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VẤN ĐỀ VIỆT NAM
I. VIỆT NAM
Tự trong hai chữ Việt Nam đã thấy, đã biểu hiện cái ý nghĩa một dân
tộc “bị Tàu hoá” rồi. Bao nhiêu những khinh miệt, vũ nhục, nhận vơ bóc
lột, đau thảm đều nồng nặc như mủ đặc trong cái mụn nhọt Việt Nam đó.
Ấy là Việt Nam chỉ có thế. Trước Việt Nam đã có Nam Việt, An Nam (Ố
Nàm), hay nếu có thăng nhớn hơn thì nó còn gọi “Ố Nàm Chầy”.
Nam Việt đại biểu một hình thức tự trị thực dân địa, gây nên bởi cuộc
cát cứ của quân phiệt Triệu Đà, tôi con của bọn Tàu bạo lực hay “Bá đạo
Chủng tộc Thiên hạ Chủ nghĩa”.
An Nam đai biểu một hình thức thực dân địa thống chế “đô hộ phủ” đặt
quận, huyện trên khuôn khổ đến đồng hoá trong nội dung của cả hai, trục
lợi và hoài nghi “vỗ về” bá đạo với vương đạo, Chủng tộc Thiên hạ Chủ
nghĩa.
Việt Nam là từ hai hình thức kia trải qua những gắng sức lịch sử của
dân tộc bị đè nén mà thay đổi sang hình thức “phiên thuộc tự trị lối chủng
tộc tông chủ quyền chủ nghĩa”.
Một vạn năm đẫm máu của lịch sử chúng ta chỉ là sự rút lui và cố thủ
một cách đau khổ như thế. Một vạn năm khoáng trương1 của nòi giống
Hán (người Tàu) là một vạn năm muôn ngàn đau khổ, bị u mê nghẹn ngào
của giống Việt như thế. Cuốn “Lịch Sử Viễn Đông” là cuốn lịch sử của
“hưng Hoa, diệt Di” và “hữu đức giả hữu thổ” như thế. Cuốn lịch sử của
chủng tộc ưu việt là như thế, cuốn lịch sử Tàu.
Gia Long đã cúi đầu hứng lấy triện son lạc đà phủ phục và tên nước
VIỆT NAM. Cái tên ấy bây giờ còn để tạ khẩu2. Cái tên ấy còn để tự hãm
mình vào một cách trực tiếp với mấy huyện VIỆT BẮC, VIỆT ĐÔNG và
VIỆT TÂY. Cái tên ấy - VIỆT NAM - tự chối bỏ hết tư cách độc lập của mình
để sỉ nhổ và vũ nhục sự nghiệp của ông cha từng vì độc lập mà tranh đấu
oai hùng ngất trời. Cái tên ấy để nguyền rủa kẻ rước voi về dày mả tổ.
“VIỆT NAM” nghĩa là Tàu. Nói rõ hơn, nghĩa là nước với nòi VIỆT đã hết
rồi và đã là, chỉ là một chi nhánh NAM của sự khoáng trương của 5 hồ, 5
núi 3 bằng diệt chủng thủ đoạn, bằng một truyền thống Chủng tộc Thiên hạ
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Khoáng trương: mở rộng ra.
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Tạ khẩu: mượn cớ gì mà nói. Đào Duy Anh (2005). Hán Việt Từ Điển. Nhà xuất
bản Văn hoá Thông tin, trang 652.
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Chủ nghĩa Hán-Miêu Đồng Nguyên luận. Quốc miếu Quốc tộc luận: đúc
các dân tộc thành một lò để thống nhất thế giới bằng cái lộ tuyến4 địa lý
chính trị. Trong cuốn Đông Á địa lý 1940 nêu ý đồ Đại Á Lê Á chủ nghĩa
với “Nam Dương Hoa kiều thổ hóa vận động” đủ tỏ lộ hết thẩy cái mặt
thật nanh vuốt ma đói hút máu và tiêm máu người ghê tởm ấy.
Dân tộc chủ nghĩa và Quốc gia chủ nghĩa, hơn nữa nó tiến lên Quốc tộc
chủ nghĩa, còn tiến lên "Đại Quốc quân chủ nghĩa” đúc các dân tộc vào
một lò mà thống nhất thế giới (Dân Tộc). Ngoài ra Quốc dân Dân chủ
Chuyên chính (Dân Quyền) và Quốc gia Tư bản Cực quyền (Dân Sinh) chỉ
là những hình thái và công cụ chính trị nung đúc cho tinh nhuệ, thích hợp
cho quân xâm lược chủng tộc trên lộ tuyến lịch sử nhất quán và vương
đạo của nó.
Có hai thứ đế quốc chủ nghĩa: kinh tế và chủng tộc. Hai thứ ấy còn kết
hợp lại dưới hình thức “Á Đông Phong kiến” mà thành lịch sử Á Đông. Và
có một lũ người VIỆT NAM đã đem hết sức mình ra làm cho VIỆT NAM lại
thành VIỆT NAM dưới bối cảnh này! Nguy hiểm! Vũ nhục! Đồi bại! Bán
nước! Một hành vi khốn nạn của một bọn lưu vong vô tổ quốc!
II.

