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Thời nay , trong trào lưu đang biến chuyển trên toàn cầu , khắp nơi nơi đều theo 
khuynh hướng toàn cầu , tập thể hoá mọi khuynh hướng chính trị . Trong tình 
thế đã qua và trong hiện tại …chúng ta đều nhận thấy cao trao chống đối lan dần 
khắp mọi miền của đất nước . Vì thế nhưng vẫn chưa thể kết hợp đuợc các nhóm 
chống đối bạo quyền cộng sản Hán gian trở thành lực lượng đồng nhất và hợp 
nhất .  
 
Tuy nhiều người đều mong muốn như thế , thì rỏ ràng mục đích chung là tiêu 
diệt bạo quyền cộng sản ..nhưng các nơi vẫn chỉ là sự tranh đấu lẽ tẻ . Hầu như 
ai nấy đều mang mục đích lớn , nhưng không biết phương cách làm như thế nào 
, để đoàn kết các nhóm thành thế lực . Sau đây là cách thức . đơn giản , dể hiểu 
dể làm . Thường thì điều gì dể hiểu , thì dể theo , dể theo thì dể làm . ý tường thì 
thì to lớn , nhưng khi làm , thì chúng ta phải nên bắt đầu từ những yếu tố nhỏ 
nhất .  
Trước tiên , chúng ta hãy bắt đầu ngay nơi bản thân ,  mỗi người trong chúng ta . 
Từ nơi ý tưởng , tư tưởng . có rỏ ràng minh bạch hay chưa , tuyệt đối không 
được để tự thân xảy ra mâu thuẩn , như khi tranh đấu , mà tranh đấu mang ý 
nghĩa thực hiện chiến tranh , nói đến chiến tranh là nói đến quy luật tiêu diệt lẫn 
nhau không thương tiếc .  
Ngay từ nội tâm , mà ngay cả lời nói và hành động củng phải đồng nhất . Chúng 
ta cần nhận thức cho rỏ ràng, đảng cộng sản dành độc quyền cai trị , người dân 
nhận ra rằng đảng cộng sản không vì quyền lợi và coi sinh mạng người Dân VN 
như súc vật . Điều nầy hẵn không cần phải tranh cãi nữa , khi đã đồng ý về điểm 
chung nầy , thì đảng cộng sản cầm quyền chính là Việt gian hay Hán gian , vậy 
thì tại sao ta lại sợ chúng . Trong khi đảng cộng sản Việt gian lộ diện thanéh kẻ 
thù truyền kiếp củaDân Tộc . 
Thế thì chúng ta phải quyết đoán hành động , nhưng khi ta một mình đơn độc thì 
làm sao ta có thể thể thực hiện điều ta dự định thực hiện . Vậy thì ta phải tìm 
người đồng tâm , đồng lòng và cùng chí hướng , để cùng nhau đứng lên kháng 
cự lại kẻ thù của Dân Tộc . Cốt để có lực lượng , muốn vậy thì ta phải thành lập 
lực lượng Dân Sự Chiến đấu . Nói đến lực lượng là nói đến đoàn thể , mà đoàn 
thể không phải chỉ có một hai người mà thành . 
 Như vậy lực lượng là nhiều người . Trước khi tập hợp được số đông , thì người 
có tư tưởng lãnh dạo cần nên có khả năng tiên liệu hay dự phòng trước khi thực 
hiện hay trước khi bắt đầu sự việc . Lập kế hoạch trên giấy ( dĩ nhiên thực hiện 



điều nầy trong bí mật ) Như có một nhóm khoảng 10 người thì phân chia ra làm 
3 tiểu tổ ( tiểu là nhỏ , tổ là nhóm ) ba nhóm X 3 người = 9 , còn l người thì đó là 
trưởng toán . 
 Đây là mô hình mẫu mực theo kiểu đội ngũ trong quân đội . hay là mô hình 
Tiểu đội , cứ 4 tiểu đội thành 1 Trung Đội , gom bốn trung đội lại thành một Đại 
Đội . Bốn Đại Đội thành một Tiểu Đoàn , Bốn Tiểu Đoàn thành một Trung 
Đoàn . Bốn Trung Đoàn thành một Sư Đoàn . Bốn Sư Đoàn thành một Quân 
Đoàn . 
 Đây là mô hình phõng theo hình thức quân sự . Nhưng khi áp dụng chiến thuật 
đặc biệt theo nhu cầu đấu tranh chính trị , thì có thể giản ước ít hơn . 
Cứ mỗi nhóm 6 người thành một Toán , có 5 toán viên và 1 trưởng toán , các 
toán viên tự bầu cữ người chỉ huy , theo hình thức Dân Quân Tình Nguyện , ai 
có tiền thì đóng góp ít hay nhiều tuỳ  theo tinh thần tự giác tự nguyện .  
  
