 
bình mâu thuẫn trong lòng dân tộc giữa những người Việt Nam theo ý thức 
hệ quốc gia và những người Việt Nam theo ý thức hệ cộng sản. Theo nghĩa 
hẹp là giải quyết hoà bình mâu thuẫn trong lòng dân tộc giữa hàng ngũ lãnh 
đạo trong cuộc chiến tranh Quốc - Cộng vừa qua (1954-1975) và cho đến 
hôm nay. 
 
Theo nhận định của chúng tôi, đã từ lâu chứ không phải đợi đến bây giờ 39 
năm sau ngày 30-4-1975 chấm dứt cuộc chiến tranh Quốc - Cộng tại Việt 
Nam, nghĩa rộng của cụm từ “hoà giải và hoà hợp dân tộc” không còn giá trị 
thực tế. Vì thực tế nhân dân hai Miền Bắc Nam đã tự giác “hòa giải và hòa 
hợp” từ lâu sau khi tự hoá giải mâu thuẫn một cách hoà bình bằng chính 
thực tiễn cuộc sống sinh động đã giúp tất cả có chung nhận thức về thực chất 
của cuộc chiến tranh Quốc - Cộng hôm qua (1954-1975) chỉ là một cuộc 
chiến do ngoại bang thực hiện, thông qua những chính quyền công cụ bản 
xứ, xô đẩy nhân dân hai miền Bắc - Nam vào một cuộc chiến tranh cốt nhục 
tương tàn, bằng những chiêu bài lừa mị, đã tàn phá đất nước, phân hoá dân 
tộc, để lại di hại nghiêm trọng, toàn diện và lâu dài cho đất nước. 
 
Như vậy thực tế nay chỉ còn tồn tại trong lòng dân tộc ý nghĩa hẹp của cụm 
từ “Hoà giải và hoà hợp dân tộc”. Nghĩa là chỉ còn tồn tại mâu thuẫn trong 
hàng ngũ lãnh đạo dân tộc thuộc hai phe Quốc - Cộng. Thế nhưng hòa giải 
và hòa hợp dân tộc vẫn chưa thực hiện được tại Việt Nam vì các nhà lãnh 
đạo hai phe Việt Quốc và Việt Nam vẫn chưa thống nhất được phương cách 
hòa giải để đi đến hòa hợp dân tộc một cách hòa bình. 
 
Về phía nhà cầm quyền Việt Nam thì cho đến nay vẫn đã không chính thức 
đưa ra chủ trương, chính sách và lịch trình cụ thể nào để thực hiện “Hòa giải 
và hòa hợp dân tộc”. Trên thực tế bao lâu nay, ở thời điểm này hay thời điểm 
khác, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chỉ đơn phương kêu gọi người Việt 
quốc gia hãy quên quá khứ, quên hận thù, đừng chống cộng nữa, mà hãy hợp 
tác toàn diện, vô điều kiện với đảng và nhà cầm quyền trong chế độ độc tài 
toàn trị cộng sản hiện nay, để xây dựng phát triển đất nước. Nghĩa là không 
có hòa giải (giải quyết những mâu thẫn căn bản một cách hòa bình) mà chỉ 
muốn có hòa hợp. 
 
Trong khi phía Việt Quốc thì muốn thực hiện “hòa giải và hòa hợp dân tộc” 
theo đúng ý nghĩa chân chính của cụm từ này. Nghĩa là hai bên phải bằng 
cách nào đó, cùng ngồi lại với nhau để hóa giải mâu thuẫn căn bản về lãnh 
đạo dân tộc. Đó là mâu thuẫn giữa những người cộng sản lãnh đạo dân tộc 



theo con đường độc tài toàn trị, độc đảng độc quyền thống trị, với những 
người quốc gia lãnh đạo dân tộc theo con đường dân chủ pháp trị, đa nguyên 
đa đảng. Đây chính là mâu thuẫn căn bản giữa Việt Quốc và nhà cầm quyền 
Việt Nam và là nguyên nhân cơ bản làm phân hoá dân tộc. Do đó “hoà giải 
và hoà hợp dân tộc” chính là giải quyết dứt khoát mâu thuẫn này một cách 
hoà bình để đi đến hoà hợp dân tộc toàn diện. 
 
Tựu chung hòa giải và hòa hợp dân tộc đến nay chưa thành tựu, dù đó là ước 
muốn chung của bất cứ người Việt Nam yêu nước nào, là vì vai trò chủ động 
công cuộc hòa giải và hòa hợp là phía nhà cầm quyềnViệt Nam đã sử dụng 
phương cách hòa giải và hòa hợp dân tộc không đúng với ý nghĩa chân chính 
của cụm từ này. 
 
Chính vì vậy mà phía Việt Quốc đã không tin tưởng phía nhà cầm quyềnViệt 
Nam có thực tâm và thiện chí muốn hòa giải và hòa hợp dân tộc, nên thực tế 
đã quyết liệt chống đối điều mà họ gọi là “hòa giải và hòa hợp một chiều của 
Việt cộng”, hoặc coi đó chỉ là ngụy trang cho chủ trương “chiêu hồi Việt 
Quốc của Việt cộng”. Chủ trương này chỉ muốn khơi động tình tự dân tộc để 
kêu gọi người Việt quốc gia hãy quên quá khứ, quên hận thù, thôi chống 
cộng cùng hợp tác với nhà cầm quyền Việt Nam xây dựng và phát triển đất 
nước vẫn trong khung cảnh chế độ độc tài toàn trị cộng sản vốn là mâu thuẫn 
cơ bản. 
 
Nhưng chủ trương này đã bị cự tuyệt vì mục tiêu tối hậu của Việt Quốc 
đấu tranh trong nhiều thập niên qua vẫn là nhằm thay thế chế độc độc 
tài toàn trị bằng một chế độ dân chủ pháp trị. Đây là một mâu thuẫn cơ 
bản đã đưa đến cuộc nội chiến ý thức hệ tại Việt Nam và là một mâu thuẫn 
đối kháng (một mất một còn) giữa Việt Quốc và Việt cộng. Vì vậy “hòa giải 
và hòa hợp dân tộc” sở dĩ bao lâu nay chưa thành tựu là vì mâu thuẫn đối 
kháng này vẫn tồn tại. Do đó nhiều người Việt Nam tin tưởng rằng, một 
khi mâu thuẫn đối kháng trên được giải quyết dứt điểm, thỏa đáng,“hòa 
giải và hòa hợp dân tộc” thực sự sẽ đến ngay. 
 
