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Vài lời GIỚI THIỆU 

Tôi đã tham gia Cách mạng từ tuổi thiếu niên. Nay 

đã gần 100 tuổi rồi, mà cũng chỉ nghĩ quanh quẩn ở mục 

tiêu ĐỘC LẬP, THỐNG NHẤT, TỰ DO, HẠNH PHÚC 

của nước Việt Nam mình. Các thế hệ trẻ, đặc biệt là giới 

Trí thức còn suy ngẫm sâu sa hơn chúng tôi nhiều: Làm 

sao tạo được Hòa bình, hạnh phúc sung sướng cho toàn 

Nhân loại, trong đó có Việt nam.                            

         

                                                                                                  

Vũ Oanh 

           

Nhiều cán bộ trẻ cứ đến tham khảo ý kiến tôi rất 

chân thành về các vấn đề của đất nước. Có lúc tôi đã tâm 

sự với họ thật lòng: Các cháu tôi tuy còn rất trẻ, song do 

chúng được học tập và làm việc ở Phương Tây, tại các 

nước Tư bản văn minh, vì vậy tôi thấy chúng đã hiểu các 

vấn đề của Tương lai Nhân loại còn khá sâu sa hiện đại so 

với chính bản thân tôi.  

                  

Đặng Quốc Bảo 
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Những anh chị em thuộc nhóm TƯ DUY TẬP THỂ 

hay đến chơi với tôi. Sau khi nghiên cứu kỹ tác phẩm “Lý 

luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong” của tôi, 

họ đã tâm sự rất thật lòng. Họ bảo, tôi nói rất đúng, rất sâu 

sắc:  Bác Hồ đã chỉ bảo nhân dân ta xây dựng đảng tiên 

phong, là Đảng của trí tuệ, Đảng của văn minh. Chính vì 

thực hiện được tốt tư duy đúng đắn của Người nên nhân 

dân ta đã dẫn đầu các nước thế giới thứ 3 dành được ĐỘC 

LẬP TỰ DO THỐNG NHẤT đất nước. Nhưng nay thấy 

anh chị em Trí thức hiện đại của Việt Nam lại góp phần với 

thế giới kiến tạo không chỉ những đảng của Trí tuệ, của 

Văn minh, mà đang góp phần cùng Nhân loại xây dựng cả 

một thế giới của TRÍ TUỆ, một thế giới của VĂN MINH. 

Tập tài liệu “Chủ nghĩa DUY CON NGƯỜI” này chính là 

bước khởi đầu của ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI TƯƠI 

ĐẸP của cả Loài người. Mọi người rất nên quan tâm và 

truyền bá rộng rãi . . .                                                        . 

             

Đoàn Duy Thành 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Mục đích chính của bài viết này là giới thiệu cách 

khắc phục NHỮNG KHÓ KHĂN MẮC MỨU của TOÀN 

NHÂN LOẠI hiện nay và tương lai bằng Chủ nghĩa (hay là 

Đạo giáo) DUY CON NGƯỜI (Personlism). Đây là lĩnh 

vực chính trị. Cuộc đời còn muôn vàn nội dung vô cùng 

phong phú, phức tạp, đa dạng . .  .như kinh tế, quân sự, 

khoa học công nghệ, văn hóa xã hội , thể thao du lịch . . . ., 

nhưng không phải ngẫu nhiên hay vô tình mà Loài người 

đã xếp CHÍNH TRỊ lên hàng đầu, bởi Chính trị chính là 

yếu tố dẫn đầu, sẽ quyết định tất cả !  

Cho đến hiện nay Loài người đã SÁNG TẠO RA rất 

nhiều Chủ nghĩa, hay Đạo giáo, như đạo Đức Chúa Trời Gi 

ê hô va, Đạo Phật Thích ca, Đạo Hồi, Đạo Do Thái. . .rồi 

bắt đầu từ Chủ nghĩa DUY TÂM (Idealism), Chủ nghĩa 

DUY VẬT (Physicism), Chủ nghĩa DUY TƯ BẢN 

(Capitalism) . . , nay chúng tôi đề cập đến Chủ nghĩa 

DUY CON NGƯỜI (Personlism). Chủ nghĩa DUY CON 

NGƯỜI là một Chủ nghĩa mới, nhằm loại bỏ được tất cả 

những sai lầm đã xẩy ra của LOÀI NGƯỜI, tiếp nhận và 

nâng cao tất cả những gì là tốt đẹp của các Chủ nghĩa, các 

Đạo giáo cũ, nhằm tạo ra Thế giới Con người có trí tuệ, 

thông minh, đạo đức, hiện đại hơn. . .  để LOÀI NGƯỜI 

TỒN TẠI CÓ VĂN HÓA và HẠNH PHÚC thật sự, chứ 

không phải Con người hiện nay mới chỉ quan tâm đầy nhiệt 
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tình tâm huyết, rất hăng hái chủ yếu đến những MỤC 

TIÊU PHỔ THÔNG đang rất thời sự như bảo vệ hòa bình, 

chống bóc lột dân nghèo, chống bành trướng xâm lược, 

chống các tư tưởng và hành động NHẦM LẪN, thậm chí 

rất độc ác dã man tàn bạo, bành trướng xâm lược, chiến 

tranh, rất lãng phí tiền của của toàn thế giới, hoặc chủ yếu 

mới nhằm đến mục tiêu công nghiệp 3.0. 4.0 cùng thông 

tin 4G, 5G . . . . để hòa bình, giầu có hạnh phúc sung sướng 

theo kiểu hiện nay. Cách làm hiện nay là đã rất nhiều kết 

quả, đắc nhân tâm, nhưng vô tình lại tạo sự chênh lệch giàu 

có sung sướng trên Trái Đất ngày càng quá xa nhau hơn 

nữa như đang thấy, thậm chí rồi sẽ dẫn đến TỰ HỦY DIỆT 

Loài người.   

Có điều xin lưu ý ngay rằng, nhiều Đạo giáo rất sâu 

sắc và cao thượng . . .đã ra đời trước đây từ bao thế kỷ (ví 

dụ Đạo Chúa Trời Giê hô va đã xuất hiện trước đây 3500 

năm, hay ho, sâu sắc, hấp dẫn . . . như đã thấy) mà vẫn 

đang còn rất rắc rối, khó khăn, cho nên Đạo DUY CON 

NGƯỜI – là nội dung chính  sẽ đề cập trong tài liệu này - 

dù đúng đắn toàn diện vượt trội, cũng không thể hy vọng 

có được NHẬN THỨC RÕ NGAY, chứ chưa nói gì đến 

thời gian cần thiết để thực hiện. . .,nên điều trước tiên là 

cần bàn những nội dung chủ yếu để tạo ra được ngay sự 

BỪNG TỈNH CỦA TOÀN NHÂN LOẠI. 
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Chính vì vậy xin các Quý độc giả hãy bình tâm tìm 

hiểu, xin đừng bận tâm xem tác giả TẬP THỂ này là ai, bởi 

quá nhiều người cũng suy nghĩ như vậy từ lâu, nhưng chưa 

có điều kiện cùng nói ra được.  Vị nào muốn tìm hiểu sâu 

thêm, xin vào trang mạng có tên TIẾN CÙNG NHÂN 

LOẠI trên Google tại địa chỉ  VUDUYPHU’s PAGE. 

Hà Nội, tháng 9 năm 2018 

 

KHẮC PHỤC SỰ RỐI LOẠN CỦA  

TOÀN NHÂN LOẠI 

Bằng Chủ nghĩa DUY CON NGƯỜI  

(Lý luận rất ngắn gọn, nhưng cơ bản 

nhất) 

Hà nội, tháng 9/2018 



 
 

8 

Muốn giải quyết VẤN NẠN TOÀN CẦU (nay đã hội nhập 

sâu rộng – thành LÀNG TOÀN CẦU - nhưng vẫn muôn 

vàn mâu thuẫn, nguy hiểm) không thể chỉ xem xét, giải 

quyết lẻ tẻ từng vụ việc và ở riêng từng nước được. Ai 

cũng có thể SAI LẦM, kẻ tiến trước phạm trước, người lạc 

hậu phạm sau, vấn đề mấu chốt quyết định là SỬA SAI 

PHẢI LẦM THẾ NÀO? Mặt khác, trong đua tài cạnh tranh 

quốc tế giữa các nước văn minh chính trực thì những nước 

tiến trước thường dễ bắt đầu chủ quan, trở nên trì trệ, nên 

những nước tiến sau thường sẽ thay thế nước đi trước, để 

đứng đầu cả khối. Nhưng quy luật đó không thể xẩy ra đối 

với trường hợp những nước mà nền văn hóa chính trị xã 

hội và con người vẫn còn rất lạc hậu, do đi NHẦM 

ĐƯỜNG, chỉ vượt lên được ở một tiêu chuẩn nào đó, ví dụ 

tiêu chuẩn “giầu có”, hơn thế lại còn quá tham tàn độc ác 

dã man!  Thế giới không thể nhầm lẫn. 

Để làm rõ kết luận đó và giải đáp đúng băn khoăn lo lắng 

của mọi người, xin nêu tóm tắt mấy ý TRIẾT HỌC KHÁI 

QUÁT sau đây, là điều rộng lớn bao trùm toàn bộ, ở 
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thượng tầng, trước khi đi vào cụ thể, đời thường, nơi hạ 

giới. 

