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Qua. 

 

Lê Quế Lâm 

 

Trước thảm trạng của đất nước, nhân dịp đầu năm mới Kỹ Hợi 2019 tôi có viết 

một loạt bài về lịch sử đất nước 100 năm qua. Nguyên nhân đưa dân tộc đến 

thảm họa là do sự mê muội, mù quáng của những người lãnh đạo Quốc gia lẫn 

Cộng sản. 

Ông HCM khi phát động Toàn quốc kháng chiến, ông tin tưởng Quốc tế CS và những 

người bạn của ông trong Đảng Xã Hội và Đảng CS Pháp vì nghĩa vụ quốc tế sẽ giúp 



ông giành độc lập cho đất nước. Nhưng nhìn lại cuộc chiến Đông Dương 1946-1954, 

những người bạn của ông ở Pháp đều làm ngơ trước lời kêu gọi của ông. Cuối cùng 

tại Hội nghị Genève 1954, LX và TC đều hùa với Anh Pháp Mỹ chia cắt VN. Vì họ 

đặt quyền lợi của đất nước họ lên trên nghĩa vụ quốc tế. 

Ông HCM không rút được bài học này, ông lại vì nghĩa vụ quốc tế, phát động cuộc 

chiến giải phóng MN, thống nhất đất nước, để góp phần tăng cường phe Xã hội chủ 

nghiã. Vì thế cả LX và TC đều ủng hộ vì những mưu đồ khác nhau. TC muốn kéo VN 

về phía Thế giới thứ ba mà họ tự nhận là lãnh tụ, để chống cả LX lẫn HK. Còn LX lôi 

kéo VN để tăng cường khối XHCN. Riêng phần Mỹ, họ dồn nổ lực để cứu MN tự do, 

nhưng bất thành, họ hy sinh VNCH để phân hóa khối CS. 

Đó là chiến lược của Mỹ không có gì lạ. Khi Thế chiến II xảy ra, Mỹ cung cấp vũ khí 

cho LX đánh Đức Ý. Mỹ tiến quân từ phía Tây , LX tiến từ phía Đông hiệp đồng tấn 

công Đức. Hai bên cam kết sẽ chia hai ảnh hưởng ở Âu châu. Trong 4 năm đầu, Hồng 

quân LX đọ sức với quân Đức, hai bên đều bị tổn thất nặng nề. Mãi đến ngày 

6/6/1944 Mỹ mới đổ bộ lên Normandy, 9 tháng sau Đức Ý đầu hàng. Đức và Châu Âu 

bị chia đôi. 

Còn châu Á, Mỹ vận động hai bên Quốc Cộng Trung Hoa thành lập chính phủ liên 

hiệp. Mỹ cung cấp vũ khí cho quân Mao lẫn quân Tưởng đánh bại Nhật. Chiến tranh 

chấm dứt, Mỹ viện trợ Đức Ý Nhật trở nên hùng mạnh, thành Đồng minh với Mỹ 

chống LX. Còn Trung Hoa, sau khi đánh bại Nhật, Mỹ bỏ rơi Tưởng, giúp Mao thôn 

tính Hoa Lục, vì chỉ có Mao và Đặng Tiểu Bình mới đủ sức đối đầu với Stalin. Trong 

cuộc chiến VN, Mỹ hy sinh VNCH, sau đó các nước cộng sản đánh nhau. Để tranh 

thủ TC hợp tác chống LX, Mỹ còn giúp Đặng Tiểu Bình thực hiện Bốn hiện đại hóa 

TQ. Cuối cùng LX và thế giới CS 

sụp đổ. Ngày nay mục tiêu kế tiếp của Mỹ là TC. Một cuộc chiến sinh tử: Tàu sống 

thì Mỹ chết. 

Hy vọng những bài học trên sẽ giúp những người lãnh đạo CS cũng như người Quốc 

gia suy tư để định hướng tương lai dân tộc. Thân phận nhược tiểu, VN phải biết uyển 

chuyển trước những thế cờ của các cường lực để tồn tại và phát triển. 

Cụ Trần Trọng Kim trong hồi ký Kiến Văn Lục đã viết “Hình như ngoài cuộc nhân 

sinh vật chất của người ta, có cái thế lực u uẩn, huyền bí, an bài hết cả mọi việc theo 

đúng cái nghiệp từng người, giống như một tấn tuồng sắp đem ra diễn, đã có người 

xếp đặt đâu đấy cả rồi, ai đóng vai trò nào là phải cho hết trò, chứ không từ chối được. 

Nhà triết học nói đó là cái nhân quả tự nhiên của các sự vật, chớ không có gì lạ”. 

Ngoài cái nghiệp mỗi người, cụ Trần “tin ở trong vũ trụ có cái linh quang bao hàm hết 

thảy mọi vật. Ở trong người ta, cái linh quang ấy gọi là tâm, là chủ sự hành động của 



ta. Ai ai cũng có cái tâm ấy song vì tình dục và sự thiên tư mà thành ra sai biệt khác 

nhau”. 

Hồ Chí Minh, Trần Trọng Kim, Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu đều 

đóng trọn vai trò theo cái nghiệp cuả từng người. Nhưng do cái tâm của đa số thiên về 

tình dục nên đưa đến thảm họa cho dân tộc. 

 

Là người nghiên cứu lịch sử, tôi nhận thấy chỉ có Cựu hoàng Bảo Đại, cụ Trần 

Trọng Kim và Giáo sư nhờ thiên tư mới có cái tâm thiên lương khi đứng ra gánh 

vác việc nước, phục vụ dân tộc. Đến nay, Giáo sư vừa tròn 100 tuổi ta, nhưng vẫn 

còn sáng suốt để đóng trọn vai trò vì dân vì nước. Đó là cái nghiệp của một nhân 

vật lịch sử tiêu biểu của dân tộc trong Thời đại 100 năm qua. 

Kính chúc Giáo Sư an khang trường thọ. 

Lê Quế Lâm (Mùng Ba Tết Kỹ Hợi 2019) 

 

 

 



Điện thư phúc đáp của Giáo sư Thúc 

 

Anh Lâm thân kinh , 

buc diên thu cua Anh khiên tôi vô cung cam dông , co hô roi lê, môt diêu rât hiêm 

dôi voi môt nguoi da dat 100 tuôi. Hàng ngày tôi vân theo sat tin tuc thoi su và 

nhân thây nhung gi, tôi du doan dang thê hiên . Tôi ta on Thuong Dê cho tôi con 

sông và tinh tuong dê nhân thây minh da ly luân dung. Và duoc môt su_ gia nhu 

Anh da t-hâm dinh công bang  Xin thành thât cam on Anh      

Vũ Quốc Thúc  

 