THUẬT LÃNH ĐẠO  
 
Thường thì trước khi thành lập lực lượng , người ta tuyển chọn người lãnh đạo 
quần chúng . Người được chọn vào vị trí lãnh đạo , thường được gọi là Cán bộ 
Lãnh Đạo . Như các đơn vị trưởng ( trưởng một trong những đơn vị quân đội )   
Sau đó mới thực hiện các công vệc kế tiếp theo … 
 
Chủ đề của phần nầy là Thuật Lãnh Đạo . Trong tác phẩm Chính Đề của Tùng 
Phong một cố vấn cao cấp thời Đệ Nhất Cộng Hòa . Đây là một tài liệu hướng 
dẫn Cán Bộ Lãnh Đạo Chỉ Huy. Tùng Phong đã đề cập đến Thuật Lãnh Đạo của 
tiền nhân người Việt . Tuy phần trình bày về Thuật Lãnh Đạo chỉ nói thoáng qua 
mà không đi sâu vào chi tiết  hay đi sâu vào phần kỹ thuật ứng dụng . Đây là 
điều đáng tiếc , nhưng có lẽ đây là cẩm nang dành riêng cho một đảng chính trị , 
nên phần kỹ thuật ứng dụng bị hạn chế trong việc phổ biến rộng rải trong dân 
chúng . 
Phần người viết củng thế , ý riêng muốn quãng bá kiến thức của mình cho đồng 
bào đồng hương , để cùng nhau mở mang thêm kiến thức trong lĩnh vực chính trị 
, ngõ hầu thực hiện công cuộc đấu tranh cho có hiệu quả hơn , đễ  rút ngắn thời 
gian và phương tiên trên đường đấu tranh lâu dài , nhưng vì dò sông dò biển dể 
dò , nào ai lấy thước mà đo lòng người , nên chỉ đành phổ biến cho những ai 
đồng cùng chí hướng . khi địch có mặt khắp mọi nơi .  
Có nhiều yếu tố trong đấu tranh chính trị , điều cần thiết là quãng đại quân 
chùng đều có tấm lòng , nhưng hầu như đều tự bộc phát tùy ý thích . Nếu không 
được giáo dục , hướng dẫn thì sẽ vì ưa cái lợi nhỏ mà hỏng việc lớn , ví dụ như 
khi sử dụng ngôn từ , khi thể hiện sự phản kháng , như dùng lời lẽ thô tuc để 
chữi bới cộng sản , họ đâu biết điều nầy chỉ có phản tác dụng về chính trị , họ cứ 
nghỉ hể chống đối dước bất kỳ hình thức nào củng được . Như dùng nhữ logo 
chống cộng sản , mà không nghiên cứu về hình ảnh , màu sắc , hay nội dung 
khẩu hiệu , như viết câu ĐMCS thì không ổn , chúng ta có thể thay thế bằng câu 