Phương cách nào để hòa giải và hòa hợp dân tộc có thể thành tựu tại 
Việt Nam? 
 
Vậy thì phương cách nào để hòa giải và hòa hợp dân tộc có thể thành tựu tại 
Việt Nam? 
 
Theo nhận định của chúng tôi có hai phương cách thực hiện “Hòa giải và 



hòa hợp dân tộc” là song phương hòa giải và đơn phương hóa giải mâu 
thuẫn căn bản để đi đến hòa hợp dân tộc. 
 
     1. Phương cách song phương hòa giải mâu thuẫn để đi đến hòa hợp 
dân tộc. Theo phương cách này, đại diện hai bên nhà cầm quyền Việt Nam 
và Việt Quốc ngồi lại với nhau để cùng giải quyết mâu thuẫn căn bản. 
 
Trên thực tế trước đây đã có nhiều đề nghị, song đã không được quan tâm vì 
cả hai bên nhà cầm quyềnViệt Nam cũng như Việt Quốc đều chưa có thực 
tâm, không tin tưởng vào thiện chí của nhau, nội bộ còn nhiều bất đồng, hai 
bên chưa thống nhất về phương cách nên không thể thực hiện hòa giải và 
hòa hợp dân tộc theo đúng ý nghĩa chân chính của cụm từ này.(Như chúng 
tôi đã trình bầy ở trên). 
 
Đến nay, thực tế cho thấy phương cách này vẫn không thể thực hiện được, 
ngay cả trường hợp phía nhà cầm quyềnViệt Nam có chính thức đưa ra chủ 
trương chính sách hòa giải và hòa hợp dân tộc, với lịch trình và các bước 
thực hiện cụ thể. Bởi phía Việt Quốc vẫn khó chấp nhận được vì hai trở lực 
nội bộ không thể vượt qua: một là đa số Việt Quốc vẫn không tin vào thực 
tâm hòa giải và hòa hợp dân tộc của nhà cầm quyền Việt Nam do quá khứ có 
nhiều thất tín mà thất tín sau cùng là việc cưỡng chiếm Miền Nam (30-4-
1975), vi phạm Hiệp Định Paris ngày 27-1-1973, trong đó có đề cập đến 
việc thành lập “chính phủ hòa giải và hòa hợp dân tộc” gồm ba thành phần. 
Hai là trong tình trạng phân tán đa đầu về tổ chức của Việt Quốc, sự bất 
đồng về tư cách đại diện cho Việt Quốc để tham dự hòa giải và hòa hợp dân 
tộc với Việt Nam là một thực tế khó vượt qua. 
 
Phương cách này cá nhân chúng tôi đã thử đưa ra trong “Giải Pháp Toàn 
Cuộc Cho Vấn Đề Tương Lai Dân Tộc Việt Nam” vào Tháng 4-1995, khi 
mà đa số các nhà lãnh đạo hàng đầu của cuộc chiến tranh Quốc-Cộng còn 
sống, tư cách đại diện có thể dễ dàng được đồng thuận hơn. 
 
Theo giải pháp này, chúng tôi đề nghị các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước 
Việt Nam và Việt Quốc cùng nhau thực hiện tiến trình hòa giải qua “Ba 
bước đến nền dân chủ nhất nguyên dân tộc”: 
 
Bước một: Triệu tập “Hội Nghị Hóa Giải Mâu Thuẫn Về Lãnh Đạo Dân 
Tộc” 
 
Bước Hai : Triệu tập “Hội Nghị Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia” 



 
Bước Ba:  Hình thành “Chế Độ Dân Chủ Nhất Nguyên Dân Tộc”. 
 
Trong giải pháp này chúng tôi có đề nghị cụ thể về thời gian, không gian, 
thành phân tham dự, nghị trình, trách nhiệm tổ chức và chi phi… 
 
Về thành phần tham dự về phía Việt Quốc gồm các nhà lãnh đạo trong ba 
ngành hành pháp, lập pháp, tư pháp của chế độ Việt Nam Cộng Hòa 
(VNCH). Về phía đảng và nhà nướcViệt Nam gồm các nhà lãnh đạo có thẩm 
quyền trong cơ chế Đảng và Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 
Nam (CHXHCNVN). 
 
Về trách nhiệm tổ chức giao cho Thủ tướng đương nhiệm chính phủ 
CHXHCNVN với chi phí do ngân sách quốc gia đài thọ…Tiếc rằng giải 
pháp đề nghị này đã không được các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước Việt 
Nam cũng như Việt Quốc quan tâm.(1) 
 
Vì vậy, nay nếu có muốn dùng phương cách “song phương hòa giải” cách 
nào đó cũng khó khả thi. Chúng tôi nghĩ đến một phương cách thứ hai    
 
2. Phương cách đơn phương hóa giải mâu thuẫn để đi đến hòa hợp dân 
tộc. 
 
Đây là phương cách khả thi nếu đảng và nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay 
thực tâm, có thiện chí muốn thành tựu “hòa giải và hòa hợp dân tộc”. 
 
Theo phương cách này, đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện 
nay chỉ cần đơn phương, chủ động, tích cực thực hiện tiến trình dân chủ 
hóa, điều mà thực tế Việt Nam đã và đang làm sau khi thực hiện chính sách 
“Đổi mới” thất bại (1986-1995) phải “mở cửa” (1995- nay) thực hiện trên 
nguyên tắc “Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” (là giả), 
song thực tế diễn biến “kinh tế thị trường tất yếu định hướng tư bản chủ 
nghĩa” (là thật). Nay muốn hóa giải mâu thuẫn căn bản để có hòa hợp 
dân tộc, Việt Nam chỉ cần chủ động, đơn phương kết thúc quá trình dân 
chủ hóa đất nước vào thời điểm thích hợp, không gây xáo trộn bất lợi 
cho đất nước. 
 