Trên thực tế mục tiêu cao nhất của Loài người là 

luôn luôn muốn sống HÒA BÌNH, HẠNH 

PHÚC, SUNG SƯỚNG . . .Để đạt được YÊU 

CẦU CHUNG KHÁI QUÁT đó, thì từ trên đỉnh cao, Nhân 

loại đã và đang sáng tạo ra những hệ thống CHỦ NGHĨA 

triết học (các Đạo giáo) sau đây: 

 

Chủ nghĩa DUY TÂM (đạo Ki tô, đạo Phật, đạo 

Hồi, đạo Phong kiến,  đạo Đại Hán . . .) ra đời từ hàng mấy 

ngàn năm nay, đã trông chờ hạnh phúc, sung sướng ở Thần 

thánh, Vua chúa, và ở cả sự hiểu nhầm, sai lệch hay lợi 

dụng, tạo ra mọi mưu lược quỷ kế dã man, nên hầu như 

đều có những thất bại các kiểu khác nhau, vì vậy đã bế tắc, 

lúng túng, trì trệ và thậm chí đang suy đồi. . .Sai lầm chính 

là chỉ muốn làm cho nhân dân tin vào BỀ TRÊN, TRỜI 

PHẬT, THÁNH THẦN, THÀY BÀ, VUA CHÚA (LÃNH 
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ĐẠO) . . .nhưng không có giải pháp HỮU HIỆU để chặn 

đứng, hay tiêu diệt những kẻ ĐÓNG KỊCH, GIẢ DANH 

thày bà, vua chúa, thánh thần, lãnh đạo, hay lợi dụng các 

điều tốt của Thánh thần, của Vua chúa hay Lãnh đạo . . . để 

chỉ TRỤC LỢI CHO RIÊNG CÁ NHÂN, BÈ NHÓM, 

DÒNG TỘC MÌNH,  dẫn đến làm hại toàn nhân loại ! 

Chủ nghĩa DUY VẬT (Đạo Các Mác, chủ nghĩa 

Mác – Lê, Chủ nghĩa Cộng sản , “ChỦ nghĩa Xã hội” và 

các nhánh biến dạng . . ) thì ĐốI NGƯỢC LẠI: Đã trông 

chờ hạnh phúc sung sướng ở chủ yếu chỉ là ở SỨC LAO 

ĐỘNG và SỰ LÃNH ĐẠO CỦA DÂN NGHÈO, của 

CÔNG NÔNG, dưới chế độ độc quyền đảng trị biểu tượng 

cổ lỗ là BÚA + LIỀM  (thủa ban đầu khi mới nắm được 

chính quyền). . Chủ nghĩa DUY VẬT đã thất bại ở Liên 

Xô, Đông Âu và đang thất bại tiếp . . .Lý do cơ bản là rất 

CỰC ĐOAN theo chiều ngược lại: PHỦ NHẬN nên RẤT 

GHÉT THẦN THÁNH, VUA CHÚA, THÀY BÀ , RẤT 

CĂM TỨC BÓC LỘT của người tài giỏi trở nên giầu có 

đối với người chỉ có lao động, đối với người nghèo hay 

hoàn cảnh khó khăn; đã cho rằng LAO ĐỘNG LÀ THỨ 
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LÀM NÊN TẤT CẢ, chẳng cần giới tư sản và trí thức tài 

giỏi và khả năng tổ chức xây dựng xã hội khi Loài người 

ngày một tiến lên và nhiều khó khăn phức tạp hơn . . 

.Chính vì vậy nên  đã rất vô tình, rất nhầm lẫn: Đã lại TẠO 

RA HOÀN CẢNH, MÔI TRƯỜNG RẤT TỐT cho SỰ 

YẾU KÉM, NGU DỐT, LẦM LẪN phá hoại ĐẤT NƯỚC 

VÀ CON NGƯỜI, cho LÒNG THAM VÔ BỜ BẾN, cho 

SỰ ĐỘC ÁC DÃ MAN của con người bằng da bằng thịt 

xuất hiện, lợi dụng, lấn át cái tốt, vì cho rằng mình tốt nên 

cứ cương quyết độc quyền thống trị xã hội . . . 

Chủ nghĩa DUY TƯ BẢN: Ai cũng rõ: Cho đến 

nay các Chủ nghĩa Duy tâm và Chủ nghĩa Duy vật đều là 

những CỰC ĐOAN lệch lạc về 2 phía ngược nhau và đối 

chọi nhau, chống phá nhau, phủ nhận cả những mặt tốt của 

nhau, làm điên loạn cả xã hội Loài người. Còn riêng Chủ 

nghĩa DUY Tư bản, là một thứ Chủ nghĩa không có tác giả, 

mọi người đều trên cơ sở TỰ DO DÂN CHỦ BÌNH 

ĐẲNG CẠNH TRANH NHAU PHÁT TRIỂN . . .nhằm 

TỰ MÌNH (cá nhân con người, từng dân tộc, từng đất 

nước) tự phấn đấu để LÀM GIẦU đem lại HẠNH PHÚC 
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SUNG SƯỚNG cho chính mình, trước hết dẫn đầu bởi 

những người chăm chỉ, tài giỏi trong làm ăn (cả trí thức lẫn 

chân tay). . .nên đã rất tự nhiên và tự do mò mẫm, vô tình 

chia ra làm 3 nhánh tiến hóa lớn (qua các giai đoạn tiến 

triển dần lên, xen kẽ với nhau, thậm chí còn lồng vào 

nhau):   

Nhánh Một là: 

 Chủ nghĩa Duy thực dân, đế quốc, phát xít. Đây 

là giai đoạn ban đầu của Chủ nghĩa Duy Tư bản, là thứ Chủ 

nghĩa chỉ muốn LÀM GIẦU sung sướng hạnh phúc trên cơ 

sở thông qua bóc lột tàn tệ người lao động, thông qua gây 

chiến tranh xâm lược, chiếm đoạt thống trị các nước khác . 

. . vì vậy đã nhanh chóng thất bại hoàn toàn, bị Loài người 

tiêu diệt . . .(nhưng nay lại là cái thứ mà lãnh đạo Trung 

quốc – về thực chất – mới đang đi tới, vì TQ đi sau nên 

đang lặp lại, làm hồi sinh nhưng ở tầm cao mới, hiện đại, 

cực kỳ tinh vi, đầy mưu mô, tàn bạo, xảo quyệt và lan rộng 

hơn trước. . . .như đang thấy. Trung quốc cũng tài giỏi, 

nhưng đi nhầm đường nhiều thứ, ví dụ rõ nhất, không cần 
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tranh luận, như chữ viết đi theo tượng hình, nên học chữ 

nào thì chỉ biết chữ đó, quá lệch về chủ nghĩa duy tâm, 

không tự mình phát triển được khoa học công nghệ và từ 

xa xưa luôn luôn coi vua hay lãnh đạo là ông chủ, luôn 

bành trướng xâm lược mở rộng đất nước, nên hiện nay vẫn 

cản trở lớn sự văn minh tiến bộ và hội nhập). 

Nhánh Hai là: 

Chủ nghĩa DUY KHOA HỌC, đã coi khoa học 

công nghệ, sự sáng tạo của CON NGƯỜI là cội nguồn duy 

nhất của HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG trên cơ sở CÁ 

NHÂN SÁNG TẠO (chủ yếu là các nhà khoa học), DÂN 

TỘC SÁNG TẠO (chủ yếu là các nước tư bản văn minh) 

bằng mọi trí tuệ, khoa học công nghệ, bằng sức mạnh tự do 

bình đẳng cạnh tranh nhưng rất biết tuân theo luật pháp, 

biết coi dân là chủ, cũng biết dùng cả thủ thuật và mưu kế, 

sức ép, lấn át . . . để đẩy TỔNG THU NHẬP QUỐC DÂN 

(GDP) lên thật cao, đứng đầu thế giới. Đây hầu như là tất 

cả những gì đã được coi là tiến bộ văn minh đang xẩy ra 

trên hầu khắp hành tinh hiện nay do giới Tư sản và giới Trí 
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thức (các giới thực chất là giầu Trí tuệ, đi tiên phong hơn 

cả) nắm quyền lãnh đạo. Đây THỰC CHẤT chính là BẢN 

CHẤT của Chủ nghĩa Tư bản văn minh hiện nay (xin bàn 

kỹ phía sau). 

