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Ngày 21-9-2021 là kỳ giỗ thứ 10 của cố Sĩ Phu NGUYỄN CAO HÁCH (21/9/2011 - 

21/9/2021), nhà ái quốc lớn của Việt Nam thế kỷ 20, nhà lãnh đạo biểu tượng của 

Phong Trào Hiến Chương 2000, nguyên Khoa Trưởng Ðại Học Luật Khoa Sài Gòn, 

Tiến Sĩ Luật Khoa và Thạc Sĩ Ðại Học (Agrégé, Paris): một trong 4 vị Thạc Sĩ Ðại 

Học duy nhất thuộc ngành Luật và Kinh tế của nước ta (Thạc Sĩ Nguyễn Cao Hách, 

Thạc Sĩ Vũ Quốc Thúc, Thạc Sĩ Vũ Văn Mẫu, và Thạc Sĩ Nguyễn Văn Bông; ba vị đã 

quá cố chỉ một vị còn sống là GS Vũ Quốc Thúc, nay đã trên 100 tuổi). Cố GS 

Nguyễn Cao Hách đã để lại DI NGUYỆN cho Phong Trào Hiến Chương 2000 và cho 

hậu thế chỉ gồm 4 chữ đơn giản: “TIÊU DIỆT CỘNG SẢN!” 
(Cộng Sản là đại thảm họa của Dân Tộc VN và Nhân Loại, cần phải tiêu trừ!). Còn 

nhớ, ngày 1/10/2011, trong Lễ Di Quan cố GS Nguyễn Cao Hách tại San Diego - CA 

theo Nghi Thức PHẬT GIÁO, với rất nhiều các giáo sư, đồng nghiệp, các giới hàn 

lâm, chuyên gia, học giả, và môn đồ, bảo quyến hiện diện; hai vị trong Ban Lãnh Ðạo 

Phong Trào Hiến Chương 2000 có tham dự Ðại Hội Paris Công Bố Hiến Chương 

2000 ra thế giới ngày 25-26/11/2000 (Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm và ông Nguyễn 

Tấn Lạc) đã thay mặt Phong Trào đọc Ðiếu Văn  hứa trước Linh Sàng của Người là sẽ 

tiếp nối đến cùng con đường TRIỆT TIÊU CỘNG SẢN - QUANG PHỤC VIỆT 

NAM, và XÂY DỰNG MỘT ÐẤT NƯỚC VIỆT NAM MỚI mà Người hằng theo 

đuổi lúc sinh tiền. Sau khi cố Giáo Sư qua đời ngày 21-9-2011 tại San Diego, rất 

nhiều các ghi nhận, đăng tải, phúng điếu của giới Hàn Lâm, Học Giả, Ðồng Nghiệp, 

Môn Ðồ, Bảo Quyến v.v. đã được đưa lên báo chí hoặc trên hệ thống Internet toàn 

cầu, trong đó có email của GS Nguyễn Thái Sơn (Paris) ca ngợi cố GS Nguyễn Cao 

Hách lúc còn sinh tiền được xem là “Thái Sơn Bắc Ðẩu” của ngành Luật & Kinh Tế 

của nước ta (Giáo Sư Nguyễn Cao Hách nguyên là Giáo Sư Thực Thụ, Khoa Trưởng 

Ðại Học Luật Khoa Sài Gòn trong thập niên 60; ngoài ra, Người còn là Khoa Trưởng 

của Trường Cao Học Kinh Doanh - ÐH Ðà Lạt (khoa này mở và dạy tại Sài Gòn). Về 

hoạt động trình bày, hội thảo, diễn giảng; Người có tham gia thuyết giảng tại một vài 

định chế đặc biệt như Trường Cao Ðẳng Quốc Phòng. 