Phương cách này trước đây chúng tôi cũng đã từng đề nghị các bước thực 
hiện như sau: 
 



      1.- Quốc hội đương nhiệm sửa đổi Hiến pháp hiện hành, theo hướng dân 
chủ pháp trị, đa đảng. 
     2. Quốc hội cơ quan lập pháp đương nhiệm sau đó cần: 
      - Làm luật tu chỉnh hoặc luật mới thay thế những luật lệ trái với Hiến 
pháp dân chủ pháp trị, đa đảng (Luật Đất Đai, Nhà đất, Luật Hình, Luật 
Hộ…) 
      - Làm “Luật chính đảng” để cho phép các chính đảng được thành lập và 
tham gia sinh hoạt chính trị hợp pháp trong chế độ dân chủ đa đảng. 
    - Làm“Luật ứng cử và bầu cử” vào các chức vụ dân cử để thực thị Hiến 
pháp dân chủ pháp trị, đa đảng. 
      - Làm “Luật Hòa Giải Dân Tộc” nhằm hóa giải hận thù quá khứ, ngăn 
ngừa mọi hành vi phục thù chính trị trong tương lai do những nguyên nhân 
từ quá khứ. 
         3. Chính phủ, cơ quan hành pháp đương nhiệm chiếu nhiệm vụ qui 
định của Hiến pháp sửa đổi, bằng các văn bản lập qui dưới luật, để điều 
chỉnh theo các luật lệ đã được Quốc hội sửa đổi một cách phù hợp với thời 
gian, không gian và tiến trình hoạt động bình thường của guồng máy công 
quyền quốc gia, để tránh mọi sự xáo trộn, bất ổn chính trị và xã hội, bất lợi 
cho đại cuộc. 
       4.-Mọi cơ cấu tổ chức và nhân sự điều hành chính quyền các ngành, các 
cấp từ trung ương đến địa phương trên cả nước vẫn duy trì nguyên trạng và 
hoạt động bình thường. 
       5.- Ngưng bắt bớ giam cầm và thả tất cả các tù nhân chính trị để chứng 
tỏ thực tâm muốn “hòa giải và hòa hợp dân tộc” của đảng và nhà  cầm quyền 
đương thời tại Việt Nam 
 
Chúng tôi tin rằng nếu phía Việt Nam “Đơn phương, chủ động, tích cực 
hóa giải mâu thuẫn căn bản” theo phương cách này, ước mơ “hòa giải và 
hòa hợp dân tộc” bao lâu nay của bất cứ người Việt Nam yêu nước nào sẽ 
thành tựu. Vì phía Việt Quốc sẽ không còn lý do tiếp tục chống cộng hay 
chống hòa giải (kiểu Việt cộng) khi mà mục tiêu tối hậu của chống cộng là tự 
do, dân chủ, nhân quyền cho đất nước đã thành đạt. Sau đó, việc hợp tác hay 
không hợp tác để xây dựng và phát triển đất nước trong khung cảnh chế độ 
tự do dân chủ là quyền tự do lựa chọn của cá nhân cũng như các đoàn thể 
chính trị Việt quốc,trong cũng như ngoài nước, không còn là vấn đề. 
 
Ghi chú: (1) và (2) chi tiết các phương cách này xin 
vào:luatkhoavietnam.com, mục “Diễn Đàn”. Tiểu mục”Tác giả tác phẩm” 
để đọc  “ tài liệu nghiên cứu lý luận Việt Nam Trong Thế chiến Lược Quốc 
Tế Mới”, Chương II, Phần IV (Luận bàn về một một giải pháp toàn cuộc 



cho vấn đề tương lai dân tộc Việt Nam) và Tiểu mục “Đất nước- Cộng 
Đồng” để đọc “Đâu là giải pháp khả thi để cứu nước và phát triển toàn diện 
đất 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.  

  

Trình bày ý kiến 
Bấm vào đây để góp ý trên diễn đàn này (36)  

Ý kiến 

       
bởi: Nguy Mien Nam từ: Sai Gon  
20.05.2014 11:35  
Trả lời  
Hòa hợp Hòa Giải là phương cách hoang tưởng.Việt Nam hiện nay đang 
trong tình trạng chia rẽ cưc kỳ trầm trọng.Bên thắng cuộc(Miền Bắc),bên 
thua cuộc(Miền Nam).Ngay trong bên trong Đảng cũng đã chia làm hai phe 
Bảo thủ thân Tàu Miền Bắc và Cấp tiến muốn đổi mới Miền Nam.Hải Ngoại 
cũng chia làm hai phe Chống Cộng cực đoan(Bọn này rất giống CA Việt 
Nam) sẳn sàng chụp mủ bất cứ ai không nghe chúng,thậm chí những người 
CS như Bùi Tín đả từ bỏ Đảng bọn chúng cụng không tha.Phe còn lại chống 
Cộng một cách ôn hòa chủ yếu là thành phần trí thức.Trong nước Cộng Sản 
vẩn xem những người chống đối ra mặt hoặc thầm lặng là thế lực Thù 
Địch.Tóm lại Niềm tin giữa người Việt với Việt =0.Đậy là thời điểm suy yếu 
nhất của Việt Nam và là cơ hội cho bọn Tàu xâm lấn  

 
bởi: Hoàng Kiều Trang từ: Nha Trang  
20.05.2014 06:28  
Trả lời  



Hỏi cụ Bùi Diễm và chú Hoàng Đức Nhã thì biết ngay ? 
Cụ Diễm và chú Nhã cứ về thăm nhà một chuyến xem sao ? 
Cụ Miên sư trưởng sư 22 bộ binh nay cùng với cô vợ trẻ hàng ngày sồng dạo 
bờ biển Nha Trang,thỉnh thoảng đến với bọn em tán đủ chuyện....cứ trẻ ra. 
Hòa hợp hòa giải,không muốn thì thôi,sinh chi lắm chuyện không đâu. 
Tại Cali Mỹ ,vợ là Việt Minh,chồng là sĩ quan VNCH và Mỹ đâu có ít,như 
gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Sương (NHỎ Ở Đồng Ké ),nay ngồi nhổ tóc 
sâu cho nhau có hòa hợp không nào. 
Cứ phịa ra lắm chuyện cho khổ dân và suy yếu đất nước.  

 
bởi: Thi buoi từ: USA  
17.05.2014 13:22  
Trả lời  
Chuyen hoa giai cua nguoi viet bay gio la khong thanh van de,van de o day 
Ai se la nguoi dang doi dine de bao ve TO QUOC,la con cua dat viet thi hay 
tu hoi long,co ai muon dat nuoc cuoi minh truoc ke thu,neu biet quen Han 
Thu cung nam Tay X-ray dung va bao ve TO QUOC.  

 
bởi: Vô danh từ: quang ngai  
17.05.2014 11:32  
Trả lời  
tôi chẳng hiểu các vị nói gì như nói chuyện ngoài hành tinh chứ không phải 
ở vn,quá xa vời lạc lõng .vấn đề là đang làm thế nào để đuổi cai 981 nó về 
nhà nó ,nó nổ bùm thì mình cũng bùm lại toàm nói phét chẳng thấy cái thằng 
blog dân chủ nào dám ra húc nó cả.  