Nhánh thứ Ba là: 

Chủ nghĩa DUY CON NGƯỜI, đây chính là cách 

gọi tóm tắt, cô đọng kết quả nẩy sinh ra sau những SAI 

LẦM TO LỚN mà Loài người (trước hết là các nước Tư 

bản văn minh) đã và đang nhận ra: HẠNH PHÚC SUNG 

SƯỚNG của LOÀI NGƯỜI không thể do Thần thánh, hay 

Vua chúa; cũng không thể do giai cấp CÔNG NÔNG, là 

giai tầng chỉ dựa trên lao động và công cộng tài sản làm 

mất dân chủ tự do sáng tạo là nền tảng của sự phát triển, 

nhưng  trí tuệ thấp lại cứ đòi độc quyền lãnh đạo (tức CN 

Cộng sản); cũng lại vẫn chưa thể do TẦNG LỚP TRÍ TUỆ 

CỰC ĐOAN, ĐỘC TÔN DUY KHOA HỌC như vẫn đang 

diễn ra để rất vô tình TẠO RA NHỮNG SAI LẦM TO 

LỚN MỚI CHO NHÂN LOẠI, ví dụ: Bằng mọi loại TRÍ 

TUỆ, không từ một hành động trí tuệ nào, một thủ đoạn trí 
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tuệ nào, một thói xấu trí tuệ nào và vận dụng mọi THÀNH 

TỰU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỚI  (sẽ giải thích phía 

sau, như các công nghệ hiện đại NBC và GNR). . .chỉ để 

nhằm đạt được TỔNG THU NHẬP QUỐC DÂN (GDP) 

cao hơn người khác, cao hơn nước khác; muốn giầu có để 

có thể “sáng tác” ra và hưởng thụ mọi chủng loại ăn chơi 

xả láng, bù khú đủ mọi kiểu . . . đến mức có nơi dường như 

điên loạn như đang diễn ra, mà lại không nhận ra những 

điều quá khích, thậm chí  xấu xa điên loạn đó . . . .thậm chí 

còn khoái chí, cho là “đang phát triển, đang sáng tạo”, đang 

“lên đỉnh cao” của nhân loại ! Chính vì vậy đã dẫn thế giới 

đến tình trạng nhầm lẫn, đua nhau rùm beng, tranh nhau 

gay gắt, sung đột rối loạn, cuộc sống thừa thãi nhưng tha 

hóa mất cân bằng, giầu nghèo ngày càng chênh lệch cách 

biệt hơn, tàn phá môi trường, hủy hoại Trái đất nhanh hơn 

và cũng đe dọa chiến tranh rất nguy hiểm như đang diễn ra. 

Do đó, trong xã hội Loài người, ngay trong xã hội Tư bản, 

dẫn đầu là “10 nước hạnh phúc nhất thế giới” và nay là 

Hoa Kỳ, đã và đang xuất hiện Chủ nghĩa “DUY CON 

NGƯỜI”. CN duy con người chính là loại TƯ DUY MỚI, 
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loại CHÍNH THỂ MỚI, hình thành từ cái nền TỰ DO 

DÂN CHỦ CỘNG HÒA (tự do, dân làm chủ, tam 

quyền phân lập, chỉ có nhân dân, luật pháp văn minh 

NHÂN ĐẠO là có sức mạnh và có quyền chủ trì): Bằng 

mọi cách tạo ra một thế giới mới để SUNG 

SƯỚNG HẠNH PHÚC nhưng phải Thủ tiêu 

được các CỰC ĐOAN TẠO XUNG ĐỘT và 

CHIẾN TRANH, tránh mọi sự THA HÓA hay 

“sung sướng” kiểu điên loạn, kiểu tri giác nhầm 

lẫn rất vô thức tạo ra ĐAU KHỔ TÀN TẠ của 

chính bản thân và của người khác, của nước 

khác, hay TÀN PHÁ HỦY DIỆT CẢ THIÊN 

NHIÊN MÔI TRƯỜNG, nên nay dần dần Loài 

người đã BỪNG TỈNH, đang QUYẾT SỬ 

DỤNG LAO ĐỘNG và KHOA HỌC CỘNG 

NGHỆ SAO CHO CÓ LỢI NHẤT TẠO RA 

HÒA BÌNH HẠNH PHÚC, CÓ VĂN MINH 

SUNG SƯỚNG THẬT SỰ CHO MỌI CON 
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NGƯỜI TRÊN HÀNH TINH, không chỉ cho 

riêng một nhóm người nào, cho một phe đảng 

nào, cho riêng một nước nào, tức là lấy MỤC TIÊU 

TỔNG HẠNH PHÚC TOÀN DÂN (Gross National 

Happiness - GNH) LÀM MỤC ĐÍCH CHÍNH VÀ CAO 

NHẤT . MỤC TIÊU, ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH, 

GIẢI PHÁP là do TOÀN NHÂN LOẠI, đứng đầu là 

LIÊN HIỆP QUỐC cùng NGHIÊN CỨU, DÀN XẾP, 

tạo lập nên và QUYẾT ĐỊNH. Hiện nay đã có dạng tốt 

đẹp sơ khai LẤY DÂN LÀM GỐC như tại 10 nước hạnh 

phúc nhất thế giới mà Liên hiệp quốc đã lựa chọn hàng 

năm, chứ không theo chủ nghĩa DUY KHOA HỌC  đơn 

thuần, thuộc giai đoạn đương thời của chủ nghĩa DUY TƯ 

BẢN,  càng cần từ bỏ ngay Chủ nghĩa DUY THỰC DÂN, 

ĐẾ QUỐC, PHÁT  XÍT  kiểu mới tinh vi hiện đại và rất 

cực đoan tàn bạo như Trung quốc Đại Hán đang hành 

động, và hành động  nhầm lẫn của một số ít nước sai lầm 

kiểu Duy khoa học máy móc vô cảm vẫn đang lặp lại và 

diễn ra điên cuồng  hiện nay).   
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         -- 

Trước hết, xin nêu rõ hơn về những 

CÁI GỐC căn bản của SỰ BẾ TẮC của 

toàn Nhân loại hiện nay, sau đó sẽ trình 

bầy cụ thể hơn CÁI NÈN TẢNG KHOA 

HỌC CON NGƯỜI của Chủ nghĩa Duy 

Con người: 

1.Vũ khí hủy diệt hàng loạt đe dọa Loài người tại thế 

kỷ XX, gồm vũ khí làm ra từ CÔNG NGHỆ hạt nhân 

(Nuclear) + công nghệ sinh học (Biological) + công nghệ 

hóa học (Chemical), viết tắt là NBC, tuy có sức hủy diệt 

khổng lồ, nhưng việc chế tạo các thứ vũ khí này đòi hỏi 

nhiều thời gian, cần nhiều nguyên liệu thô hiếm hoi, việc 

bảo mật rất phức tạp và tốn kém, và nói chung đòi hỏi quy 

mô sản xuất lớn, nên dầu sao cũng RẤT HẠN CHẾ. Trong 

khi đó, tại thế kỷ XXI, các vũ khí mới từ công nghệ Gene 

(Genetics), công nghệ Nano ( Nanotechnology) và công 

nghệ robot (Robotics), gọi tắt là vũ khí công nghệ GNR, 
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đã khác hơn hẳn và nguy hiểm hơn hẳn so với vũ khí hủy 

diệt hàng loạt thế kỷ XX, ở chỗ GNR có thể tự nhân 

bản (sel-replicate): Nếu một quả bom hạt 

nhân chỉ nổ có một lần, thì một vũ khí 

GNR có thể tự trở thành vô số vũ khí GNR 

khác và chúng nhanh chóng vượt ra khỏi 

sự kiểm soát của con người.Có thẻ nêu một ví dụ, 

rằng nếu một người máy (robot) khi chúng ta đã chế tạo ra 

được giống hệt người (như một người thật về trí tuệ và cả 

về hình thức bề ngoài), thì nó sẽ là vũ khí vô cùng lợi hại 

để người thật này có thể sai bảo nó giết hại người thật 

khác, hay dân tộc khác một cách dễ dàng. . . (vừa mới đây 

hiện tượng kẻ địch của một nhà nước đã cho máy bay 

không người lái tý hon đánh bom tổng thống của nước đó 

khi ông này đang chủ tọa cuộc  kỷ niệm quốc khánh); hay 

dùng chất phóng xạ tiêu diệt người đối lập . .  chính là 

những minh chứng thô thiển sự tồi tệ về vận  dụng khoa 
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học sáng tạo kiểu cực đoan rất độc ác dã man mà Loài 

người cần tiêu diệt chúng. 

2. Động lực nào đang khuyến khích, giúp cho Loài 

người từ bỏ nhanh chóng BÚA và LIỀM để chuyển sang 

xã hội văn minh công nghiệp, tự động, 3.0, 4.0, sang NBC 

và ngày nay là GNR ? Đó chính là do một động cơ gốc rất 

TRONG SÁNG: Làm cho Loài người HẠNH PHÚC 

SUNG SƯỚNG hơn. Vậy cần làm thế nào để những kẻ 

THAM LAM, TÀN BẠO, ĐỘC ÁC, khi chúng KHÔNG 

CÒN LÀ GIỐNG NGƯỜI . . .sẽ không lợi dụng được các 

công cụ TRÍ TUỆ nói trên để THU LỢI CHO RIÊNG CÁ 

NHÂN, BÈ PHÁI, hơn thế, còn tạo ra mọi loại vũ khí cực 

kỳ nguy hiểm, một xã hội tha hóa, biến dạng . . .vì ẢO 

TƯỞNG RẰNG BẰNG CÁCH ĐÓ CÓ THỂ  đem lại 

HẠNH PHÚC SUNG SƯỚNG cho riêng minh, có thể làm 

HẠI, thậm chí TIÊU DIỆT được NGƯỜI KHÁC, các 

DÂN TỘC KHÁC (đối phương), nhưng không biết rằng, 

chính những tà đạo đó, VẬN DỤNG khoa học công nghệ 

kiểu dã man đó rồi cũng tự tiêu diệt ngay CHÍNH HỌ! 
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3. Thời cổ, khi những người độc ác dùng dao nhọn sắc 

đâm nhau, không có lý nào chúng ta lại cấm sản xuất dao 

nhọn sắc để dùng trong lao động và sinh hoạt. Ngày nay 

cũng vậy. Vấn đề QUAN TRỌNG THỰC TẾ NHẤT là 

làm sao CẤM ĐƯỢC HIỆN TƯỢNG DÙNG DAO ĐỂ 

ĐÂM NHAU. Cho nên đối với việc SỬ DỤNG các phát 

minh công nghệ NBC và GNR cũng như vậy, nghĩa là toàn 

thế giới PHẢI DỨT KHOÁT CẤM, không ai, không 

nước nào được BIẾN NBC và GNR THÀNH VŨ KHÍ 

GIẾT NGƯỜI CÁC KIỂU. 