nói khác êm tai hơn nhẹ nhàng hơn , có đầy đủ ý nghĩa hơn , có giá trị hơn , vì 
đã thể hiện về tư cách trong Chính Trị .  
Vì thế việc đào tạo huấn luyện cán bộ chính trị là điều cần thiết và nên làm . 
Thời kỳ nầy không thể tự chuyên , một mình có thể hoàn thành công cuộc thay 
đổi vận mệnh của Dân Tộc. Thời kỳ nầy nên tự chấm dứt nhữg đầu óc có tính 
cách cá nhân hay sứ quân . Thời kỳ nầy là lúc mà chúng ta nên hợp nhất qua hợp 
đồng tác chiến , ngày xưa gọi là Liên hoàn kế ( phối hợp hàng ngang ) Sau khi 
hợp đồng tác chiến nhịp nhàng thì lúc bầy giờ chúng ta mới có thể bàn đến kế 
sách hàng dọc hay là Hợp Tung Kế Sách . Hợp Tung là lập thế chiến lược theo 
hệ thống chỉ huy hàng dọc .  
Điều nầy sẽ được bàn thêm về sau , Phần bài nầy sẽ trình bày về Thuật Lãnh 
Đạo , tức là kỹ thuật dành cho những ai có khả năng lãnh đạo dân chúng , trong 
cuộc cách mạng Dân Tộc . Trong Thiên Binh Thư Tôn Ngô có đề cập đến với 
câu danh ngôn : Tiên luận vỏ đức hậu bàn chiến thuật , củng như : Cơ mưu thao 
lược sau màn trướng , Quyết định thắng lợi chiến trường xa , đủ cho thấy đời 
xưa xem trọng đức độ tức là đức tính cần thiết của người lãnh đạo , vì ngạn ngữ 
có câu : Tiên Trách kỹ Hậu Trách bỉ , nghĩa là trước hết nên tự trách mình sau 
mới trách người . 
Cho nên người trên kẻ trước nên tự mình làm gương cho kẻ dưới người sau 
mình . Vì đầu tiên khi thành lập đội ngũ , khi chỉ huy người khác thì người chỉ 
huy hay lãnh đạo đều phải xuất sắc , tài giỏi và có nhiều khả năng hơn người . 
Nên binh thư mới đề cập đến đức độ của người chỉ huy sau mới bàn đến tài năng 
. Thiên Binh Thư có nói đến những yếu tố chính dành cho bậc lãnh đạo : Thiên , 
Địa , Đạo , Tướng , Pháp . 
Nói đến Thiên , Địa trước hết là vì phân ra Tam Tài theo kinh dịch , tam tài là ba 
thứ ( chữ tài ở đây như tài nguyên , không phải tài chính ) người là một trong 
tam tài ( tam là ba ) Trên là trời cao , là vũ trụ và tinh tú , nên chữ Thiên được 
hiểu như là vủ trụ , hay là quy luật vận hành của vạn vật trong trời đất . Chữ thứ 
nhì là địa , như trái đất , như mặt đất , trong binh thư là chữ địa bàn ( mặt đất ) 
hay là bảng vẻ trên mât đất , đời xưa khi đánh trận , người xưa thường lập trận 
đồ trên đất gọi là sa bàn ( bàn lập trên cát ) . Đời nay thì có vẻ coi thường , vì 
không thông hiểu được Thuật lãnh đạo của tiền nhân ra sao . chính vì không 
hiểu nên mới khinh thường và chế diễu . 
Điều nầy trùng hợp với câu Danh Ngôn : Thiên Thời Địa Lợi Nhân hoà . Tức là 
trên thông thiên văn , dưới rành địa bàn (địa thế ) , hay tức là biết rành các thế 
đất để đồn trú hay dàn quân khi đống quân hay bố trí phòng thủ . Tuyết đối 
không được khinh xuất trong việc chọn lựa thế đất để dàn trận , xưa củng như 
nay . sau nữa là nhân hoà , tức là làm cách nào để hòa hpợ được mọi người trong 
lực lượng chiến đâu . Nhắc trở lại , Thiên , Địa , chữ thứ ba là Đạo tức là quy 
luật vận hành tự nhiên của con người , Đạo ở đây hàm ý nghĩa là con đường , 
hay muốn ám chỉ đến :   Đường lối, nguyên tắc mà con người  tuân theo .Như 
nói câu : kỹ luật là sức mạnh của quân đội  



Làm bất cứ điều gì , củng phải theo giềng mối , có phương pháp , quy củ , tức là 
nói đến phương pháp cách thức hay kỹ thuật . Chữ thứ tư là Tướng , tức là người 
chỉ huy . Sau cùng mới nói đến Pháp , tức là nói đến luật lệ . Kinh Dịch có quẻ 
Sư , tượng trưng cho thuật điều khiển quân đội , có nói đến , Quẻ Sư , nói đến 
việc điều khiển quân đội , trong thời bình củng như thời chiến , không được xao 
lãng việc phòng thủ lãnh thổ . vì thế cần phải có quân đội ,  
mà việc quân binh , chinh chiến là việc hung hại , chính vì tính chất hung hại , 
nên không được khinh xuất .  
Trong phần nầy không thể không nói đến tinh thần tôn trọng kỹ luật , Kỹ luật có 
hai , thứ nhất là kỹ luật bắt buộc phải tuân theo , thứ hai là kỹ luật tự nguyện tự 
giác .  
 