F. VIỆT NAM

“F. VIỆT NAM” là tên hiệu của xứ Đông Pháp. Nghĩa là bên đông ta, sở
dĩ đặt cái tên hiệu ấy để bầy tỏ cái thảm trạng VIỆT NAM chứa và chuyển
sang cho Pháp. Tuy vậy, mặc dầu đã có những thằng Việt gian từng nịnh
bợ mà đặt cho cái tên “Đông Pháp” chẳng được mười phần đúng chắc hẳn.
Nhưng cái tên F. VIỆT NAM có đem đánh lộn giữa hai hạng đó, giữa những
cái tên F. và NAM, chung qui sự đánh lộn đó sẽ bị chối bỏ bởi đáy tầng,
đáy hồn và đáy sử vẫn còn tên VIỆT và một nước VIỆT với văn minh VIỆT,
sẽ thắng cả F. với NAM. Từ làn gió đáy nổi lên, những sống máu, xương
thịt, mồ hôi, nước mắt vạn năm sẽ thành cái nền tảng mới thuần VIỆT.
“F. VIỆT NAM”, cái tên đó đã đại biểu hết thảy cho sự xấu xa, ươn hèn,
nhơ nhuốc trăm năm của cả hai giống F. và VIỆT, mở ra một giai cấp F.
Ngũ hồ: một thuyết cho Ngũ Hồ là Thái Hồ với hồ phụ cận là Tư Hồ, Lãi Hồ, Thao
Hồ, Hách Hồ. Một thuyết cho Ngũ Hồ là: Cống Hồ, Tư Hồ, Du Hồ, Mai Lương Hồ,
Kim Đỉnh Hồ (trích chú giải Chu Tri Lục 4 của Nhà xuất bản Gió Đáy, tr. 99, bản
online).
Ngũ Lĩnh hay Nam Lĩnh là tên của một loạt năm ngọn núi: Việt Thành Lĩnh, Đô
Bàng Lĩnh, Manh Chử Lĩnh, Kỵ Điền Lĩnh và Đại Dũ Lĩnh, ranh giới các tỉnh Hồ
Nam, Giang Tây, Quảng Đông và Quảng Tây, Trung Quốc. Vùng đất phía nam
Ngũ Lĩnh gọi là Lĩnh Nam, có liên quan đến giai đoạn Hồng Bàng, Kinh Dương
Vương, nhà Triệu và thời Hai Bà Trưng. (TD)
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NAM (lai giống) và NAM F. (lai óc). Thời buổi này họ chừng như đang ngẩn
ngơ vừa đóng vừa mở, như kín như hở để kết thúc cho cái đau thảm và
nhục nhằn đó. Ấy thế mà bọn vua quan và giai cấp NAM F. còn nêu ra cái
nhãn hiệu “Lấy VIỆT NAM làm căn cứ địa để phục hưng Pháp-Lan-Tây Đế
quốc chủ nghĩa”! Câu này tôi chép đúng, theo một tờ tuyên ngôn của một
chính đảng người NAM (F. NAM).
Nhưng mà lịch sử kết thúc cái tấn kịch thời đại này bằng bàn tay của
người VIỆT và máu của người VIỆT mang ra làm nước để rửa sạch hết hôi
tanh nhơ nhuốc.
III.