 
Ads by StartNowAd Options 
bởi: que huong từ: usa  
16.05.2014 20:26  
Trả lời  
Ông Thiện Ý rất thích nọ́i chuyến hòa hợp ,hòa giải với csVN . 
chúng ta ngay cả ông Thiện Ý ,chạy trốn cs ,trải qua gian nguy . 
ngày nay ông lại múôn kêu gọi trở về . 
Hồ chí Minh mang chủ nghĩa cs vô thần tàn phá quê hương, dân tộc ,tạo ra 
hai cuộc chiến tranh không cần thiết ,hy sinh bao nhiêu triệu người VN ,giết 
đồng loại qua cải cách ,ruông đất ,Tết Mậu Thân ở Huế ,đưa sĩ quan miền 
Nam đi tù băn ̀g lừa dối chỉ học tập năm bẩy ngày,đẩy dân lành ra biển ,lấy 
16 tấn vàng trong ngân khố mang ra Bắc chia chác ,tội ác của csVN cao ngất 
trời xanh . 
Chỉ hòa hợp hòa giải khi : 



Đảng csVN tự giải thể . 
Việ́t lại Hiến phạp  
Nếu không giải tán đảng csVN ,khi ho ̣̣ có quân đội ,công an trong tay về ngơ 
ngơ là chết . Cs là lừa bịp ,xảo trá . 
Ngày hôm nay csVN kêu gọi HHHG là vì chúng đang nằm trên thớt ,mặt 
ngoài bị người anh em môi hở răng lạnh táp dập môi ,mặt trong bị dân chúng 
chống đối vì cướp đất ,tham nhũng ,hối lộ . 
Sau khi cướp miền Nam ,lúc chúng đang mạnh ,nếu kêu gọi HHHG thì hay 
biết mấy ,được lòng dân ,có thật nhiều nhân tài Miền Nam để lại . 
Đ́ối tượng của HHHG là người trong nước ,chúng tôi là công dân của quốc 
gia như Mỹ ,Gia nã Đại ,Pháp ..v.v ,chúng tôi phải giữ đúng luật pháp quốc 
gia mình đang sống . 
Nếu thực sự ông muốn HHHG ,người Việt tỵ nạn sẵn sàng mua vé một 
chiều cho ông về nước . 

 
bởi: ĐINH BÁ CẦU từ: Mõ Cày- Bến Tre  
16.05.2014 11:08  
Trả lời  
Tôi thấy chúng ta không nên mất thì giờ và bút mực khi nói chuyện hòa giải, 
hòa hợp với VN khi đất nước này còn người cộng sản cai trị. Các ông/bà còn 
nói chuyện HHHG là chưa bao giờ hiểu cộng sản là gì. Tại sao các người cứ 
mụ mị và bị lừa bịp hoài đến thế. 30/4/1975 còn sờ sờ ra đó CÁC CỤ a!  

 
bởi: Trần Thành từ: Georgia  
14.05.2014 22:03  
Trả lời  
Các bạn không nên dùng từ ngữ quá nhiều để bàn thảo về Hoà hợp hoà giaỉ: 
lý thuyết suông và không đúng cho tình hình đât nước chúng ta. Đất lành tất 
có chim đâu. Chính Đảng CS Việt nam phaỉ tự thức tĩnh, sửa sai để thành 
lập một chế độ mà đa số người dân VN mong muốn.  

 
bởi: Luong Su từ: Canada  
13.05.2014 17:53  
Trả lời  
 
Đề tài này quả là cực kỳ khó khăn, mà Ông Thiên Ý chọn đúng là ông đã tốt 
nghiệp Tiến sĩ,đề tài tốt nghiệp chuyên về  
điều gì, như bên Pháp có ông tốt nghiệp tiến sĩ Luật, đề tài chỉ vỏn vẹn 
nguồn gốc y nghĩa chữ VIET NAM,nhưng có lẽ ít ra đó đây cũng có trên 
500 trang đánh máy thời xưa (1960) 



phải công nhân trình đó đại học cử nhân bó buộc phải do thầy hoặc tự chọn 
đề tài tốt nghiệp, và cao hơn đề tài chọn càng thâm sâu và rắc rối hơn, nhưng 
đề tài hòa giải và hòa hợp, thì đề tài này chưa có ứng viên nào chọn đề làm 
tốt nghiệp Tiến Sĩ, mặc dù đã bắt đầu nghe từ thời 1970 đến nay...bản thân 
tôi chỉ mới đọc và nghe thời thấy cũng tối tăm mặt mày, nghe đề tài toán ,lý, 
hoá., khoa học ..đủ khó đến mấy cũng ráng mà suy tư để tìm hiểu cho tận 
tường kết quả,thôi thì dưới nhãn quan khoa học dưới nguyên tử để đọc cho 
vui,biết đâu trúng số ,thứ nhất muốn dat yêu cầu tối thiểu , như lamot hạt 
chân lý đầu tiên, phải có tầng lớp đọc đề tài, tức tự do báo chị và ngôn 
luận,những người như ông và tôi thì nhiều tâm huyết lắm rồi, mà viết chán 
chê có bao giờ ai thèm đọc toi!, mà cái chân lý ở tận nước VN xa xôi cách 
đây 12 ngàn cây số, lại bị cấm doc,giải quyết chuyện của chính họ, nhưng họ 
lại cấm đoán vô cớ,thì gọi là gi?có lẽ người Hà nội tự nhiên nhất cũng có thể 
trả lời được.lịch sự một chút hơn , vì những người di tản, di dân,vượt biên, 
giờ còn sống được bao, thế hệ mới lớn rõ rằng đã mất gốc rồi, nếu cái 
nguyên khối này không ý kiến gì thêm, thì vẫn chưa giải quyết được , thì e 
rằng mất trắng, gọi là cơ hội để có một vận hội cho VN hòa hợp và hòa giải, 
trước hết, từ phía người nước ngoài từ họ đã bỏ cuộc, chính quyền Nam VN 
đã buôn súng, giao nap chinh quyen, có phải là hòa hợp hòa giải, nhưng 
chàng đi chân đất dép râu, kiến thức không nhiều lại đi quản lý hết cả, hòa 
hợp hòa giai là bắt bỏ tù het,đã làm hư cái cơ hội đầu tiên, mà nước Đức , 
Đại Hàn ao ước đuoc thống nhất sau VN thống nhất, tôi thấy họ quá thèm 
thống nhất, đến nỗi phia Nam Hàn cũng sẵn sàng hy sinh, đó là những năm 
1998, hồ biểu tình liên miên đòi thống nhất với bắc Hàn vô điều kiện, nhưng 
tôi cho họ thấy thống nhất rồi mà quản lý kieu VN, từ đó ve sau chả còn một 
sinh viên Nam Hàn nào dám đòi thống nhất nữa. 
những điều kiện thứ hai vẫn còn một ít thời gian, cơ hội thông giao vũ trụ, 
tai kiếp hòa giải,nếu tự bản thân người lãnh đạo VN hiện nay,quên đi cái bạc 
tỉ tư túi, quên đi vài tấn vàng 
vơ vét công quỹ, và sửa lại chuyện mà họ đã mơ ước tự do đi lại, tự đó thông 
tin....thời chiến tranh, thì hòa hợp hòa giải là trước tiên, nói theo cấu trúc 
dưới nguyên tử, là số tám, 7 vach, vạch ngang chia hai là đối tượng để xét ở 
giữa, là hạnh phúc toàn dân, vòng trên là nhóm cầm quyền, vòng dưới là 
nhóm hải ngoại, nhóm hải ngoại nhiệt tình, nhưng không trng mong gì thực 
sự để hào giải nữa, giờ họ d là công dân nước ngoài, là chuyện đã, mồ yên 
mả đẹp, con cháu chỉ còn chờ ngày quên đi cái quá khứ, còn lại phía VN là 
gì ,như nhạc sĩ  
Trịnh công Sơn đã viết,còn gì?đến giờ là một nước việt buồn,vì họ không đủ 
trình đó để vượt lên cái tôi(ego) hèn kém của mình, nhưng có cái lý thuyết 
hủ bại, đảng, nhà nước Macle cùng đủ nói dóc 6 câu oanh liệt để bắt bỏ tù 