KẾT LUẬN THỨ NHẤT là: Thế giới cần 

cấm không được dùng các phát minh về 

NBC, GNR, và các CÔNG NGHỆ MỚI 

KHÁC để sản xuất ra VŨ KHÍ HAY 

PHƯƠNG TIỆN GIẾT NGƯỜI HÀNG 

LOẠT CÁC LOẠI, CÁC KIỂU . . . 

Nếu trước đây, sau khi Loài người phát minh ra năng 

lượng hạt nhân, ra chất độc hóa học, mà Liên hiệp quốc đã 
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SÁNG SUỐT và có thể đưa ra LUẬT QUỐC TẾ là CẤM 

TẤT CẢ CÁC NƯỚC (kể cả các cường quốc) KHÔNG 

ĐƯỢC SẢN XUẨT VŨ KHÍ HẠT NHÂN và VŨ KHÍ 

HÓA HỌC thì có phải đã rất TỐT cho toàn Nhân loại rồi 

không? Bây giờ Loài người, mà đại diện là Liên hiệp 

quốc, cần nhanh chóng nghiên cứu đề ra LUẬT PHÁP 

và biện pháp cấm sản xuất mọi thứ vũ khi 

và sản phẩm độc hại giết người hàng loạt, 

kể cả cấm những sản xuất đại trà trong hòa bình, nhưng 

tàn sát ngấm ngầm, tàn sát từ từ LOÀI NGƯỜI, như 

cấm trồng cây thuốc lá , cấm sản xuất rượu trên 25 độ C 

độc hại, cấm trồng mọi loại cây nha phiến, sản xuất ma túy, 

thuốc phiện, mọi loại thuốc hóa học kích tăng trọng, kích 

thích, biến đổi gen có hại, tạo rô bốt đóng giả được người 

thật, v. v. . Tại sao mà Loài người không cấm ngay từ 

khâu sản xuất SẢN PHẨM ĐỘC HẠI, sản xuất VŨ 

KHÍ GIẾT NGƯỜI, bởi nếu không, con người sẽ dùng 

mọi mưu mẹo, mọi lý do dường như tốt đẹp để TIÊU 

THỤ được mọi loại sản phẩm là vũ khí và các sản phẩm 
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độc hại đó . . .và lại kích thích chế tạo và bán ra được 

mọi sản phẩm chống lại các sản phẩm độc hại ác hiểm 

để làm giầu – như một vòng LUẨN QUẨN, hay THỰC 

CHẤT chính là những MƯU KÊ?  Bây giờ Liên hiệp 

quốc cần ra luật cấm ngay việc chế tạo người máy (robot) 

giống hệt như người thật, cấm biến đổi giới tính rất dâm 

loạn, cấm ngay làm phân bón hóa học độc hại và mọi loại 

thuốc kích thích tăng trọng, cấm tạo phế thải không tiêu 

hủy được,  v. v. . . vì chúng sẽ làm biến dạng hay hủy hoại 

cả con người, và cả Trái Đất; Cần DÀN XẾP và SAN 

BẰNG một cách văn minh được những nghịch cảnh: Nơi 

thì thừa lao động con người, nơi lại thừa công cụ máy tự 

động; nơi không cấm sinh con nhiều tùy ý, mà có nơi lại 

chỉ được sinh 1 con; nơi nhà cửa cao lớn rất sang trọng bỏ 

không, tiền nong thừa thãi  không dùng đến, nơi lại chịu 

thiên tai ngập lụt đói kém, bờ sông, bờ biển vỡ lở, đô thị 

ngập lụt tràn lan . v.v . . . nên đã làm nẩy sinh bao tai ương 

tội lỗi trong cả 2 loại xã hội rất cực đoan ngược đời vô cảm 

nói trên.v .v . . .  
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Chủ nghĩa DUY CON NGƯỜI không chỉ đưa ra 

những LỜI GIẢI GỠ RỐI RÕ RÀNG ở tầm cao toàn địa 

cầu (xem ra ông Donalp Trump đang loay hoay hướng 

này), mà còn cần đẩy thế giới tiến dần lên trình độ VĂN 

MINH THỰC CHẤT CAO HƠN NỮA, như quy định 

giới hạn hợp lý văn minh về DIỆN TÍCH và DÂN SỐ của 

các nước . . .tạo điều kiện cho mọi nước, mọi dân tộc 

không cần và không còn có thể cạy lớn xác thịt NHẮM 

MẮT XÂM LƯỢC, HỦY DIỆT NGƯỜI KHÁC, NƯỚC 

KHÁC, để mọi dân tộc đều có điều kiện được tự lực, tự 

chủ sáng tạo làm ăn sinh sống hiền lành hữu hảo trong 

HÒA BÌNH, SUNG SƯỚNG, HẠNH PHÚC thực chất, 

như nhau và giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau . .(như các nước 

“hạnh phúc nhât thế giới” đang hiện hữu . . . ) 

KẾT LUẬN THỨ 2: Khái quát bao 

trùm tất cả, Nội dung chính của Chủ nghĩa 

DUY CON NGƯỜI là NGÀY NAY CẦN NGHIÊN 

CỨU ĐỂ BIẾT, LÀM SAO ĐỂ KHI TẠO HẠNH 

PHÚC SUNG SƯỚNG CHO MÌNH, SẼ CHỈ KHÔNG 
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ĐƯỢC PHÁ HOẠI, MÀ CÒN cố TẠO HẠNH PHÚC 

SUNG SƯỚNG CHO CẢ NGƯỜI KHÁC, CHO CẢ 

NƯỚC KHÁC, bởi nếu không làm được như vậy là đã 

tự ngăn chặn, hay tự tiêu diệt trở lại hạnh phúc của 

chính mình (đây cũng chính là những nội dung tốt đẹp 

của các Đạo giáo, các Chủ nghĩa đã tồn tại) ; phải 

nghiên cứu sáng tạo những gì làm cho Loài người, dù 

đang ở nước nào, dù ở trình độ phát triển nào . . .cũng 

không bị thua thiệt hoặc bị đe dọa cuộc sống của họ, 

nếu không, họ lại trở nên CĂM THÙ, thậm chí điên 

dại, lại đe dọa trở lại cuộc sống hạnh phúc của cả Loài 

người (Ví dụ nạn khủng bố, bành trướng xâm lược, 

sung đột chiến tranh, nạn nhân mãn) ! Liên hiệp 

quốc và các nước văn minh hãy chủ trì, 

dẫn đầu NGHIÊN CỨU làm ngay việc này. 

Ngày nay con người không thể lao vào chỉ biết có Duy 

tư bản, Duy KHOA HỌC SÁNG TẠO, hay thậm chí 

Duy vật và Duy Tâm KIỂU CŨ như đang diễn ra! 

TRÁI LẠI, Duy tư bản, Duy KHOA HỌC và SÁNG 
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TẠO, cả DUY VẬT và thậm chí cả DUY TÂM đều cần 

phải biết đem cái tốt, cái hay của mình, chặn những cái 

dở và chặn mọi sự lợi dụng, bóp méo, xuyên tạc  . . . để 

biết lựa chọn những cái tốt của mọi chủ nghĩa đã có 

nhằm vào mục tiêu chung để cùng tạo ra và phát triển 

Chủ nghĩa DUY CON NGƯỜI.    

        -- 

 

Xin nói thêm với những ai muốn hiểu sâu hơn: 

Trên thế giới từ rất sớm đã xuất hiện các ĐẠO 

DUY TÂM: Đạo Ki tô rất sâu sắc vì tinh yêu con người, 

nhưng vì vẫn có những chỗ chưa hoàn thiện, thậm chí sai 

lầm (ví dụ “tai họa” nhất là đã có luật “RỬA TỘI CÁC NỮ 

ĐỒNG TRINH, các em gái trước khi đi lấy chồng”), nên 

tuy ra đời trước đây đến 3500 năm, mà đến nay vẫn chưa 

chiếm được hết lòng người, thậm chí còn đang rối loạn;  

Đạo Phật và nhiều đạo khác cũng rất nhân đạo, đã ra đời 

trước đây hàng ngàn năm, nhưng vẫn chưa ”lái “ được toàn 

Nhân loại đi theo. . .(có lẽ “sai lầm” chủ yếu của đạo Phật 

là đã làm điều ngược lại: “ĐI TU”, ĂN CHAY và cấm thày 
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bà tình dục), nên vẫn cực đoan, đang để thế giới gay go, 

mâu thuẫn, sung đột . . .cực kỳ nguy hiểm như hiện nay. 