TINH THẦN KỸ LUẬT 
  
Khi nhắc lại , lập lại điều nầy «  Tinh Thần  Kỹ Luật “  hẳn  nhiên sẻ có nhiều 
người cho rằng điều nầy đã cũ rích . Theo thiển ý của người viết , đề tài nầy tuy 
cũ mà mới , đó là chuyện muôn đời . Chính vì không có kiến thức hiểu biết , 
chính vì các hành vi vô ý thức , chính vì nhiều lý do khác , mà các đoàn thể 
người Việt Quốc Gia ở Hải ngoại trở nên bát nháo  ngay trên các diễn đàn củng 
đã xảy ra nhiều chuyện , nhiều lời lẽ không hay , khiếm nhã , đôi khi công kích 
lãn nhau . thay vì cùng mưu sự kháng địch .   
  
Từ quá khứ mấy mươi năm đã qua , nhiều sự việc đã xảy ra , đây là một điều 
đáng tiếc , vì các đoàn thể người Việt Quốc Gia , khi hợp nhau lại để cùng làm 
một số công tác , lại tựa hồ như một dàn nhạc khổng lồ . mạnh ai hát thì cứ hát , 
ai kéo đàn thì cứ kéo , theo ý riêng , giống như trống đánh xuôi , kèn thổi ngược  
.Muốn chấn chỉnh lại tình trạng nầy không phải là điều đơn giản , tuy nhiên 
cũng không phải là không thể khắc phục được chuyện nói trên . 
 
Bởi thế , nên khi đọc lại những dòng Việt sử , chúng ta đã thấy sau khi một thể 
chế sụp đổ , hậu quả tất yếu , đó là thời kỳ hổn loạn về mặt chính trị , vì nhân 
tâm ly tán , nước mất nhà tan , như thời kỳ trước đây sau khi Nhà Trần bị diệt 
vong qua tay Hồ Quý Ly , rồi sau đó khi Hồ Quý Ly hàng giặc rước người Tàu 
vào lãnh thổ VN . 
 
Tình thế đất nước hoàn toàn nguy biến , trên thì không có triều đình , không có 
bậc quân chủ lãnh đạo toàn dân , Bậc quân chủ chí là ngôi trung tâm ( trên bảng 
cửu cung Lạc Thư ) khi ngôi trung tâm ( trung ương vô chủ ) thì bốn phương 
tám hướng sẽ cực ky rối loạn, ví dụ như một khi các ngã tư những con đường 
phố không còn đèn xanh đèn đỏ nửa , xe cộ sẽ lúng túng lúc ấy sẽ thấy thể hiện 
một thứ Tinh Thần Kỹ luật . “Đó là Kỹ luật tự nguyện tự giác ” , thường thì ít 
khi con người lại tự nguyên tự giác , chỉ vì ích kỹ phát xuất từ bản năng .  
 



Trong tình hình hiện thời , cao trào đấu tranh chống cộng sản và bạo quyền CS 
đang cai trị nhân dân bằng sự khắc nghiệt . Sự kiện nầy đang diễn ra khắp ba 
miền bắc , Trung , Nam , và ở hải ngoại , nơi nào xuất hiện biểu tượng lá cờ máu 
nền đỏ sao vàng , thì lập tức sẻ có sự’ chống đối mãnh liệt . 
 
Chưa bao giờ ý thức chống xâm lăng ( cộng sản Hà Nội chính là quân xâm luợc 
Nam Việt Nam ,) anh em người Việt quốc gia còn mơ mơ , hồ hồ về điều nầy , 
đó là lằn ranh quốc cộng từ trong tư tưởng , nói về điều nầy , người viết xin thưa 
rằng bản thân mình không hề có ý tưởng kỳ thị hay phân biệt bắc hay Nam Việt 
Nam . 
 