không từ một ai có ý kiến trái ngược kể cả người có chức quyền cao nhất,, 
mà cả hai vòng số 8 này đều dân chủ ,đều có thể bàn bạc, thông tin, đủ thứ 
trên đời có gì mà không làm được, chỉ phá bỏ cái cơ cấu trì trệ, cản trở, phá 
bộ chỉ là biểu quyết quốc hội, dơ tay, thế là xong, hoàn thành, chuyện quá 
nhỏ nhoi, nhưng người Hà Noi ta làm không nồi, trước do hai nước Đức , 
Hàn ao ước giong ta, bây giờ đi du lịch chắc nhìn thấy cũng cười ruồi cho 
cái chuyện nhỏ nhưng quá to này.  

 
bởi: LED từ: CA  
11.05.2014 21:20  
Trả lời  
Cho ý kiến xây dựng với cs đọc tài như "dạy con heo cười, con lợn khóc !! "  

 
bởi: tqcs tầu ác gây tội ác từ: VN  
11.05.2014 05:20  
Trả lời  
 
Vì đảng độc tài cộng sản VN không tách ra kẻ tử thù sẽ thủ tiêu ám sát giết 
lãnh đạo cs VN nhu đã thủ tiêu lãnh đạo nguyễn sinh cun của họ , theo kiểu 
Gadhafi đã bị nằm vùng bám chân  
Tại đảng cộng sản bị lời nguyền dối trá thề trung thành với bọn cướp nước 
sát nhân tráo trở đánh tráo hồ tập chương cuôí đờilúc hấp hối htc đòi nghe 
nhạc tầu ) để đảng csVN sinh hoạt độc lập KHÔNG B I NGHỊ QUYẾT đảng 
cộng sản khống chế sai khiến chỉ thị chỉ huy làm nô lệ cho tầu ácbốgià 
gtdhcđ mafia phát xít macxít khủng bố đội lớp cọngsản CHỈ TẠM ỨNG TỶ 
SUD CHIẾN TRANH TÂM LÝ CHIẾN ĐÁNH VÀO LÒNG THAM RỒI 
SAU KHI XONG VIỆC SẼ CHO NẰM VÙNG ÁM SÁT  
VÌ cộng san VN tính toán sai VÌ bị THAM đã chi phối đã bị chử THAM sai 
sử csVN bị động tham một chút lợi bám ghế để CHẾT DƯỚI TAY tầu ác 
NHƯgadahfi bị cướp lại hết tiền tỷ usd bị bắn nát óc  
Như lãnh tụ đcsVN nguyễn sinh cung đã bị csTQ THỦ TIÊU  
CsVN SAI LẦM MÀ KHÔNG ĐI HƯỚNG THÀNH CÔNG CỨ BÁM CÁI 
CHẾT đã được báo trước do csTQ sai nằm vùng gắn từ đầu thực hiện bí mật 
dụ dỗ ra chổ vắng bắn ám sát lấp đất dấu xác làm lãnh đạo vô lương tâm 
tham tàn chọn cái chết GADHAFI đã báo trước LÀM VN ĐIÊU ĐỨNG TQ 
cướp hủy hoai hết VN TRÁI ĐẤT,NHÂN LOẠI  

 
Ads by StartNowAd Options 
bởi: nguoi quan sat từ: vn  
11.05.2014 03:28  



Trả lời  
Trong tinh hinh ( Tq xam lan VN/Gian khoan Tq o Bien Dong/Chu quyen 
VN) tu dau thang 5/2014 den nay11/5/2014).Toan dan VN da dung len dau 
tranh chong ngoai xam, duoc su phot lo cua CP.Nhu vay chung ta da thay 
truyen thongdoan ket, dau tranh chong ngoai xam cua dan VN nhu the nao 
roi.Vi the phai noi thang rang : CP phai xem lai, CP co phai can dan hay 
khong????neu khong duoc dan ung ho thi CP lam duoc gi??? nguoi dan 2 
mien da tu cung nhau song than thien voi nhau tu 1975 den nay khong co gi 
phai ban.Bay gio la luc CP phai nghi den viec: Vi dat nuoc VIET NAM,vi 
dan toc VIET NAM phai tien len de sanh buoc cung 5 chau 4 be bang su 
thuc tinh va khon ngoan nhat : 
(Nen chang VN phai co chi huong,sang suot de chon ban cho ngay mai, dat 
nuoc duoc hung manh hon ngay nay,giau manh hon ngay nay de de phong 
giac xam lang TO QUOC VIET NAM, va cung dong hanh trong nhung buoc 
di nay) 
 
Bước một: Triệu tập “Hội Nghị Hóa Giải Mâu Thuẫn Về Lãnh Đạo Dân 
Tộc” 
Bước Hai : Triệu tập “Hội Nghị Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia” 
Bước Ba: Hình thành “Chế Độ Dân Chủ Nhất Nguyên Dân Tộc”. 
Va nhung viec can lam tiep tuc trong tuong lai........  