Chính để khắc phục, trên thế giới đã xuất hiện ĐẠO DUY 

VẬT: Trong số đó,  “CHỦ NGHĨA CÁC MÁC”, tuy mới 

ra đời được hơn 1 thế kỷ, mà đã làm nên bao “chuyện lớn”, 

đã làm Trái đất càng thêm điên loạn kiểu khác. Tại sao như 

vậy? Tại sai lầm là ĐƯA BÚA LIỀM (DÂN NGHÈO, 

CÔNG NÔNG THẤT HỌC THIỂU NĂNG TRÍ TUỆ) lên 

độc quyền làm LÃNH ĐẠO các nước và Thế giới, nên  rất 

ngẫu nhiên đã ngăn chặn chủ nghĩa DUY KHOA HỌC và 

CN DUY CON NGƯỜI. Đương nhiên, con người không 

cần đợi đến khi CN DUY VẬT thất bại bắt đầu từ Liên Xô 

mới chuyển hướng sang ĐẠO DUY KHOA HỌC, tức coi 

khoa học là cứu cánh của Loài người.. Chủ nghĩa Duy 

Khoa học đã bắt đầu ngay từ rất sớm, đã đưa Loài người từ 

lao động chân tay lên lao động trí óc siêu việt như chúng ta 

đã thấy, đã với tới Sao Kim, sao Hỏa, đã đi từ Công nghiệp 

0.0 hay 1.0 lên tới 3.0 - 4.0, đã với tới 3G, 4G rồi 5G (vì 

vậy nếu vẫn giữ đỉnh cao là “búa + liềm” chặn trên thì làm 

sao mà vươn lên được ?) Cho nên nước Đức đã thay búa 
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liềm bằng compa, Triều tiên đã để cây bút vươn lên ở giữa 

“búa và liềm”). Nhưng chính lại do nhiều người đã cực 

đoan DUY KHOA HỌC, nên Loài người lại rơi vào những 

loại SAI LẦM MỚI, ngược chiều với những tinh hoa phúc 

lộc, chống lại thiên thời địa lợi nhân hòa thật sự như đang 

diễn ra khắp địa cầu.  

Chính vì vậy ngay từ thế kỷ 17, Blaise Pascal, một trong 

những nhà khoa học - hiền triết sâu sắc nhất của mọi thời 

đại, đã nhận ra và nói: “Con người đang điên rồ một cách 

tất yếu, đến nỗi không điên, chẳng qua cũng là một loại 

điên” (Les homes sont si nescessairenent  fous que être fou 

par un autre tour de folie de n’être pas fou”) chắc hẳn vì 

ông đã phát hiện những hành động điên, và mọi người 

tuy đã biết, mà lại không “chịu” cùng  ngăn chặn nó lại 

(thậm chí còn cổ vũ - vdp), tức cũng là một loại điên 

khác !  (tôi trích những  câu này từ tài liệu tôi đã viết trong 

“Bạn ơi, mình đi đường nào? Hà nội. 2014”) có tham khảo 

tư liệu dẫn chứng của anh Phạm Việt Hưng, Việt kiều ở Úc 

viết từ trước năm 2014). Ngày 02/12/2014, nhà khoa học 

Anh nổi tiêng Stephen Hawking đã gây chấn động thế giới 
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khi tuyên bố “Sự phát triển đầy đủ của trí tuệ nhân tạo 

sẽ dẫn đến sự cáo chung Loài người”. Còn Andre 

Bourguignon một nhà nhân loại học người Pháp trong thế 

kỷ 20 đã viết: “Vì một ngàn lý do, con người đang trở 

thành một động vật điên rồ”. Đúng vậy: Nhân danh 

khoa học và phát triển, nhưng thiếu lựa chọn định 

hướng đúng và quản lý thông minh, thực 

chất đã không lấy toàn dân làm chủ, đã 

không lấy hạnh phúc thật sự làm chính, 

không theo Đạo DUY CON NGƯỜI, nên 

chính con người đang điên rồ 

đến mức say sưa lao vào hành 

động, khám phá, phát minh ra 

và ứng dụng những thứ quá 
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trớn, thậm chí điên rồ đó để hủy 

diệt chính mình !  

Trên đây chính là TÓM TẮT NHỮNG Ý MỚI để 

giải thích, làm sáng tỏ HỖ TRỢ mọi người.  

Hiện nay nhiều người đang giải đáp những vấn đề 

nêu trên; Trình bày, tranh luận và phản biện rất nhiệt tình, 

rôm rả, sâu sắc. . . nhưng vẫn chưa rõ hồi kết . .  

(Chúng ta không cần bàn về nạn KHỦNG BỐ 

QUỐC TẾ, bởi bản chất là đã quá rõ: Kẻ thua cuộc trong 

đua tài đọ sức,cạnh tranh  làm ăn kiếm sống . . .nhưng 

không chống lại được bên thắng cuộc một cách công khai, 

trực diện, nên phải chống lại bằng hình thức dấu mặt, vụng 

trộm, đê hèn, tức “khủng bố”).   

Chúng ta đã bàn ở trên về NGUYÊN NHÂN  trực 

tiếp tạo ra khủng hoảng quốc tế rộng lớn công khai bao 

trùm nói chung lên khắp thế giới hiện nay. Mâu thuẫn lớn 

nhất và bao trùm nhất hiện nay chinh là mâu thụẫn 
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giữa Chủ nghĩa Duy Khoa học (tức tầng nấc thứ 2 của 

Chủ nghĩa Duy Tư bản) với Chủ nghĩa  Duy vật và Chủ 

nghĩa Duy tâm (tức CNCS và CN Đại Hán ...). Vì vậy 

Loài người cần BỪNG TỈNH để chuyển hoàn toàn sang 

Chủ nghĩa DUY CON NGƯỜI để có thể KHẮC PHỤC 

ĐƯỢC TỔNG THẺ VẤN NẠN của toàn NHÂN LOẠI. 

Hơn thế toàn thể Loài người cần BỪNG 

TỈNH tới mức cao hơn để vượt được lên trên những tư 

duy nhỏ mọn chỉ xoay sở trong nội bộ xã hội Loài người 

(như  tránh đại nhầm lẫn hay tranh giành quyền thế, 

danh dự, công lao, tiền của, bành trướng xâm lược nhỏ 

nhen . . ) mà còn rất cần dành thời gian, trí tuệ để quan 

sát, suy tính, sáng tạo ra cách giải quyết hiệu quả nhất 

quan hệ giữa CON NGƯỜI với THIÊN NHIÊN VŨ 

TRỤ rộng lớn, bao la. Vì vậy trên đây chúng ta mới phải 

bàn thẳng vào BẢN CHẤT và CÁCH THỨC GỠ RỐI 

những mâu thuẫn quốc tế cơ bản này. Nhân đây xin đề xuất 

tiếp, hay chính là chỉ nhắc lại một đề xuất đã xuất hiện 

trước đây mười mấy năm tại Châu Âu, đó chính là:  
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KẾT LUẬN THỨ BA : Trên tinh thần Chủ 

nghĩa DUY CON NGƯỜI tốt đẹp mở đường, nên 

Liên hiệp quốc hãy đứng ra chủ trì GIÚP thế 

giới lại làm như đã từng làm trước đây, tiếp tục 

chia nước Trung quốc quá đông dân ra làm 

thành nhiều các nước nhỏ NHƯ THỦA BAN 

ĐẦU của họ cho hợp đạo lý (để phát huy tận gốc 

tư duy độc lập bình đẳng tự chủ tự cường, tự 

chịu trách nhiệm của mọi con người, của mọi 

dân tộc, và cũng do đó tránh được tận gốc 

nguyên nhân tạo tư duy tham tàn độc ác dã man 

cạy đông dân “lấy thịt đè người”); hãy yêu cầu 

các nước quá rộng lớn, như Nga, Canada, Úc, 

nhưng thưa dân, hãy bán bớt đất cho những 

nước có mật độ dân quá cao. Từ đó sẽ giúp cho 

Nhân loại sống TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ 

NHIÊN trời cho không quá chênh lệch, không bị 

nạn nhân mãn, mà sẽ hài hòa, không còn mầm 
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mống tai hại nhất đã giúp gây chiến tranh xâm 

lược tàn ác trên thế giới, tức là tạo điều kiện cần 

thiết cho CHỦ NGHĨA DUY CON NGƯỜI 

VĂN MINH, ĐẠO ĐỨC SUNG SƯỚNG 

CÓ THỂ DỄ DÀNG HÌNH THÀNH, TỒN 

TẠI và PHÁT TRIỂN ra toàn hành tinh và 

ra cả Vũ trụ ./.   

Tháng 9, 2018. Tư duy Tập thể 
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Phụ lục: 

Thư gửi Đ/C Nguyễn Phú Trọng: 

Kính gửi Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, 

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam 

Thưa Đồng chí kính mến 

Tôi vừa gửi Kiến nghị lên Hội nghị Trung ương Đảng lần 

thứ 8, chắc Văn phòng Trung ương sẽ chuyển đến Đồng 

chí. Nay xin báo cáo với riêng Đ/C một suy nghĩ sau đây 

của tôi, nếu Đ/C thấy có Lý, có Tình, thì xin Đ/C với uy tín 

lớn của mình, Đ/C có thể đưa ra bàn xem Trung ương 

Đảng có chấp nhận không. 