 

Trong suốt cuộc đời của GS Hách, Người không thuộc đảng phái chính trị nào hoặc đi 

theo khuynh hướng phục vụ chính trị công quyền hoặc tham chính trong các vị thế 

cao cấp (như tổng trưởng, bộ trưởng v.v.). Người theo hướng truyền bá, giảng dạy và 

đào tạo, thay vì tham chính. Người chỉ giữ một vai trò tham vấn chuyên môn duy nhất 

dưới chế độ VNCH là Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Kinh Tế - Xã Hội - một định chế tư 

vấn được quy định trong Hiến Pháp Ðệ Nhị VNCH, do Phó Tổng Thống Trần Văn 

Hương làm Chủ Tịch (theo quy định của định chế Hội Ðồng Kinh Tế Xã Hội) và 

Người là Phó Chủ Tịch.  Ngay cả khi nhận làm Khoa Trưởng của Trường Cao Học 

Kinh Doanh (ÐH Ðà Lạt); người cũng hợp đồng là chỉ giữ trách nhiệm thuần túy về 

hàn lâm và giảng dạy, không dính líu đến tài chánh. Trong quá trình sinh hoạt 20 năm 

của Miền Nam VN (1954-1975), Người đã góp phần đào tạo hàng vạn môn sinh tại 



Ðại Học Luật Khoa Sài Gòn và nhiều đại học khác; cũng như tham gia các sinh hoạt 

thuyết giảng tại các định chế đặc biệt (như Trường CÐQP), khiến cho ít có sinh viên 

hoặc  thảo luận viên dính líu đến ngành Luật và Kinh Tế ở Miền Nam VN mà không 

biết đến GS Hách. 

 

Cố Sĩ Phu NGUYỄN CAO HÁCH là một nhà ÁI QUỐC lớn, đã gắn chặt cuộc đời 

mình với các hoạt động tranh đấu của Phong Trào Hiến Chương 2000, ngay từ thập 

niên trước khi Hiến Chương 2000 được khởi thảo (Hiến Chương 2000 được khởi thảo 

từ tháng 6-1999 đến gần cuối tháng 11-2000); khi mà tờ Khai Thác Thị Trường & 

Phúc Trình Doanh Thương VN ra mắt số đầu tiên vào tháng 12-1990 sau Cách 

Mạng Ðông Âu (nay tờ KTTT đã sắp 31 năm!, số tới của KTTT là số 124, tháng 10-

11-12/2021, tức là đúng 31 năm). Lúc đó, nhóm hoạt động đã hình thành một tổ chức 

gọi là “Lực Lượng Trí Thức Hoa-Thế-Nguyên” có chủ trương chống Cộng Sản 

(1989), và Lực Lượng này xuất bản tờ Khai Thác Thị Trường & Phúc Trình Doanh 

Thương VN làm cơ quan nghị luận, nghiên cứu và chiến lược của Lực Lượng. Tuy 

đặt tên Khai Thác Thị Trường & Phúc Trình Doanh Thương VN (tên tiếng Anh: 

Viet Marketing & Business Report) để cho tờ báo dễ sống; nhưng nội dung thực sự 

của tờ báo gồm cả Doanh Thương, Kinh Tế, Chính Trị, và Văn Hóa, đặc biệt là các 

nghiên cứu nhằm GIẢI THỂ CSVN! Cố GS NGUYỄN CAO HÁCH tham gia ngay 

từ đầu với nhóm chủ trương mà chủ trì là TS NGUYỄN BÁ LONG (Toronto, 

Canada), và viết bài trên tờ Khai Thác Thị Trường ngay từ những số đầu tiên, bằng 

tiếng Anh và tiếng Việt. 

Ðây là tờ báo đa ngữ (Việt/Anh/Pháp) và trong những năm đầu tiên, số lượng các bài 

tiếng Anh khá nhiều; được viết bởi GS Nguyễn Cao Hách, TS Nguyễn Bá Long, 

Ronald V. Colucci, David Kilgour và nhiều tác giả bên ngoài nữa. Từ năm 2000, tờ 

báo được sự cộng tác thường xuyên của Giáo Sư Tiến Sĩ và Nhạc Sĩ LÊ MỘNG 

NGUYÊN - Viện Sĩ Hàn Lâm Khoa Học Hải Ngoại - Pháp và Giáo Sư Ðại Học Paris, 

chuyên viết tiếng Pháp và Việt cho tờ Khai Thác Thị Trường. Ngoài GS Lê Mộng 

Nguyên thì về tiếng Pháp/Việt còn có các vị như GS TS Lê Ðình Thông (Ðại Học 

Paris X - Nanterre), GS Vũ Quốc Thúc (Ðại Học Paris)... GS LÊ MỘNG NGUYÊN là 

thành viên chủ chốt của Hội Ðồng Cố Vấn của Phong Trào Hiến Chương 2000, và từ 

2009, trở thành Chủ Tịch Hội Ðồng Cố Vấn của Phong Trào, sau khi cố Thủ Tướng 

NGUYỄN BÁ CẨN qua đời ngày 20-5-2009. GS Lê Mộng Nguyên là cây viết chủ 

chốt cho đến gần đây, ông ít còn viết vì sức khỏe yếu do tuổi già. 