 
bởi: ngô tuấn kiệt  
11.05.2014 01:58  
Trả lời  
các ô chỉ thích nhiều đảng nhiều phái , để kích động nhau rồi đánh nhau, suy 
đi suy lại thì các ô chỉ tìm kiếm lợi ích phục vụ cho chính bản thân mình, 
chứ nếu ai cũng biết nghĩ cho tổ quốc thì Việt Nam đã trở thành japan thứ 2 
rồi, ..  
Chỉ to môm nói sĩ thôi, 
Trả lời 
bởi: Longman từ: Ireland  
12.05.2014 02:05  
Trả lời  
Bác biết tại sao người dân cần đa đảng không? Thế nầy nhé, thử kiểm lại 
những cái đảng Cộng Sản VN ( độc đảng) làm được trong suốt thời kỳ cai trị 
của họ cho tới nay nhé: 
Trước 1975: 
-Giết được vài chục ngàn người trong cải cách ruộng đất 
-Triệt hạ, tù đày, đàn áp tất cả văn nghệ sĩ có tài, có tư tưởng tự do, hủy diệt 



nền văn hóa dân tộc (Nhân văn giai phẩm...và nhìu vụ án văn hóa khác) 
-Lùa được hàng triệu con em nông dân nhân danh lý tưởng cs, đánh phá 
miền Nam, giết được vài triệu dân miền Nam lẫn lính VNCH, và bản thân kẻ 
chém giết cũng bị giết hàng triệu, chỉ vì đảng muốn làm tiền đồn cho phe 
XHCN, chỉ vì đảng muốn'Đánh Mỹ vì Liên xô'. 
-Giúp 'bạn Trung Quốc' chiếm Hoàng sa dễ dàng hơn bằng cách vẫn đánh 
phá miền Nam dữ dội trong khi lính VNCH vừa phải chống TQ chiếm 
Hoàng Sa năm 1974, vừa phải chống chính những người anh em của mình 
đang ngày đem chỉa súng ...bắn mình theo lệnh đảng. 
Sau 1975: 
-Tù đầy, tra tấn cả thể chất lẫn tinh thần hàng triệu binh lính chế độ VNCH, 
kể cả gia đình họ (Buộc gia đình họ đi kinh tế mới nơi rừng thiêng nước độc, 
không cho con cái họ học hành, hạn chế đi lại, làm ăn...) 
-Ngăn sông cấm chợ một thời gian dài cho dân chúng suy kiệt 
-Đuổi được hàng triệu người miền Nam vượt biên , làm chết được vài trăm 
ngàn người trên biển, gây chia rẽ sâu sắc trong dân chúng... 
-Tạo được một nền tự do báo chí đứng trong top 10 từ dưới chót đếm ngược 
lên 
- Tạo được một đất nước tham nhũng không có cách gì trị... 
-Tạo được một nền giáo dục kỳ quặc, buồn cười nhất thế giới,  
-Đưa được phần lớn con em với tiêu chuẩn COCC (Con ông cháu cha) đi 
Tây đi Mỹ (???), mua biệt thự, định cư mãi mãi bên trời Tây (Định giải 
phóng Mỹ chăng?) 
-Bán gần hết các tài nguyên cha ông để lại từ nghìn năm với giá rẻ, chỉ trong 
một thời gian ngắn kỷ lục trong lịch sử đất nước :Rừng, than đá, dầu 
khí...nay còn bao nhiêu? Gần sạch rồi.  
...Đó là vài lý gio người dân thích đa đảng, vì nếu đa đảng, ít ra trước khi 
quyết định bán cái gì đó, liên quan đến quyền lợi đất nước, nhân dan, vì bọn 
chúng là đa đảng, chúng nhiều ký kiến, nên chúng dễ cải nhau, khó thống 
nhất, thành ra nếu có bán cái gì đó quan trong, , chúng cũng bán chậm hơn 
một đứa, may ra con cháu đời sau còn có mà ăn, mà cám ơn cha ông vì đã 
không bán tất tàn tật... 
Nếu có định giết người, đày đọa một lớp người nào đó, chúng cũng cải nhau, 
nên nếu có giết người, bọn đa đảng cũng...giết ít hơn...Đại khái là vậy, Tuấn 
Kiệt nhỉ? 

Trả lời 
bởi: Ruộng Hoang từ: Việt Nam  
15.05.2014 09:46  



Bạn Longman nói đúng đấy! 
Những lời hoa mỹ lâu nay của Đảng CS TQ với Đảng CS VN lâu nay chỉ tác 
hại cho Việt Nam và Thế giới thôi.  

 
bởi: hoàng cầm từ: Sài Gòn  
10.05.2014 21:24  
Trả lời  
chừng nào ĐCSVN còn tồn tại thì đừng bao giờ mơ đến cái gọi là hòa hợp 
dân tộc.  

 
bởi: Sôi Gan từ: USA  
10.05.2014 20:21  
Trả lời  
Ý kiến đề xuất của bạn rất hay và toàn bộ. Mong các vị có trách nhiệm lãnh 
đạo ở trong nước và cộng đồng VN ở nước ngoài quan tâm nghiên cứu , nếu 
muốn thực tâm "hòa hợp hòa giải dân tộc "  
Trả lời 
bởi: mat thay tai nghe từ: saigon  
20.05.2014 12:39  
Trả lời  
Tôi đồng ý với bạn. Nếu là người có tâm huyết với dân tộc, thì phải tìm giải 
pháp có lợi cho tất cả mọi người dân Việt Nam dù là độc đảng hay đa đảng 
có sao đâu !  

 
bởi: huemai từ: usa  
10.05.2014 15:07  
Trả lời  
Không bao giờ có thể nói chuyện hoà hợp, hoà giải với 1 chế độ độc tài, 
đảng trị, sử dụng luật rừng, côn đồ để cai trị dân, cam tâm làm tay sai cho 
Tàu để giữ vững địa vị, uy quyền, nói chuyện với chúng thà vạch đầu gối nói 
còn dễ chịu hơn. Chỉ có người ngu hoặc không có đầu óc mới nghe theo bọn 
chủ trương hòa hợp, hòa giải.  

 
bởi: chống xâm lược  
10.05.2014 01:08  
Trả lời  
Không có nội chiến ý thức hệ tại Việt Nam.  
Vì sao hòa giải và hòa hợp dân tộc đã thành tựu tại Nam Phi? 
Vì apartheid không phải là cộng sản. 