Chúng ta đã đề cập đến các thứ Đạo lý và Chủ nghĩa, thấy 

rằng toàn thể Nhân loại đang đi đến Chủ nghĩa DUY 

CON NGƯỜI (PERSONLISM). Chủ nghĩa Duy con 

người là thứ chủ nghĩa tránh tất cả những sơ xuất, những 

sai sót của các Đạo giáo và các Chủ nghĩa ra đời trước đây 

như Chủ nghĩa Duy Tâm, Chủ nghĩa Duy vật, Chủ nghĩa 

Duy Tư bản (Chủ nghĩa này đang chuyển lên giai đoạn thứ 

3 văn minh tiến bộ nhất là Chủ nghĩa Duy con người. . .), 

đồng thời lại chọn lọc, hấp thu, phát triển tất cả bản sắc ƯU 

VIỆT TỐT ĐẸP của các Đạo giáo và các Chủ nghĩa đã ra 

đời trước đây nói trên.Vì vậy Nước ta, Đảng ta nên dẫn đầu 

Thế giới đi theo Chủ nghĩa mới này, làm cho Việt Nam 

(sau giai đoạn đầu đấu tranh cho độc lập tự do của các 
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dân tộc trong thế giới thứ 3) nay lại một lần nữa 

trở thành nước dẫn đầu một TƯƠNG LAI MỚI của 

Loài người. 

NẾU ĐÃ QUYẾT ĐỊNH CHỌN CHỦ NGHĨA CHÍNH 

TRỊ MỚI NÀY, THÌ ĐẢNG TA NÊN ĐỔI TÊN ĐẢNG 

THẾ NÀO ĐÓ CHO THÍCH HỢP, VỪA TRANH THỦ 

ĐIỀU KIỆN CHỦ ĐỘNG BỎ TÊN ĐẢNG CŨ MÀ 

THẾ GIỚI KHÔNG CÒN CẢM TÌNH (cũng vì búa 

liềm, cộng sản đã quá lạc hậu so với cách mạng công 

nghiệp 4.0 và công nghệ thông tin 4G, 5G rồi), LẤY 

MỘT TÊN ĐẢNG MỚI PHÙ HỢP VỚI CHỦ NGHĨA 

MỚI, TƯƠNG XỨNG VỚI SỰ DẪN ĐẦU CỦA ĐẤT 

NƯỚC TA, CỦA ĐẢNG TA.  

Điều này Đ/C nên đưa ra Trung ương bàn để phát huy tính 

chủ động sáng tạo của tập thể (tránh ấn tượng rằng điều gì 

Hội nghị cũng chỉ tán thành, vì thường Bộ Chính trị đã bàn 

và quyết định hết). 

Chúng tôi có nghĩ sơ qua, có thể đổi tên Đảng ta thành 

Đảng VÌ CON NGƯỜI hay không ? Bây giờ thực chất 

công nông vẫn chỉ làm nòng cốt lực lượng thực hiện, chứ 

không thể chỉ một mình lãnh đạo với biểu tượng búa – 

liềm. Hiện nay các nhà lãnh đạo các doanh nghiệp và các 

nhà trí thức đang dẫn đầu sáng tạo mọi chủ trương đường 

lối mới, rất năng động, hiệu quả và cách mạng! 

Rất mong Đ/C phát huy sáng tạo, đổi mới để làm việc này, 

do vậy thêm một lý do nữa để mọi người lại khen Đ/C vẫn 



 
 

36 

dẫn đầu thời cuộc sau cuộc chiến chống tham nhũng tiêu 

cực của đảng ta ! 

Kính chúc Đ/C sức khỏe và thành công mới. 

Hà nội, 2/9/2018 

Vũ Duy Phú 

(Trí thức, Lão thành cách mạng 58 năm tuổi Đảng, 

Người sáng lập Viện VIDS do Đ/C Đặng Hữu làm chủ 

tịch và Diễn đàn Lý luận Phát triển do Đ/C Nguyễn Văn 

An làm chủ tịch) 

 

Hãy trả lời những câu hỏi lớn ! 

(tọa đàm của dân lành) 

Chúng tôi là những NGƯỜI DÂN RẤT YÊU NƯỚC, nhưng không 

thể trả lời nổi hết những câu hỏi sau đây của MỌI NGƯỜI: 

1. Chính ông Các Mác, là người Đức, đã  đưa ra chủ 

nghĩa Cộng sản cho toàn Thế giới, vậy tại sao 

người Đức và người Châu Âu văn minh, tiên tiến 

như vậy . . .lại không đi theo Chủ nghĩa Mác 

Cộng sản nữa? 

2. Thực tế là ở nước nào giai cấp công nhân và giai cấp 

nông dân cũng đông hơn các giai cấp khác; và đảng 

Cộng sản theo CN Mác vẫn tồn tại tự do ở các nước Tư 

bản, được tranh cử Tổng thống cùng các đảng phái khác, 
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vậy tại sao mà không có Đảng CS ở nước Tư bản nào 

tranh cử được các chức vụ quan trọng, nhất là chức Tổng 

thống, Thủ tướng? 

3. Tại sao Liên Xô và các nước Đông Âu đã trải qua 

mấy chục năm xây dựng xã hội theo CN Mác – Lê, theo 

CNXH, thì nay lại cương quyết từ bỏ CN Mác – Lê và CN 

Xã hội? Có người nói, đó là sai lầm đặc biệt của lãnh đạo 

Đảng CS Liên xô tại một hoàn cảnh đặc biệt. Vậy tại sao 

nhân dân Liên Xô và nhân dân Đông Âu không đấu tranh 

quay trở lại CNCS, CNXH cứ được cho là “tốt đẹp”, mà 

lại bỏ qua luôn, hoàn toàn như đang thấy ? 

4. Có người nói nhân dân ta hiểu rất rõ Chủ nghĩa Cộng 

sản. Vậy phải chăng nhân dân Liên Xô cũ, nhân dân 

Đông Âu và thế giới văn minh lại kém hiểu biết CNCS 

hơn nhân dân Việt Nam? Phải chăng nhân dân ta chưa 

hiểu sự khác nhau cơ bản giữa Chủ nghĩa Tư bản (tự 

do dân chủ nhân quyền, đa nguyên) và Chủ nghĩa 

Cộng sản (độc quyền, mất dân chủ, một đảng trí tuệ 

thấp giữ quyền lãnh đạo) ? 

5. Có người nói rằng các ông Cộng sản không thể hoàn 

cải trở thành người coi dân là chủ được đâu, vậy tại sao các 

ông Enshin, Putin, bà Mác ken . . ., vốn là đảng viên CS 

chính hiệu, là các cán bộ lãnh đạo cao cấp của tổ chức nhà 

nước CS Liên Xô và Đức, thì nay đã từ bỏ CNCS, lại được 

nhân dân Nga và nhân Đức tín nhiệm bầu làm lãnh đạo cao 

cấp nhất của các nước này? Các đảng viên CS là lãnh đạo 
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của VN có thể chuyển đổi tư duy nhận thức được như 

vậy không? Tại sao ? 

6. Tại sao trước đây hầu như toàn dân VN đi theo Đảng CS, 

nhưng nay lại cũng hầu như đa số dân VN không muốn 

theo Đảng CS nữa? Có thật đúng như vậy không? Đúng 

– Sai ở chỗ nào? Nhiều người trả lời như sau, liệu có 

đúng không?  

6.1- CNCS có 2 phần: Phần đúng: CNCS lãnh đạo đấu 

tranh chống Tư bản bóc lột công nhân, chống xâm lược, 

bóc lột thuộc địa của Chủ nghĩa Thực dân đế quốc. 

Chính vì vậy mà giai cấp công nhân, nông dân và nhân 

dân các nước thuộc địa, nửa thuộc địa đã nhiệt liệt ủng 

hộ CNCS, đi theo và chấp nhận sự lãnh đạo của CNCS. 

Đó là PHẦN ĐÚNG, TẠO RA SỨC MẠNH CHÍNH 

ĐÁNG CỦA CNCS. Nhưng kết quả cuối cùng lại chia ra 

làm 2 trường hợp: Trường hợp 1 là tại các nước Tư bản, 

thì Chủ nghĩa Cộng sản đã buộc được giai cấp Tư sản 

phải giảm bóc lột, phải nâng cao đời sống công nhân 

và dân nghèo lên, phải tự do dân chủ nhân quyền hơn 

. . .nên dân nghèo, công nhân vẫn thừa nhận giai cấp tư 

sản và trí thức là vẫn xứng đáng lãnh đạo đất nước, bởi 

vì họ có trí tuệ, có năng lực và sáng tạo hơn giai cấp 

công nhân và dân nghèo. Nếu công nhân và dân 

nghèo vươn lên thành trí thức và tư sản . . .thì chính 

họ lại cũng ra nhập vào với giai cấp cầm quyền tại các 

nước Tư bản. Trường hợp hai: Tại các nước phong kiến 
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vùng lên (như Nga hoàng, Đại Hán) thì Vua, Chúa, địa 

chủ, cu lắc . . chưa thể được nhân dân tín nhiệm, còn tại 

các nước thuộc địa, thì về cơ bản là chưa có giai cấp 

công nhân, giới thống trị lại THỰC CHẤT là người nước 

ngoài , nên chính tại những nơi này (tại các nước từ 

Phong kiến vùng lên, và tại các nước thuộc địa vùng lên). 