J. VIỆT NAM

Sen
Nhật bản (bèo tây) vừa bám vào Việt Nam làm chật ních các
sông ngòi và đầm ao, thì cái bệnh thân Nhật cũng nổi lên. Nhưng nào có
phải cái bệnh lịch sử của nòi Việt đích thống và bình dân đâu. Cũng như
các bệnh thân (thân Tàu, thân Pháp) khác, nó chỉ chuyên cho một số
người “lưu vong không tổ quốc” đeo cái danh “xuất dương cách mạng” ra
buôn danh bán nghĩa của lịch sử mà làm ăn. Nó lại chuyên cho các giai
cấp nghênh đón một khi thấy phong trào “Đại Nhật Bản” thì liền đem môi
lưỡi và đầu tóc ra ôm gối phỉnh phờ.
Đấy nhóm chính khách với cách mạng chức nghiệp nó cũng chỉ chuyên
“nằm khểnh ăn bám” rồi đợi thời cơ đi buôn bán nước nòi. Nhục đến thế!
J. VIỆT NAM - NHẬT NAM! Nhưng mà âm mưu của giống lùn sẽ bị phá
hoại vào khoảng cùng với Đại Đông Á ngày nay hay ngày mai, nó sẽ bị
phá tan từ ở VIỆT NAM mà phá đi.
Nhật Bản sẽ không vì Anh Mỹ mà thua, nó thua vì người VIỆT đứng dậy
mà làm cho nó bị phá vỡ từ ở VIỆT NAM, bằng tự tay người mở đầu cuộc
thua của Nhật Bản, bởi Võ sĩ đạo và Thần đạo sẽ rút lui khỏi Việt. Bao
nhiêu Điền Trung tân tập với Nam tiến, Bắc tiến, Đông tiến chính sách sẽ
vỡ bởi tay người Việt thức tỉnh.
IV.