Nhớ lại sử Tàu nói về thời kỳ Nhà  Tần gom thâu Lục Quốc , tuy cùng chủng tộc 
Tàu , nhưng giữa nước Tần và nước Triệu , khi quân Triệu đầu hàng quân Tần , 
vậy mà trong một đêm , Tướng Tần Bạch Khởi ra lệnh chôn sống hơn ba trăm 
ngàn quân Triệu , điều nầy đã tái diện trong Tết năm Mậu Thân 1968 tại Huế, 
anh em người Việt Quốc Gia còn lấn cấn điểm nầy đây . 
 Vì mình cứ nghĩ rằng họ là đồng bào , nhưng người cộng sản Hà nội lại ra tay 
giết hại hơn 6000 dân VN ở Huế . và sau đó sau lệnh ngưng bắn của Dương văn 
Minh , quân dân nam Việt nam đã bị giam tù hơn ba trăm ngàn , với Tội Danh 
mơ hồ : ngụy quân , nguỵ quyền , và bị giam cầm ” lưu đày , kiêm biệt xứ ” mà 
không hề được xét xử ” Người cộng sản hà Nội đã làm những gì trên lãnh thổ 
Nam Việt nam vậy ? phải chăng họ chính là quân thù ngoại nhập , và khi chiến 
thắng họ đã giết hại quân dân nam Việt Nam ; mà không hề thương xót . 
 
Khi nhắc lại những bài học cũ , chúng ta nhận thấy gì , khi các đoàn thể , các tổ 
chức lâm vào tình trạng gần như tê liệt . Bởi thế nên , bài viết nầy giống như 
chén thuốc đắng ,  Lời xưa nói ” Thuốc Đắng Thời giã Tật ”  Lời Thật thời Mất 
Lòng , hể trung ngôn thì nghịch nhĩ ; 
 
Khi nói về tinh thần kỹ  luật , ta nên phân ra làm hai phần , thứ nhất : đó là thứ 
kỹ luật bắt buợc phải tuân theo , như trong quân đội , nêu cao tinh thần kỹ luật . 
Với khẩu hiệu : “Kỹ Luật Là Sức Mạnh Của Quân Đội ” Hoặc là : Thi hành 
trước khiếu nại sau . Làm sao anh em có thể hiểu , hay ý thức được qua đoàn thể 
của mình là một tiền đồn , hay một đơn vị : chống quân cộng sản . 
Khi tư tưởng lỏng lẻo , khi không có ý thức, khi hành động không có phương 
pháp và kỹ thuật vì khinh xuất , hay vì tính tự mãn , tự cao tự đại , tưởng vị thế 
của người chủ tịch là ông trời , hay ông vua con , Từ đó phát sinh ra tai họa . Để 
rồi tự ai nấy hát , tự ai nấy múa . Đó chính là thực trạng hiện đang diễn ra khắp 
nơi . 
 
Kỹ Luật được phân ra làm hai . Thứ nhất đó là tinh thần , vì tinh thần thuộc về 
hệ thống tư tưởng , có tư tưởng rồi mời phát sinh ra hành động , Hành động chỉ 
có khi tư tưởng đã thành hình , củng như khoa Phân tâm học nêu ra . hành động 



xuất phát từ vô Thức ,và vô thức thúc đẩy ra hành động . Mọi thứ , mọi sự mọi 
việc đều có nguyên nhân . 
 
Chỉ trừ trời đất . Sự vận hành của trời đất trong vũ trụ mênh mông , bao la và vô 
biên , khi có chuyển động đều không do nguyên nhân xuất phát từ ham muốn cá 
nhân , bởi thế lời xưa nói : Thánh nhân thì bất nhân , Thiên địa thì vô nhân , 
Phàm khi tham gia vào việc nước , hoặc làm cách mạng ( ngày nay công cuộc 
đấu tranh chống bạo quyền cộng sản chính là công cuộc Cách Mạng Dân Tộc 
Dân Chủ ) . 
 