. .thì Chủ nghĩa Cộng sản lại trở nên là thứ TƯ DUY 

HẤP DẪN TIẾN BỘ đối với dân nghèo,nông dân, công 

nhân non trẻ và dân thuộc địa: Dưới ngọn cờ của 

CNCS, nông dân, công nhân, dân nghèo thuộc địa tập 

hợp đoàn kết lại được và VÙNG LÊN ĐẤU TRANH 

GIÀNH ĐƯỢC  CHÍNH QUYỀN TỪ TAY  HOÀNG 

ĐẾ, THỰC DÂN, ĐẾ QUỐC . . .để trở thành LÃNH 

ĐẠO ĐẤT NƯỚC .. . như tại Liên Xô , Trung quốc, Cu 

ba, Triều tiên, và Việt nam trước đây, thì  VAI TRÒ 

CỦA CNCS tại những nước này có khác với vai trò của 

CNCS tại các nước Tư bản chính hiệu: Tại các nước Tư 

bản chính hiệu thì TẦNG LỚP TƯ SẢN và TRÍ THỨC 

có trình độ và năng lực tổ chức quản lý lãnh đạo phát 

triển đất nước cao hơn giai cấp công nhân và dân nghèo 

nên vẫn được nhân dân tín nhiệm. Còn tại các nước 

phong kiến và thuộc địa mới vùng lên giành chính quyền, 

thì GIAI CẤP CÔNG NHÂN và DÂN NGHÈO nắm 

được chính quyền, nhưng chưa thể đủ trình độ tổ chức, 

quản lý lãnh đạo đất nước bằng với  bên các nước Tư bản 

được. Hiện tượng các nước XHCN tiến chậm, xã hội suy 
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thoái bê bối hơn các nước Tư bản Phương Tây, thậm chí 

tan rã, là vì xã hội các nước này vốn rất lạc hậu, mà giai 

cấp công nhân lại chưa đủ trình độ tổ chức xây dựng 

đất nước, mà cứ nhất định đòi ĐỘC QUYỀN một 

mình LÃNH ĐẠO, nên mới nẩy sinh rất nhiều sai 

lầm, hư đốn. Đó chính là PHẦN SAI LẦM của 

CNCS. Có đúng thế không ? 

6.2- HƠN THẾ, các nước Cộng sản vừa thoát nghèo 

vùng lên còn có mấy lý do nữa làm CÓ NHIỀU THIẾU 

XÓT VÀ ĐI CHẬM hơn các nước Tư bản Phương Tây 

sau đây: a) Đã đấu tranh quyết liệt để thoát nghèo (thoát 

làm dân thuộc địa, bán thuộc địa) để làm giầu, vậy khi đã 

nắm được chính quyền rồi, do chưa giầu lên ngay được 

qua cạnh tranh sản xuất kinh doanh (vì lại theo cơ chế 

công hữu tập trung quan liêu – cha chung không ai khóc 

- hay chưa biết theo cơ chế thị trường), thì đã RẤT TỰ 

NHIÊN đã nẩy sinh tư tưởng làm giầu dựa vào quyền 

lãnh đạo không dân chủ, không công bằng, không 

công khai minh bạch, qua THAM NHŨNG TIÊU 

CỰC, MƯU MẸO, THỦ ĐOẠN . . .dẫn đầu là từ các 

quan chức có quyền quyết định “xin – cho, cấp phát 

theo kế hoạch nhà nước . . .”lãnh đạo độc quyền quyết 

định”, không theo luật, hay chưa có đủ luật. b) Vì sống 

chung với Thế giới nên buộc phải HỘI NHẬP THEO 

THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU, như vậy thì làm sao các 

nước mới vùng lên, nên nền kinh tế và khoa học kỹ thuật 
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còn lạc hậu, tiến chậm phía sau . . .như đã thấy lại có thể 

THI ĐUA, CẠNH TRANH ĐƯỜNG HOÀNG CHÍNH 

TRỰC CÔNG KHAI MINH BẠCH VỚI CÁC NƯỚC 

Tư bản. . .do đó, hoặc là đành phải chịu đi sau, tiến 

chậm, hiệu quả kém, phải từng bước học làm theo tư bản 

(như VN chẳng hạn). . . hoặc là phải vận dụng đủ mọi 

thứ THỦ ĐOẠN, THAM LAM, MƯU MẸO, LỪA 

ĐẢO, ĂN CẮP . . . và CHÈN ÉP CÁC NƯỚC NHỎ 

YẾU HƠN . . .(như Phương Tây đang nói về TQ hiện 

nay chẳng hạn) để đuổi kịp thế giới Phương Tây đi trước 

!  Đó chính là những nguyên nhân chủ yếu làm cho nhóm 

các nước vẫn KIÊN TRÌ đi theo CNCS đang gặp rất 

nhiều mâu thuẫn, khó khăn, nhân dân chống lại, chắc 

chắn là sẽ THẤT BẠI nốt! Có đúng thế không? 

6.3- ĐẢNG CSVN đã LÀM PHẦN ĐẦU là ĐÚNG: 

Tức tập hợp lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc 

lập thống nhất đất nước thành công (đi 

trước Đức và Triều tiên). Nhưng làm phần 2 là SAI 

LẦM LỚN: Từ năm 1975, Đảng Công sản VN đã 

không nhận ra phần SAI của CN Mác – Lê, nên đã 

quyết tâm tự độc quyền chuyên chính tổ chức xây dựng 

phát triển đất nước là SAI LẦM, bởi giai cấp công nhân 

chưa đủ trình độ và văn hóa để một mình tự lãnh đạo 

phát triển đất nước TRONG HÒA BÌNH (hoặc nếu 

không cũng cần 2-3 thế kỷ mò mẫm vươn lên hiện đại 
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như Phương Tây đã phải trải qua) và do đó mấy chục 

năm qua lại đẩy đất nước đến THA HÓA TIÊU CỰC, VI 

PHẠM NHÂN QUYỀN NẶNG NỀ NÊN THẾ GIỚI 

VĂN MINH ĐANG LÊN ÁN NHƯ ĐANG THẤY. Và 

cũng chỉ SAI LẦM Ở PHẦN ĐÓ, SAI Ở CÁI ĐOẠN 

cộng sản độc quyền (một mình đảng CS độc 

quyền lãnh đạo) XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐẤT 

NƯỚC TỪ SAU NĂM 1975 CHO ĐẾN NAY mà thôi. 

Có đúng như vậy không? 

7. Rất nhiều người kết luận rằng, đúng là Đảng 

CSVN đã SAI LẦM LỚN từ năm 1975: Đã từ bỏ 

chế độ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA, ĐỘC LẬP 

TỰ DO HẠNH PHÚC và NHÂN QUYỀN, KHÔNG 

CHO DÂN LÀM CHỦ, KHÔNG ĐA 

NGUYÊN, ĐA ĐẢNG như thời Hồ Chí Minh trước đây 

(DO CÁCH MẠNG THÁNG 8 đã TẠO RA), nên đến 

nay MỌI NGƯỜI DÂN đều cho rằng, Đảng CSVN 

ngày nay cần phải trở về với TƯ TƯỞNG 

ĐƯỜNG LỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN 

DÂN TỘC, ĐẤU TRANH CHO ĐỘC LẬP 

TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN và ĐA 

NGUYÊN của chính Hồ Chí Minh bắt đầu 
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từ Cách mạng tháng 8 năm 1945, như chính 

Đảng CSVN cũng đã thừa nhận và đã nêu “quay về 

Tư tưởng đường lối Hồ Chí Minh” trong 

những Nghị quyết Đại hội vừa qua của mình.. Không 

cần phải lật đổ “ChẾ độ CS” bởi cái chế độ “CS” hiện 

nay chỉ còn là cái vỏ bề ngoài  (dân nghèo công nông 

thực chất là nằm ngoài lãnh đạo rồi), chỉ còn bị TQ ép 

buộc duy trì làm đồng minh mà thôi. CSVN sai lầm chủ 

yếu hiện nay là THAM NHŨNG TiÊU CỰC THA HÓA 

+ MấT DÂN CHỦ + Vi PHẠM NHÂN QUYỀN. Hiện 

nay chính các cường quốc , đứng đầu là Hoa kỳ, Nga, 

EU và TQ , Thế giới thứ III, cả ASEAN . . . . .đều thừa 

nhận THỰC TẾ TẠI VN đang là như vậy, tức đang 

chưa đảm bảo để DÂN LÀM CHỦ THẬT SỰ.  

Vậy kết luận như thế ĐÚNG hay SAI? Xin mọi 

người cùng bàn thảo để đấu tranh cho TRÚNG, và để 

VN TỰ GIÁC sớm bỏ biểu tượng lạc hậu Búa – Liềm 

đi, để đi theo cho kịp Thế giới văn minh tự do dân chủ 

nhân quyền thực chất và đã vươn tới công nghiệp 3.0, 

4.0 và tới công nghệ thông tin 4G cho đến 5G ! 

Hà nội, tháng 8, 2018 

Tư duy Tập thể 
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Chúng ta bây giờ mới TỈNH RA 

Thật là lẽ thường, thực tiễn cuối cùng đã chấn 

chỉnh được lý luận sai, vậy mà loay hoay, xoay sở mãi, 

bây giờ chúng ta mới nhận ra: Này nhé, trong một gia đình, 

khi con cái lớn lên, đã đi làm, thì bố mẹ cần tôn trọng độc 

lập, tự chủ, thậm chí cần nghe lời khuyên của con cái. Anh 

chị em ruột thịt với nhau trong một gia đình, người nọ cần 

tôn trọng người kia, người ít học hơn cần tham khảo, nghe 

theo lời người có kinh nghiệm, hiểu biết thông minh hơn 

mình. Họ hàng, làng nước cũng vậy: Cần phải tôn trọng và 

nghe ý kiến của nhau. Ý kiến ai mà đa số thấy đúng, thì 

mọi người cần theo. Vậy tại sao trong một nước, mà lúc 

nào nhân dân cũng phải chỉ nghe theo ý kiến của một 

đảng? Còn bao nhiêu hội này, bè khác, ngay cả các Hội 

cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, các Tổ chức trí thức, 

Câu lạc bộ Thăng long, các Viện VIDS và SENA, Trung 

tâm Minh triết Việt nam, Diễn đàn Lý luận Phát triển, Hội 

kinh thánh, Hội Phật Giáo, v.v. . .  . . .mà vẫn cứ phải tuận 

theo quyết định chỉ của một đảng, là đảng Cộng sản Búa – 

Liềm Việt nam ? Không những thế, trong đảng này, tất cả 

lại cứ phải nghe theo ý kiến, quyết định của một số ít 

người, đó là Bộ Chính trị? Bên các nước Văn minh Phương 

Tây giầu có văn minh tiến bộ hơn (nên ai cũng muốn sang 

Phương Tây sinh sống), người ta coi ĐIỀU ĐÓ là MẤT 
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DÂN CHỦ, MẤT TỰ DO, MẤT BÌNH ĐẢNG, VI PHẠM 

NHÂN QUYỀN . . .! ! 