I. VIỆT NAM

Cuộc chiến tranh này5 thuần túy 100% là cuộc Đế Quốc Chủ Nghĩa
tranh bá chiến. Vậy cho nên vấn đề phân tang gây nên bao nhiêu cái
phiền não, khó chịu, mất ngủ, tức bực ngay trong thời chiến tranh cho hai
mặt trận đế quốc sợ vì một cái lý tưởng phân tang dưới bối cảnh một
thắng lợi giả định sẵn, hoặc nói cho ghê hơn là chuẩn bị sẵn.
Cũng vì đó, nào là đàm phán, hiệp định ngoại giao, diễn thuyết, tuần
sát... Bao nhiêu những mớ hoạt động của phường ăn cướp và hút máu đã
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bày biện ra bằng những tối tăm và đê hèn; biểu hiện ra bằng những ma
sát “mâu thuẫn”, không “thoái ý”, tuyệt giao, lạng giải, sát hoàn, thanh
minh, bị vong lục6, tuyên ngôn... Bao nhiêu thì cũng rốt lại phân tang, tức
là phải tranh tang.
F. Việt Nam, J. Việt Nam và Việt Nam dưới các bối cảnh đó, hoặc khả
năng mà thành I. VIỆT NAM - Việt Nam-International, Việt Nam giả định là
do Quốc tế công quản, Đồng minh công quản.
VIỆT bao giờ chưa rớt cái đuôi “NAM” thì chưa thoát được những ám
ảnh, uy hiếp. Một cuộc độc lập sẽ phải thành lập trên một gắng sức và
thức tỉnh lớn lao của một giống người trong vòng vây kín mít bốn bề bằng
tinh thần VẠN THẮNG mà đánh thốc ra bốn mặt.
Phải bằng tự mình tiêu diệt hết những quân thù địch. Có thể chưa xong
hai ách Tây, Nhật, thì với thằng Tây Cộng đã nẩy ra ba chú chiệc hay chú
nào mặc lòng mà không có một duyên nợ gắn bó được nữa.
Cho nên I. VIỆT NAM cũng không thành đâu. Bỏ I. với NAM, trở lại chỉ
còn VIỆT độc lập siêu nhiên và thuần túy.
V. VIỆT VẠN THẮNG
Thời đại này sẽ mở ra bằng máu đầy huyết tính sau cuộc trở lại lớn lao
của VIỆT hơn vạn năm về trước. Nòi VIỆT là dân-tộc-chủ của thời đại và
văn minh toàn cõi Á Đông. Hơn 5.000 năm nay, với sức khoáng trương vô
điều kiện của giống Hán mà cũng phải rút lui, rút lui từng bước mà nhỏ
từng giọt máu. Lịch sử VIỆT sau 5.000 năm, nay thu lại bằng hình vẽ chia
xé nô hoá của các ngành giống VIỆT cũ suốt mặt cõi Á - Úc Châu. Lịch sử
VIỆT còn thu lại bằng cuốn sử của ta với tất cả những hình ảnh mười phần
rõ rệt của cuộc đấu tranh gay gắt ấy.
Văn minh cũ đã hoàn toàn diệt vong. Nòi giống VIỆT còn máu mủ và
người. Dù sao bằng một sức phản tỉnh và một cuộc tái tạo, nó yêu cầu
một tinh thần Vạn Thắng mới. VẠN THẮNG là nền tảng duy nhất để tranh
đòi lại lịch sử lộ tuyến của mình với tất cả những tư cách máu và quyền lợi
máu ấy.
Người VIỆT đau đớn ê chề chán rồi, không còn đất đâu để đề xướng
chủng tộc đế quốc như lối Nazi, Phát xít hay Đại đồng7. Người VIỆT cũng
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Bị vong lục (備 忘 錄): nghĩa đen: ghi chép dự phòng quên lãng; nghĩa bóng:
bản ghi nhớ. Chữ La tinh: Memorandum. (HVL)
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Theo Lý tiên sinh, đại đồng kiểu cộng sản bằng cách triệt tiêu dân tộc để chỉ
còn lại quốc tế là một sai lầm lịch sử. Muốn thực hiện đại đồng thực sự cho nhân
loại, phải thực hiện theo ba bước, (1) tiểu đại đồng: mỗi dân tộc cần tranh đấu
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không thể đề xướng một Dân tộc Chủ nghĩa nhỏ hẹp nào bằng sự chia sẻ
lối tằm thực bên ngoài và rút xương bên trong, sẽ làm tiêu diệt mình hẳn.
Kết quả, người VIỆT cũng không thể đề ra một chương trình Quốc tế
Cộng sản hay Thế giới Cộng hoà đươc, vì như thế chỉ là hão huyền và tự
sát. Người VIỆT phải thức tỉnh lại trong giòng máu cỗi rễ mình, để ở trong
cái lập trường tối thiểu đó, những mục đích tối thiểu của mình trên thế giới
là Sống, Còn, Nối, Tiến, Hoá có riêng một quốc sách và lịch sử. Chỉ có như
thế thôi.
Làn Gió Đáy thổi rung động cả làn Sóng Đáy. Người VIỆT sẽ đứng dậy
Vạn Thắng, và chỉ có bằng tự diệt hết những phần tử xấu xa, nhơ nhuốc,
diệt chủng, vong quốc nó lủng lẳng đằng đầu hay đằng cuối chữ VIỆT,
người VIỆT mới có thể sống. Công việc này phải bằng tự máu, tự sức, tự
trí của tự mình.
Hỡi người VIỆT muôn đời hãy tỉnh lại tự hỏi mình, hãy vươn mình lên và
quyết tâm đi. Người VIỆT hãy nhớ lấy: Chúng ta không phải là VIỆT NAM,
nó là Tàu, Nhật, Quốc tế công quản. Chúng ta là VIỆT có sức sống bằng
nguồn tỉnh thức muôn ngàn năm. Chúng ta là VIỆT VẠN THẲNG.
XY. Lý Đông A
4824 TV (1945)
___________________________________________
Ghi chú:
- Học Hội Thắng Nghĩa hiệu đính và chuyển thành ấn bản điện tử, tháng 9 năm
2016.
- Chú giải: Huỳnh Việt Lang và Tạ Dzu, tháng 2 năm 2018.

cho công cuộc hướng tâm vận động, đem đến độc lập dân tộc trong liên lập quốc
tế, chối bỏ các hình thức cưỡng bức (Nazi, Phát xít, Đại đồng cs), (2) trung đại
đồng: thành lập các “tập đoàn an toàn” theo ba tiêu chí, cùng sống (về kinh tế),
giúp tiến (về văn hoá), liên phòng (về quốc phòng); ngày nay chúng ta thấy có
các khối như Liên Hiệp châu Âu, ASEAN, Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur),
manh nha TPP… (3) đại đại đồng: các quốc gia, các khối góp tay thành lập một
cộng đồng nhân loại, vui sống hoà bình và bình đẳng bên nhau. (TD).

Học hội Thắng Nghĩa

6