Phần thứ hai của Kỹ luật , chính là ” Kỹ Luật Tự Giác ” Hình thức của kỹ luật tự 
giác nầy sẻ cao hơn hình thức kỹ luật bắt buộc phải tuân theo . Người Việt vốn 
thường hay có tấm lòng , tự nguyện tự giác , nhưng ….. nếu chỉ có tấm lòng mà 
thôi củng chưa đủ đế đáp ứng nhu cầu chiến thuật trong các hoạt động . Chúng 
ta chưa quên câu : những gì mà ta đã biết , chỉ là giọt nước , còn những gì mà ta 
chưa biết còn lớn hơn cả đại dương . Chúng ta hãy nhìn xem ở các quốc gia dân 
chủ tự do , khi đào tạo nhân tài , ngõ hầu tài nguyên quốc gia sẽ đóng góp công 
sức vào việc Điều Hành và Quản Trị guồng máy nhà nước . 
 Đó là nói về phạm trù lớn . Nếu việc nhỏ hơn , chuyện của đoàn thễ , hay của 
Hội Ái Hữu , chúng ta luôn có thói quen suy nghĩ dễ dãi , khinh xuất trong hành 
động , sơ xuất trong lời nói , khi chúng ta cho rằng công việc hay công tác trong 
Hội Ái Hữu  chuyện vặt vãnh . 
Ví dụ tầm thường như : trên đường phố , sau khi ăn quà , chúng ta thường vứt 
đại giấy gói thức ăn xuống vỉa hè , có lẽ chúng ta nghĩ một cách hời hợt rằng , 
chuyện dọn dẹp đã có người lo , vì họ ăn lương tháng nên họ phải lo . khi mình 
vức xả rác bừa bãi , tức là mình thêm việc cho người công nhân quét đường . 
 Việc trong cộng đồng cũng thế . 
 Nếu trong chúng ta ai ai củng đều ý thức được từ việc nhỏ cho đến chuyện nước 
non , thì chuyện dài về cộng đồng người Việt đã không có nhiều chuyện lẫm cà 
lẫm cẫm từ mấy mươi năm qua . Nhưng âu là ( theo thiễn ý của người viết ) , 
đây chính là cơ trời và vận mệnh của dân tộc Việt Nam . Đây chính là phần then 
chốt trong loạt bài đã được phổ biến trên các diễn đàn trong thời gian vừa qua . 
Loạt bài ” CƠ TRỜI VÀ VẬN MỆNH DÂN TỘC VIỆT NAM ” sẽ được trình 
làng trong thời gian không xa . 
 
Đã từ lâu , người Việt có thói quen hay sống ỷ lại , còn nhỏ thì hay ỷ lại vào cha 
mẹ , anh chị em , lớn lên thì ỷ lại vào điều khác . thiếu tính phấn đấu , Thiếu 
sáng kiến , nhưng vì khi có sáng kiến thì bị ganh tỵ , nhân tài thực sự ( người có 
tài năng ) thường bị đè ép , hãm hại , đó là thời kỳ đã qua , nên người Việt 
thường có thái độ khiêm tốn một cách thái quá , đây chính là tình trạng chung , 
và có tính cách phổ biến .  
  



Chính vì cơ trời và vận mệnh của đất nước  , mà toàn thể Dân Tộc Việt Nam 
phải chịu nhiều tai ươn . Nhất là từ thời kỳ Việt Nam được độc lập sau thời kỳ 
Hán thuộc . Đến năm Giáp Tý 1864 , khi Hải quân Pháp tấn công vào cửa biển 
Vũng Tàu và Đà Nẵng . Đến năm 1884 , Triều Nguyễn bắt buộc ký kết hòa ước 
( do Phan Thanh Giản đại diện ) nhượng 3 tỉnh ở Nam Kỳ , cho đến ngày 
20/7/1954 khi Pháp thua trận Điện Biên Phủ , Pháp cùng Việt Minh  ký Hiệp 
Định tại Genève .Mọi sự mọi việc đều có nguyên nhân xa và gần , Đến năm 
tháng ngày giờ ấy thì sẽ xảy ra chuyện ấy , v..v… Điều mà Dịch dạy : ” Nhất 
Ẩm Nhất Trác Giai Do Tiền Định ” là từ điễm ấy mà ra .   
     