Nhưng vì có người nói rằng, đây là TRUYỀN 

THỐNG CÁCH MẠNG: Cha ông ta đã anh dũng hy sinh 

quên mình đấu tranh cho độc lập dân tộc, cho tự do của tổ 

quốc, cho hạnh phúc của nhân dân . . . nên chúng ta cần 

nhớ ơn và tôn trọng họ! Đúng vậy, nhưng họ đã hy sinh 

quên mình, đã về chầu trời, hay đã nghỉ hưu hết cả rồi (từ 

thời còn búa - liềm thực sự lãnh đạo). . .còn bây giờ chỉ là 

con cái cháu chắt của các Vị ấy (đã đang chuyển sang văn 

minh 3.0, 4.0 và 3G, 4G rồi), tại sao ta lại cứ giữ mãi ẤN 

TƯỢNG cũ, CHẾ ĐỘ CŨ đã quá lâu rồi ? Không phải 

vậy: Đây là Trí tuệ, làTâm huyết, là MỤC ĐÍCH của cha 

ông, của các đảng viên lão thành để lại cho Đảng CSVN, ta 

cần tôn trọng! Nhưng cũng chính là vì thế, cho nên ta 

cần nhớ lại LÝ TƯỞNG CỦA CÁC LÃO THÀNH CÁCH 

MẠNG: VÌ ĐỘC LẬP TỰ DO DÂN CHỦ BÌNH ĐẲNG 

NHÂN QUYỀN, ĐA NGUYÊN . . . như thời cách mạng 

tháng 8 năm 1945, nên Đảng CSVN cần phải để cho toàn 

dân bầu bán công khai minh bạch, dân chủ, chứ không 

giữ độc quyền quyền quyết định chỉ bàn trong nội bộ 

đảng, thậm chí chỉ của riêng Bộ Chính trị, chỉ bàn 

trong các chi bộ, rồi áp đặt các quyết định riêng trong 

nội bộ bó hẹp đó lên toàn thể nhân dân ! 
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Như vậy có nghĩa là, HIỆN NAY Đảng (của 

vài triệu đảng viên) cần phải nằm dưới 

quyền TOÀN DÂN (hơn 90 triệu người); 

Bộ Chính trị phải nằm dưới quyền Quốc 

hội; Điều lệ đảng phải nằm dưới tầm cao 

Hiến pháp (là những tổ chức và văn bản 

quan trọng nhất của toàn dân); Tổng bí 

thư (hay Bí thư thứ nhất) phải nằm dưới 

quyền Chủ tịch nước như các nước văn minh. Rõ 

rành rành như vậy, và có thế thôi mà cứ tranh luận 

mãi, cứ lý luận RẮC RỐI kiên trì và bảo thủ mãi với 

nhau làm gì ! 

Bây giờ nhiều lão thành cách mạng mới tỉnh ra: Hồ 

Chí Minh (chính là một nhà giáo (trí thức, chứ không phải 

công nhân, hay nông dân), từ những năm 1920 đã chủ động 

(theo gương một số cha ông như Phan Chu Trinh, Phan Bội 

Châu) rời quê hương đất nước thuộc địa điêu tàn khổ đau 

để đi tìm tòi, khảo sát, đã tìm hiểu hầu hết các loại nước 

chủ yếu trên thế giới) cuối cùng  (mãi sau khi trực tiếp 

hiểu rõ thêm CM tại Nga) Người đã nhận ra và làm cách 

mạng DÂN TỘC DÂN CHỦ TỰ DO NHÂN QUYỀN ĐA 

NGUYÊN từ năm 1944 – 1945 (chính Hồ Chí Minh, cuối 

cùng, đã khác hẳn với chuyên chính vô sản của Các Mác, 
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Anghen, Lê nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Phi đen, Kim 

Nhật Thành, Lê Duẩn, Tập Cận Bình . . .); Còn hiện nay 

không phải ai cũng biết: Putin, Mác ken (đã từng là Cộng 

sản chính nòi) , Donald Trump (đã là Tư bản gốc, là Tỷ 

phú địa ốc) ngày nay đã và đang làm theo kiểu tư duy của 

Hồ Chí Minh, tức là rất coi trọng dân, coi toàn dân là 

người chủ (không chỉ công nông), vì vậy nhân dân Hoa 

kỳ và Nga mới ủng hộ các ông ấy như thế. (Tổng thống 

Nga Putin – lãnh đạo CS chính cống - đã tuyên bố, nay ông 

không thuộc đảng nào bên Nga; Tổng thống Hoa kỳ 

Donald Trump đã nói Tổng thống không phụ thuộc quyết 

định vì quyền lợi của riêng một đảng phái nào. Vì Hoa kỳ 

là Hợp chủng quốc, là đất nước tập hợp và đại diện hầu hết 

các dân tộc trên thế giới, chứ không phải là đất nước chỉ đi 

theo DI TRUYỀN của một dân tộc cầm quyền duy nhất 

kiểu cũ (Đại Hán) như tại Trung hoa!). 

Tóm lại, cứ tranh luận mãi làm gì, THỰC TẾ DÂN 

LÀM CHỦ đó chính là CHÂN LÝ (mà ngay đảng 

CSVN cũng vẫn nhắc lại theo Tư tưởng đường lối Hồ 

Chí Minh từ 1945 như vậy, tức đảng không thể tự mình 

quyết định rằng chỉ một mình mình được làm chủ) nên 

trước sau rồi NƯỚC NÀO cũng phải TUÂN THEO: 

DÂN LÀM CHỦ và TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN 

QUYỀN, ĐA NGUYÊN, BÌNH ĐẲNG và CÔNG KHAI 

MINH BẠCH MỌI ĐIỀU TRƯỚC DÂN, DO DÂN 

QUYẾT ĐỊNH. Vài lời rất nôm na tóm tắt như vậy, tránh 
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lý thuyết chi tiết sâu sa rắc rối dài dòng, dân lành xin báo 

cáo với tất cả Quý Vị - từ Trung ương đến mọi người Dân - 

để cùng nhau tham gia sửa chữa, đổi mới ngay bên trong 

đất nước chúng ta. 

Mồng 2, tháng 9, 2018. Tư duy tập thể 

Vài ý tham khảo thêm: 
1. Kinh Đại Thừa: 

Cuộc đời này ngắn lắm 

Đừng bận lời thị phi 

Thấy điều chi có ích 

Lặng lẽ làm rồi đi./. 

(đi chầu Trời)   

2. Vài lời nói chân thành điển hình của Bà 

Angela MarKel và của ông Mikhail Goobachev (tất 

nhiên còn rất nhiều điều chân thành khác, về cả 2 

phía: Cộng sản và Tư bản, không cần giới thiệu 

thêm dài dòng tại đây): 

 Bà Markel phát biểu ngày 7/5/ 2009 nước Đức kỷ 

niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ, phong trào nổi 

dậy đòi Dân chủ tại Đông Đức Cộng sản năm 1989: 

“Tôi lớn lên trong CNCS Đông Đức nên tôi hiểu rõ về 

họ: Cộng sản là thứ chủ nghĩa gian trá nhất và man 

rợ nhất của Nhân loại. CNCS là một vết nhơ của Loài 

người và của Thế giới văn minh!” 

 Ông Goobachev đã nói: “Chế độ Cộng sản mà tôi 

đã mang cả đời ra phục vụ, chỉ toàn là sự tuyên 
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truyền và các cán bộ đảng trong đó có tôi chỉ điều 

hành quốc gia bằng sự gian dối”. 

Bình luận: Mục đích giải phóng dân nghèo bị áp bức 

bóc lột là tốt đẹp, là Phần ĐÚNG của ông Mác, nên bà 

Maken, ông Goobachev và bao người mới đi theo; 

Nhưng để dân nghèo vô học độc quyền lên lãnh đạo xây 

dựng thế giới thì ban đầu họ sẽ chỉ biết làm như vậy, là 

lẽ đương nhiên. Đó chính là SAI LẦM của ông Mác 

người Đức đi trước đó, mà nay bà Marken, ông 

Goobachev và hầu như mọi người mới nhận ra được ! 

Ai cũng có thể SAI LẦM, vấn đề là CẦN sửa sai lầm 

như thế nào ? 
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VIỆT NAM 

TƯ DUY TẬP THỂ 

 

“Viet nam là Đất nước kỳ 

diệu” – Donald Trump 
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