 

Cố GS NGUYỄN CAO HÁCH là Trưởng Nhóm III phụ trách khởi thảo Hiến 

Chương 2000, và qua Ðại Hội Công Bố Thế Giới Hiến Chương 2000 ngày 25-

26/11/2000 tại Hội Trường Quốc Tế FIAP - Paris, Giáo Sư Hách trở thành PHÁT 

NGÔN VIÊN HIẾN CHƯƠNG 2000 tại Hoa Kỳ, là người lãnh đạo Phong Trào 

Hiến Chương 2000 tại Hoa Kỳ, cho tới khi qua đời ngày 21-9-2011. Từ năm Giáo Sư 

qua đời, Phong Trào đều có làm số TƯỞNG NIỆM hằng năm  trên tờ Khai Thác Thị 



Trường và Ðối Lực, kể từ năm 2012 đến nay (21-9-2021, Tưởng Niệm Kỳ Giỗ Thứ 

10) 

 

Ðể Tưởng Niệm Kỳ Giỗ năm nay 2021, Phong Trào cho đăng lại ba công trình tiêu 

biểu của cố Giáo Sư có tác dụng THÚC ÐẨY CUỘC ÐỨNG DẬY CỦA TOÀN 

DÂN, mà đã được phát động trong CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ: HÔ HÀO NỔI DẬY! 

Mùa Xuân năm 1992, sau Cách Mạng Ðông Âu, và Mùa Xuân 1996, trên các mặt báo 

KHAI THÁC THỊ TRƯỜNG và ÐỐI LỰC. 

Năm nay, 2021, Ban Lãnh Ðạo Phong Trào Hiến Chương 2000 đăng tải lại Chiến 

Dịch 1992 và 1996, gồm các bài: “HÔ HÀO NỔI DẬY/A CALL TO ARMS!”, 

“QUYỀN CỦA NGƯỜI DÂN NỔI DẬY!/OF THE RIGHT TO REBEL!”, cũng như 

bài “LỜI KÊU GỌI CÁC NHÀ ÁI QUỐC VIỆT NAM!/AN APPEAL TO 

VIETNAMESE PATRIOTS!”. Trong số báo kỳ này, bài “HÔ HÀO NỔI DẬY!/A 

CALL TO ARMS!” được đăng ngay dưới đây; tiếp theo là bài: “LỜI KÊU GỌI CÁC 

NHÀ ÁI QUỐC VIỆT NAM!/AN APPEAL TO VIETNAMESE PATRIOTS”, và 

cuối cùng là bài “QUYỀN CỦA NGƯỜI DÂN NỔI DẬY!/OF THE RIGHT TO 

REBEL!” được đăng chót bằng 3 pdf files trong attachments: 

 

I. HỊCH “HÔ HÀO NỔI DẬY” TRONG CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ MÙA XUÂN 

1992! (VIỆT/ANH): 

 

HÔ HÀO NỔI DẬY! 

 

NGUYỄN CAO HÁCH 

 

Người Việt hỡi, thấy chăng đã rõ 

Ðất nước ta nát đổ vì sao? 

Cộng quân "trí tuệ đỉnh cao!" 

Âm mưu xảo trá xiết bao bạo tàn! 

 

Từ lập quốc hàng ngàn năm trước 

bao phế hưng vẫn được trường tồn 

Ngoại xâm phương Bắc chẳng còn 

Ðọa đày thống trị, xóa mòn xứ ta 

Cùng sát cánh, quyết ra tay chống 

Giữ chủ quyền đất nước yêu thương 

 

Nhớ xưa Mông Cổ tràn sang 

Sau khi từng phá tan hoang nước Tàu 

Tại Việt Nam đánh lâu chẳng được 

Ôm hận đành cất bước chạy xa 



Mấy phen đế quốc Trung Hoa 

Minh, Thanh quân sĩ sang ta chiếm càn 

Rồi chúng cũng binh tàn tướng bại 

Thua rút về chẳng ngại ô danh 

Dân ta thấu nghiã hòa bình 

Chiến đấu tự vệ triệt binh nước ngoài 

 

Nay sao ta khổ hoài, nuốt nhục 

Sống tự do, hạnh phúc, xa vời! 