TINH THẦN KỸ LUẬT  
 
Bởi thế cho nên trong mỗi một đoàn thể , mỗi một Hội Ái Hữu , mỗi người trong 
anh chị em chúng ta , ai nấy đều góp công , dốc sức làm việc tận tụy , không 
quản ngại mưa nắng , khi có việc mà đoàn thể kêu gọi . Bản thân người viết vẫn 
chưa quên , nhữn g đêm cùng anh em chiến hữu , thức khuya họp  mặt bàn luận 
kế hoạch , tuy thức thâu đêm mà không hề phiền hà , đêm đêm thay phiên nhau 
đi dán bìch chương trên đường phố  phổ biến và kêu gọi đồng bào đồng hương , 
tham gia biểu tình , trong năm tháng qua . 
 Đó là sự thể hiện tinh thần dân chủ ( người dân tự làm chủ ) Có hiểu biết về 
khái niệm dân chủ , thể hiện được tinh thần dân chủ qua lề lối sinh hoạt chính trị 
( người viết chưa nói đến các hoạt động của những đoàn thễ người Việt Quốc 
Gia ) những hoạt động ấy chưa thực sự là hoạt động , hành động , mà chỉ mới 
khởi thuỷ của sinh hoạt theo tinh thần dân chủ kiểu Tây Phương . Từ ngữ Sinh 
Hoạt nhẹ nhàng hơn từ ngữ Hoạt động và hành động . 
 
Khi sinh hoạt trong các tổ chức cộng đồng như các Hội Ái Hữu , công việc chỉ 
có tính cách xã hội mà thôi , Nếu là một tiền đồn chống cộng sản , tất nhiên sẽ 
phải có thành phần hoạt động chính trị , Thành phần nầy sẽ đảm nhận công tác 
chính trị , kể cả đào tạo cán bộ Quốc Gia , chưa kể công tác bí mật khác . 
Tình trạng sinh hoạt và hoạt động Hội Đoàn người Việt Quốc Gia  , sự thiếu hụt 
chuyên viên ( nhân viên có khả năng chuyên môn về kỹ thuật về phương pháp 
hoạt động như tiếp cận , để hướng dẫn , giải thích , và thu nhận đồng hương 
đồng  bào  theo về với đoàn thể của mình .  
 
Đã đành rằng hiện thời , chúng ta chưa có thể  mở trường lớp đào tạo cán bộ như 
năm xưa 1965 , tại Trung Tâm Huấn Luyện Lam Sơn ở Vũng Tàu , nhằm đào 
tạo và trang bị cho cán bộ cuả chế độ được trang bị từ tinh thần hiểu biết và chấp 
nhận chủ thuyết Quốc Gia , cho đến việc trang bị vũ khí , để cho hàng ngũ Cán 
Bộ Quốc Gia biến thành lực lượng bán Quân Sự . Đây là chính sách Văn Ôn Võ 
Luyện có từ thời Lý thời Trần , 
 



Nói sơ qua thì dễ , nhưng …khi thực hành , thực hiện là chuyện khác . Đó là tình 
trạng năng thuyết bất năng hành . Nghĩa là : có khả năng ăn nói , nhưng không 
có đi vào thực tế . Bài viết nầy hơi khô khan một chút , Và người viết mong rằng 
những ai xem được bài viết nầy , củng đừng nghĩ rằng đây chỉ là một mớ lý 
thuyết xuông , nói chuyện hão .Tuy nhiên nếu ai có thiện chí , và nhất là có ý 
mong muốn trong hiện tại chấn chỉnh lại sự phân hoá ( về mặt tư tưởng ) và các 
hoạt động , và nhất là ước vọng cho tương lai một đất nước Việt Nam không còn 
chế độ độc tài đảng trị cộng sản , ” Giải thể đảng cộng sản” , tiêu diệt hết cường 
quyền , Điều đó là chuyện Quốc Gia đại sự , Cần nên có chính sách , và thế lực , 
và cũng chính là việc của muôn người , muôn nhà . 
 Và đó là chuyện mà anh em chúng ta sẽ phải bàn đến , Bây giờ hiện thời trong 
tay không có một tấc thép , có thế đó là cái Thế ” Tập Thể người Việt Quốc Gia 
Lưu Vong ” trên khắp thế giới . Đó là cái thế của khoảng 3 triệu người , tương 
đương trội hơn gần 2 triệu cán bộ đảng viên công sản ở quốc nội . nếu chúng ta 
biết thời , biết thế , Thì thữ đặt câu hỏi : Liệu chúng ta có thể đương cự lại bọn 
chuột cộng sản đang đục khoét tài nguyên của đất nước hay không ? 
 