 



bởi: Lê Lếu từ: Phổ Lỗ Sĩ  
09.05.2014 21:55  
Trả lời  
Thưa Ông Thiện Ý : Ông là thầy cãi,thì lo việc thầy caĩ .Chớ phát biểu về " 
chính chị chính em " làm chi cho phiền hà .Ô ng đã từng sống tại Miền Nam, 
chắc Ông hiểu nhiều về CS .Nếu Ông phát biểu như vậy,sợ rằng nhiều người 
tưởng lầm Ông là người am hiểu CS qúa nông cạn,sơ sài .Như Ông đã biết : 
Chủ tịch nước phát biểu là phát ngôn của bộ đầu nảo CS : Bỏ điều 4 trong 
HP của CS là tự sát .CS đã khẳng định như vậy. 
Nay Ông muốn " xếp cung kiếm,cầm thư vào một gánh " thì Ông không chỉ 
là Vua của VN ,mà là Vua của nhân loại . ! thưa Ong .Chúc Ông đạt ý .  
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bởi: Noi That từ: Canada  
09.05.2014 16:17  
Trả lời  
Đa nguyên, đa đảng là món ăn xa xỉ cho dân Việt Nam của những kẻ tham 
vọng chính trị củng mong muốn một ngày lại cởi đầu, cởi cổ người dân Việt 
Nam mà thôi. Hãy lấy Thái Lan là một bài học có tốt đẹp gì suốt bao nhiêu 
năm nay. Dân chủ, đa đảng không phải là không tốt, nhưng với người Á 
châu thật sự là không phù hợp, ít nhất là vào giai đoạn này. 
 
Nhật, Hàn quốc cỏ thể nói họ tiến bộ hơn cả trong dân chủ, đa đảng nhưng 
không phải họ từng trải qua giai đọan quân phiệt Minh trị. Cho tới ngày nay 
họ vẩn mộp đầu tuân thủ cấp trên, cho dù học vấn có cao tới đâu. Thử hỏi 
dân ta có ai chịu mộp đầu như dân Nhật không? nếu bạn trả lời không thì 
hãy bỏ cái thói học đòi phương Tây đi. 
 
Sự lý luận "kinh tế thị trường định hướng XHCN" mơ hồ, ngụy biện, nói 
trắng ra là Tư bản hóa, Đảng viên ĐCSVN phải thấy rõ điều đó và thay đổi. 
Làm sai sửa sai là điều tốt, đó là cách mạng. CS không phải là một lý luận 
không tốt, nhưng thực tế khó đạt được ít nhất củng trong giai đoạn này. Vậy 
thì còn chần chờ gì nữa mà không chịu thay đổi để thỏa mãn lòng dân. 
Tiền thân của ĐCSVN củng từng thay đổi qua bao lần tên để phù hợp với sứ 
mạng lịch sử của dân tộc, những trang sữ vẽ vang củng đã đầy, thì nay củng 
là lúc phải làm nên những trang sử mới cho VN. ĐCSVN phải đưa lại sự 
quyết định cho nhân dân thông qua Quốc hội và chính quyền. 
Trung lập, Dân chủ, Thống nhất là con đường tốt nhất cho VN, ít nhất là 
trong giai đoạn lịch sử trước nguy cơ xâm lấn của Trung quốc. 
Chủ nghĩa lương tâm, phải được đưa cao cho mọi người VN.  



 
bởi: Lê Trần từ: VN  
09.05.2014 11:55  
Trả lời  
Đã là Đảng trị thì phải độc tài .Đã độc tài thì không có tự đo ,dân chủ . Dùng 
nạng tre mà chống Trới .Ông Thiện Ý ôi .  
Trả lời 
bởi: mat thay tai nghe từ: saigon  
20.05.2014 12:30  
Trả lời  
Gởi "Lân trề" : 
vế đầu thì đúng, nhưng vế sau mà nhận định như thế thì đúng là "óc bả đậu"  

 
bởi: Cà chớn từ: VN  
09.05.2014 11:45  
Trả lời  
Nếu VN thật sự có tự do ,dân chủ ,tôn trọng nhân quyền ,thì có gì nữa mà 
chia rẽ ,hận thù .Còn hòa giải cái gì nua ??  

 
bởi: khỉ già từ: tp hcm  
09.05.2014 06:28  
Trả lời  
kiến với cò gì? hơn 4000 từ là - the end - dài voa còn tệ hơn dài việt 
nam.làm việc với chính quyền cộng sản việt nam có tính dân chủ và biết 
lắng nghe hơn ban biên tập dài voa!..vì sao chính quỳền hà nôi tồn tại dến 
ngày hôm nay và dược chính quyền mỷ khép lại quá khứ hướng dến tương 
lai bang giao với việt nam.? vì hà nội biết lắng nghe tiếng nói chân thật của 
người dân . tiếng nói dối lập có tính cách xây dựng .dân chủ thực sự - ý kiến 
trái chiều không thích hợp dược bảo lưu và tôn trọng . nếu hà nội như dài 
voa thì nó dả theo chân liên xô từ năm 1989 rồi. biết sám hối,biết lắng nghe 
,thực tâm dổi mới.là nhửng diểm son dả giúp cho chính quyền hà nội tồn tại 
dến ngày hôm nay.nước mỷ hiện nay dang gặp rất nhiều nguy hiểm mà tự 
thân nước mỷ không thể giải quyết dược .  
Trả lời 
bởi: Long từ: Saigon  
16.05.2014 22:15  
Trả lời  
Bác phát biểu thật đúng vợi ý nghĩa với cái tên của bác đó.  

 
bởi: Lee từ: Hanoi  



09.05.2014 00:00  
Trả lời  
Thiếu tướng Đỗ Kế Giai: "...tôi xin bày tỏ quan niệm tôi qua hai câu của 
người xưa": 
 
BẠI BINH CHI TƯỚNG, BẤT KHẢ NGÔN DŨNG  
VONG QUỐC CHI ĐẠI PHU, BẤT KHẢ NGÔN TRÍ. 
(Tướng bại trận không thể nói mạnh. 
Quan mất nước, không thể nói hay) 
 
Suốt mấy chục năm tôi để ý thấy sau 1975 có nhiều vị tướng VNCH không 
phát biểu chửi rủa gì. Đến khi đọc được mấy câu này của tướng Giai thì tôi 
hiểu. Và rất "tâm phục khẩu phục" sự im lặng của họ!  
Trả lời 
bởi: LED từ: CA  
11.05.2014 21:00  
Trả lời  
@ " Tứơng bại không nói mạnh.. chỉ Tứơng thắng mới..." Sao không thấy 
một ông tướng gọi là bên thắng cuộc há mồm khi TC đặt giàn khoan 981 
trong thềm lục địa, hải phận VN lên tiếng???, mà lại câm như hến, lặn sâu 
hơn tàu ngầm vậy hả ??  