Vào thời điểm giữa năm mươi 

Sao họ tàn sát bao người lương dân? 

Giữa bảy mươi sao cần tàn bạo? 

Bao trại tù cải tạo khắp nơi! 

Tinh hoa, di sản rạng ngời 

Vinh quang hủy diệt xóa thời xưa xa 

Ý thức hệ ép ta chuốc lấy 

Nhân loại đà chán ngấy bỏ rơi! 

 

Tất thắng họ, ta chớ rời 

Ðiều hợp kế hoạch kịp thời cho hay 

Ðồng lòng tranh đấu ra tay 

Ðoàn kết nỗ lực chống bầy phản dân 

 

Chớ nghi ngại, phân vân, có hại 

Giành tự do, bẻ gãy gông xiềng 

Phá mộng đế quốc quàng xiên 

Trở thành tro khói, mặc nhiên tan tành 

Bao nhiêu nước mới dành độc lập 

Phát triển mau, tiến gấp, đua chen 

Sao ta hết thảy chịu yên 

Dưới chế độ đó, uất phiền căm gan! 

 

Phát triển mạnh, thường cần hợp lực 

Dẹp trước tiên áp bức gây ra: 

Quốc gia thoái hóa, sút sa 

Cùng các nước bạn trên đà giao thương 

Nền kinh tế phải thường trọn đủ 

Xã hội ta gương cũ noi sau 

Lẫy lừng quá khứ bấy lâu 

Phồn vinh nhân loại ta mau góp phần 

Kế hoạch chung ta cần góp sức 



Kinh tế mà tự túc, viễn vông! 

 

Ác mộng Mác Xít tan xong 

Ðông Âu đã tỉnh giấc nồng, thoát nguy 

Nga Sô nay suy vi đành bỏ 

Mộng tàn, đế quốc Ðỏ tiêu ma! 

Sao còn bám sát Trung Hoa? 

Cũng phường đế quốc gây ra bạo tàn 

Lính đánh thuê lan tràn mặt trận! 

Hãy vùng lên lãnh vận mạng chung 

Quyết tâm tranh thủ tới cùng 

Chủ quyền đất nước phải trong tay mình 

Chủ nghiã Mác mặc tình áp đặt 

Khắp nơi cùng thấy thật lầm sai 

Bao năm đói khổ, đắng cay 

Họ chỉ tàn sát, đọa đầy, cầm giam 

Sao ta chẳng kết đoàn dậy chống? 

Phá cho toàn hệ thống nát tan! 

 

Sinh mạng mất, nước điêu tàn 

Thật là bi thảm, ấy phần trả đây: 

Ý thức hệ ngoại lai, không tưởng 

Mù quáng đành cứ bướng vấn vương! 

Nếu tự tín, ta chọn đường 

Tử lộ sẽ thoát, bi thương chẳng còn./. 

 

Nguyễn Cao Hách 

 

 

A CALL TO ARMS 

 

By Prof. NGUYỄN CAO HÁCH 

 

O Vietnamese people, don't you see 

That our country is being pushed to the brink 

By a clique of intrigants who pretend to be, 

In the communist empire, the very missing link? 

 

Since the birth of our nation, millennia ago, 

Against all odds we have always managed to survive. 

Northern invaders never succeeded in their drive 



To dominate a nation united and determined to fight 

And defend its own national right. 

 

Don't you remember the Mongols who, years ago, 

Conquered the Chinese empire but, in Vietnam bit the bullet of defeat? 

Don't you remember the Ming army forced to retreat; 

And the Qing army literally crushed to pieces? 

We only fought in defense and knew what peace is. 

 

Oh fellow countrymen, why are we now so miserable? 

Why, to live free and happy, are we still unable? 

Why did "they" massacre peasants in the mid-fifties? 

Why did "they" build concentration camps in the mid-seventies? 

Why did "they" destroy all vestiges of our glorious past 

To impose an ideology mankind is tired of, at long past? 