Binh Thư  dạy : Biết thời , biết Thế , thuận theo cơ trời , lợi dụng địa thế ( ở bất 
cứ lãnh thổ của bất cứ quốc gia tạm dung nào , binh thư gọi là Địa Lợi )  Chử Cơ 
Trời được hiểu một cách chính xác và đúng theo tinh thần của thiên binh thư ” 
Thuật dùng quân của tiền nhân ” Xin tạm giải thích chữ Cơ Trời , theo Lý thuyết 
Kinh dịch , không thể quan niệm chữ thiên là ” Đức Thượng Đê” chí công  vô tư 
. 
Mặc dù chữ Thiên nghĩa là Trời , chữ trời ở đây không phải là ông Trời . mà  
thực ra chữ thiên ở đây ngầm ám chỉ trời là bầu trời hay là vũ trụ . Sự vận hành 
của tinh tú trên trời có ảnh hưởng tác động đến đời sống trên quả địa cầu . và đó 
là khái niệm khi quan sát sự vận chuyển của tinh tú , như là một guồng máy 
khổng lồ . nên gọi là Cơ Trời , hoặc Thiên Cơ . Thuận theo thiên cơ , hay thuận 
theo cơ trời , tức là thuận theo lý lẽ của thế giới tự nhiên . 
 
Đời xưa các vị quan có trách nhiệm viết Sử , củng là người có trách nhiệm soạn 
thảo ra Kế sách Quốc Gia , Họ thường quan sát sự vận chuyển của tinh tú mà 
viết đề nghị cùng vị nguyên thủ quốc gia . để tu chỉnh  các luật lệ hiện hành . Rất 
tiếc , hiện nay khoa Thiên Văn cổ đã không còn phát triển ( tuy nhiên người viết 
được biết , hiện thời ở VN vẫn còn có ” tuy không nhiều “)  đang ngày đêm vẫn 
theo dõi Thiên văn , Và vì muốn bảo trọng sinh mệnh ” nên những thành phần 
nầy vẫn tiếp tục công việc theo dõi cơ trời  và vận mệnh của dân tộc Việt Nam . 
Do cơ duyên mà bản thân người viết được người ẩn sĩ nơi chốn thôn dã , chỉ  
bảo cho đôi điều ; Ngày chia tay với lời ước hẹn , khi nào xong việc nước non , 
ông về đây cùng tôi bàn luận chuyện trời đất  , thoát một chốc đã mấy mươi năm 
qua . Tuy ngàn trùng xa cách nhưng lời nói của  người hiền sĩ năm xưa vẫn văng 
vẳng bên tai . 
 



Thuận theo thiên cơ , hay thuận theo cơ trời , tức là thuận theo lý lẽ của thế giới 
tự nhiên . nghĩa là khi ấy chúng ta không sợ điều mình làm sai trái .Binh thư đã 
viết : Ai chiếm được ba yếu tố , Thiên Thời ,Địa Lợi , Nhân Hòa , người đó sẽ 
chiến thắng . Từ việc nhỏ như làm ăn mua bán , sống qua ngày , cho đến việc 
nước non . Đời nay sống và suy nghĩ hời hợt , hành động thì vì khinh xuất , Nên 
dù có lập ra hàng trăm đoàn thể , ( chưa nói có đoàn thể ma : chỉ có ba người 
cũng là đoàn thể ) Thì không thể nào phát triển được tinh thần hay phong trào 
hay Mặt Trận Quốc Gia , hầu mong dùng Thế và lực của mình để  đương cự lại 
đảng và chính quyền cộng sản gian manh , quỷ quyệt . 
 
Ngẫm lại lời xưa nói hữu lý : Đừng có khinh việc nhỏ , lỗ nhỏ làm đắm chìm 
con tàu lớn . Ngay từ chút trách nhiệm , chút công tác nhỏ như đi phát truyền 
đơn kêu gọi đồng bào còn chưa hoàn thành nói gì đến chuyện đại sự , như góp 
công với đồng bào tại quốc nội , nhằm lật  đổ bạo quyền cộng sản . Bởi thế cho 
thấy ngay ý thức và hiểu biết về tinh thần Kỹ Luật và Trách Nhiệm . là một 
trong các yếu tố quan trọng , nhưng rất tiếc trong các đoàn thể người Việt Quốc 
Gia lại không có cán bộ Chính Trị ; để củng cố và phát triển về các yếu tố nầy . 
 
  
           
   
   
 
 
 
 