 
Ads by StartNowAd Options 
bởi: LED từ: CA  
08.05.2014 23:59  
Trả lời  
Chánh quyền csvn là độc tài, tham quyền cố vị ," CHẤM HẾT " °̣ sao ô. 
Thiện Ý còn ngây thơ, lải nhải mãi vậy??Hãy nhìn về thế giới trong thế kỹ 
20, có nước cs nào trên thế giới nầy hòa giải hòa hợp không? Chỉ có độc tài 
và tham quyền cố vị, họ quyết sống chết bám trụ, còn đảng còn mình, đó là 
chủ thuyết cốt trụ " bất di, bất dịch, bất biến, bất khả phân, bất khả thay, 
không bàn cải, bất hòa hợp hòa giải, chỉ có ta chứ không có người, mà ta là 
đảng cai trị lãnh đạo độc nhất, không bàn cải, không thoả hiệp,...ngươi là 
dân, là bị trị, là thừa hành theo cương lĩnh của đảng (trên cả hiến pháp), có 
công an và quân đội bảo vệ. 
" ô. Thiện Ý rõ chưa? Đưá con nít còn biết điều đó..  

 
bởi: Chuyện tiếu Lâm từ: Thiên đàng csVN  
08.05.2014 19:09  
Trả lời  



Nếu đảng csVN muốn hòa hợp hòa giải thì lãnh đạo đảng csVN chỉ cần thực 
thi Nghiêm Chỉnh bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của lien hiệp quốc mà 
đảng đã thừa nhận và ký kết 1982. Đã trên 30 năm lãnh đạo đảng csVN thừa 
nhận và ký kết vào bản tuyên ngôn nhân quyền lien hiệp quốc chỉ để Lừa 
Bịp nhân dân VN và cộng đồng thế giới. Như thế nầy thì thử hỏi nhân dân 
VN ở trong nước cũng như ở hải ngoại có tin vào những gì lãnh đạo đảng 
nói không?Nhân dân VN đã chịu quá nhiều đau thương tang tóc, bây giờ hòa 
bình trở lại đã 39 năm , lãnh đạo đảng csVN vẩn tiếp tục Lừa Bịp nhân dân 
VN. Đảng csVN tước đoạt mọi quyền căn bản của người dân VN được 
hưởng trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền .Đã vào thời đại internet 
toàn cầu, người dân VN dù ở quốc nội hay quốc ngoại đều không chấp nhận 
sự Lừa Bịp nầy của lãnh đạo đảng csVN.Làm sao mà hòa hơp, hòa giải được 
khi lanh đạo cực cao của quốc gia lại là những tên Lừa Bịp nhân dân.  

 
bởi: Vô danh  
08.05.2014 17:23  
Trả lời  
Văn hay chữ đẹp chẳng làm l gì cho đời. 
........  

 
bởi: Vô danh  
08.05.2014 17:21  
Trả lời  
Nhớ rằng hiện tại quốc gia có tên Việt Nam nhé. 
Miễn bình luận.  

 
bởi: Lê Thái từ: Hà Nội  
08.05.2014 17:17  
Trả lời  
Đúng là ngộ chữ, Học thuyết, yêu sách vớ vẩn! 
Việt quốc và Việt Nam? 
Đa nguyên, đa đảng? 
Thực tế? Giả? 
Tao chỉ là 1 công dân của CHXHCNVN, tao có đời sống thấp hơn mày 
nhiều nhưng tao nghĩ 1 điều đơn giản Việt Nam đang có dân chủ, và ko phân 
biệt 1 công dân nào cả, miễn là người Việt sống và cống hiến cho người 
xung quanh sẽ hưởng thụ, gia đình vui vẻ! 
Xin trả lời luôn, 1 đảng lãnh đạo còn ko thống nhất, và hợp lòng dân, tệ nạn 
xã hội vẫn xảy ra do 1 số kẻ nhận thức thấp gây ra, huống gì xung đột giữa 
các đảng với nhau khi ở chế độ đa đảng, lắm thầy thối ma. 



Ở đây chỉ có 1 thứ, lao động thực, sống thực tâm thì có hạnh phúc thực, 
ngược lại là giả. 
Về Việt Nam mà sống thử đi, ra đồng mà làm ruộng thử đi, đừng ở trên trời 
mà hót lẻo (lẻo mép)! 
Tao đang đc lao động thật sự và vui vẻ thật sự nè! 
Và tao thấy ko vui với những điều luật ko khả thi của mấy ông lãnh đạo cấp 
thấp ngắn học, nhưng lại thấy vui khi có đường lối đúng đắn!  
Trả lời 
bởi: SV biểu tình chống Tàu  
10.05.2014 08:33  
Trả lời  
Giọng văn Lê Thái hao hao lời phát biểu của Dư luận viên Trần Nhật Quang 
luôn lẽo đẽo theo những người biểu tình chống Trung quốc hùng hổ "mày 
tao " với họ. Không biết vào ngày 11/5/14 này tại Hà nội khi số đông người 
biểu tình chống Trung quốc đặt dàn khoan tại đảo Lý Sơn Quãng ngãi , ông 
Trần nhật Quang và ông Lê Thái này có ra đó chữi bới theo kiểu hàng tôm 
hàng cá như thế này không ạ? 
Trả lời 
bởi: yeu nuoc từ: Saigon  
10.05.2014 00:30  
Trả lời  
e no lam ruong nen hieu biet, nhan thuc con han che. CSVN dan chu ma 
nguoi dan di bieu tinh chong trung cong lai bi bat???  
Trả lời 
bởi: mat thay tai nghe từ: saigon  
20.05.2014 12:21  
ban "yeu nuoc" ! quoc co quoc phap, gia co gia quy. Neu mom thi cu ho hao 
yeu nuoc, roi muon co bieu tinh de dap pha, cuop boc cua nguoi khac !? 
Vây, hanh vi do goi la gi neu k la hanh vi cua thổ phỉ, thảo khấu !!!??? Sẽ 
thật ngac nhiên nếu bạn đồng thuận với những hành vi trên.  
 
 