 

Victory will ultimately come if we know how to unite 

And coordinate our efforts and plans in our fight. 

There is nothing worse than doubt and anxiety 

Which undermine the reconquest of our liberty. 

Let's rise together to shatter our yoke 

And reduce their imperialist venture to ash and smoke. 

 

Most countries in the Third World have gone a long way 

In their planning for social and economic growth. 

It is not possible for our people to stay 

In a system that we all loathe. 

 

Strong is the tendency toward common development 

By first getting rid of all political oppression 

Which has caused our downfall and regression 

And by allying with developed democracies 

To realize our utmost national abilities. 

 

Of all trade partners, our economy must be the complement 

Of our glorious past, our society must be the continuation. 

To the prosperity of mankind, let's make our contribution; 

Let us be a part of the common scheme 

And give up the "socialist directions" (*), an impossible dream! 

 

Eastern Europe has risen from its nightmare of Marxism; 



Russia has given up its ambitious imperialism. 

Why should we stick to China and its empire? 

And fight everywhere as guns for hire? 

Let's take our plight in our own hands 

And rise to reconquer our own lands 

 

Applied anywhere, Marxism has proven an aberration. 

After years of suffering, our people are close to starvation (**) 

Why do we continue to stand a government 

Which knows of no other policy than massacre and internment? 

Why shouldn't we unite and rise 

To push the whole structure to its demise? 

 

Lives lost, country ruined - it's tragic that's what we have to pay 

For blindly adhering to utopias imported from abroad; 

If we just believed in ourselves and went our own way 

We would have avoided a tragic dead-end road. 

 

Nguyen Cao Hach 

Spring - 1992 

 

Chú thích: 

(*) "Market Economy under the Socialist Directions" 

(**) in the 1980s 

 

II. LỜI KÊU GỌI CÁC NHÀ ÁI QUỐC VIỆT NAM! 

 

Một khung sườn nhà đen trụi trơ kèo cột 

Giữa nước đọng bùn lầy, rác rưỡi tan hoang; 

Một mảnh tường đổ nát mưa giầm nắng giãi, 

Nơi vườn hoang lấp lánh một bông vàng. 

 

Chiếc võng xưa, nơi Mẹ nằm hát ru con ngủ 

Nay phân nửa chôn vùi dưới cát bụi điêu tàn; 

Linh thiêng chốn cũ, nơi phụng thờ Tiên Tổ 

Nay ruồi nhặng bu đầy đen kịt từng đàn. 

 

Khi ánh tà dương bắt đầu nhạt nhoà mờ tối 

Một bóng quạ cô đơn lả cánh đậu bờ tường, 

Thốt cất tiếng kêu như sầu đau áo não 

Ðể giao cảm với người về thăm dân, nước, quê hương. 



 

Ôi, những cảnh vườn không nhà trống 

Ôi, những thân gầy hằn những nét đau thương. 

U uất sương chiều in như màu vải liệm, 

Khắp núi sông chan hoà tang tóc thê lương. 

 

Rồi thân chim nhỏ lại ngẫn ngơ vỗ cánh, 

Cất tiếng thảm sầu giữa trời mù mịt ngàn sương! 

 

Nữ Sĩ TRÙNG QUANG, phỏng theo bài “AN APPEAL TO VIETNAMESE 

PATRIOTS” của Thi Nhân NGUYỄN CAO HÁCH 

 

 

AN APPEAL TO VIETNAMESE PATRIOTS: 

What Has Become of Our Home and Country? 

 

Prof. NGUYEN CAO HACH 

 

A black skeleton of columns and beams 

Besides puddles of water and heaps of trash; 

A section of wall ruined by many a rain wash, 

A wild garden where a yellow flower gleams; 

 

A hammock where Mother sang many a song 

Now half buried under layers of dust; 

Where the alter of ancestors was a must 

Now only clouds of flies throng. 

 

As the setting sun begins to glow 

A raven comes and sits on the wall 

And utters a harsh cry as of sorrow 

 

In empathy with the returnee and all 

For so much destruction and sufferings 

In a country covered with a gray pall. 

 

The black raven again flaps its wings 

And, in the dark, crows somber forebodings. 

 

Nguyen Cao Hach 

 



 
 



 



 


