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Quan hệ giữa quân sự và chánh trị. - Clausewitz một nhà binh Pháp-
Ðức, trong quyển "Chiến tranh luận" có định nghĩa chiến tranh như sau: 
Chiến tranh chẳng những là một hành động chánh trị (action politique) mà 
thực sự là một thủ đoạn của chánh sách, chánh sách kế tục quan hệ ngoại 
giao. 
        Cứ theo định nghĩa nầy, quân sự chỉ là một thủ đoạn để thực hiện 
chánh sách. Sở dĩ gây chiến hay dùng thủ đoạn quân sự là vì đôi bên 
không thể giải quyết bằng đường lối ôn hòa, ngoại giao chánh trị. 

        Quân sự hay chiến tranh, theo đó, chỉ là một thủ đoạn nhứt thời đem 
áp dụng trong một giai đoạn để thực hiện mục tiêu chánh trị hay quốc 
sách. Như thế, quân sự là tranh đấu giai đoạn còn chánh trị là tranh đấu 
trường kỳ, thường xuyên hay có thể nói chiến tranh hay quân sự là một 
thủ đoạn bạo lực để đạt đến mục đích chánh trị hay chánh sách. 
        Dùng quân sự hay chiến tranh để giải quyết một vấn đề gì là một 
việc làm bất đắc dĩ, bởi giải quyết nhau bằng phương pháp chánh trị ngoại 
giao không xong mới đưa đến sự giải quyết bằng bạo lực, bằng súng đạn. 

        Khi dùng đến bạo lực thì chi cho khỏi gây ra chết chóc sanh mạng, 
tàn phá sự nghiệp tài sản. Vì vậy mà loài người luôn luôn tìm cách giàn 
xếp bằng đường lối chánh trị hơn quân sự. Chỉ có những dân tộc bạo tàn, 
háo sát hung hãn, tham lam, nuôi óc cướp bóc mới ỷ thị vào sức mạnh để 
gây chiến tranh xâm lược hầu thỏa mãn dục vọng tham tàn, óc thích giết 
hại đồng loại với bản tính cầm thú. 
        Như trường hợp nước Việt Nam chúng ta, dân tộc Việt Nam là một 
dân tộc hiếu hòa nhưng luôn luôn bất khuất trước mọi áp bức bạo lực, sở 
dĩ phải dùng đến quân sự là để bảo vệ đất nước, chúng ta không còn 
phương pháp nào hơn dùng bạo lực để chống lại bạo lực. Nhưng một khi 
cường khấu rút lui thì dân chúng ta trở lại đời sống hòa bình và luôn luôn 



dùng lối ngọai giao khéo léo của một nước nhỏ để bảo vệ quê hương đối 
với nước lớn mạnh. 
        Ðức Huỳnh Giáo Chủ sở dĩ lập Bộ đội cũng không ngoài mục đích 
chống xâm lăng cứu nước. Đây là một thủ đoạn bất đắc dĩ phải dùng đến, 
vì không còn một thủ đọan nào hữu hiệu hơn khi mà đường lối chánh trị, 
ngoại giao trở thành vô hiệu hay bất lực đứng trước bạo lực. 
        Đó là một thủ đoạn áp dụng trong một giai đoạn cho nên ngoài sự 
thành lập Bộ đội chống xâm lăng, Ðức Huỳnh Giáo Chủ còn thành lập 
chánh đảng để tranh đấu thực hiện mục tiêu chánh trị, xây dựng nước Việt 
Nam "Công bình và nhơn đạo, một nước Việt Nam tương xứng với các 
nước dân chủ tiền tiến trên hoàn cầu". Chánh trị, là mục tiêu, còn quân sự 
là phương tiện để đạt mục tiêu. Cho nên có thể ví chánh trị như địa bàn 
hay hải đăng, còn quân sự hay bộ đội như hướng, thiếu hải đăng rọi sáng 
ban đêm thì thuyền tàu chắc chắn phải lạc hướng và có thể rướng lên cồn 
hay va vào hòn, vào đảo mà vỡ mà chìm. 
        Một bộ đội mà thiếu chánh trị lãnh đạo thì bộ đội đó sẽ trở thành 
một đám lê dương chuyên nghề đánh mướn, bán máu lấy tiền hay một bộ 
đội lục lâm chuyên phản dân hại nước. 

        Mục đích cầm súng là để thực thi chánh sách hay kế hoạch chánh trị. 
Trong giai đoạn kháng chiến, cầm súng là để chống xâm lăng bảo vệ quê 
hương cùng sanh mạng tài sản của đồng bào. 

Vì vậy mà một bộ đội cách mạng vẫn phải có kỷ cương. Không kỷ luật thì 
quân đội sẽ là một đám người ô hợp, chẳng những không thắng được địch, 
thực hiện mục đích chánh trị mà còn gây tai họa cho dân cho nước. Cho 
nên, đồng thời với sự thành lập bộ đội Ðức Huỳnh Giáo Chủ còn hợp với 
các nhà cách mạng yêu nước thành lập đảng chánh trị để lãnh đạo đường 
lối tranh đấu chống xâm lăng, giành độc lập. 
  
        Lý do lập Đảng Dân Xã. - Quân sự và chánh trị ví cũng như tay 
chân và bộ óc trong thân thể con người. Quân sự mà không chánh trị 
không khác thân thể có tay chân mà không có bộ óc. Không óc, con người 
sẽ hành động cuồng loạn. 
        Phương chi trong giai đoạn tranh đấu cứu nước và dựng nước, chánh 
trị thủ lấy một vai trò tối quan trọng cũng như bộ óc trong thân thể con 
người, không có không được. Ví như cuộc kháng chiến thành công nghĩa là 
đã dùng quân sự đánh đuổi xâm lăng, chẳng phải đến đó là chấm dứt; đây 
chỉ mới hoàn thành giai đoạn cứu nước, nhưng còn giai đoạn xây dựng đất 
nước hay tái thiết quốc gia. 
        Khi đặt ra vấn đề xây dựng đất nước là đặt ra vấn đề quốc sách để 
làm tiêu hướng cho phát triển quốc gia theo nhịp tiến thế giới hay nhơn 
loại. Và khi nói đến quốc sách là nói đến xu hướng chánh trị. 
        Một nước là một quốc gia gồm nhiều gia đình, nhiều từng lớp xã hội, 
đương nhiên có nhiều ý kiến không giống nhau, có khi trái nghịch nhau. 
Để giữ cho xã hội không rối loạn, những người cùng một xu hướng cùng 
một quyền lợi thường tập hợp nhau thành những đoàn thể đảng phái. Mỗi 
tập thể có những chương trình kiến thiết theo quan niệm xu hướng quyền 



lợi của mình. Đương nhiên giữa các chương trình có sự cạnh tranh nhau, 
thành thử có sự tiến bộ và luôn luôn tranh nhau cải thiện đời sống một 
ngày một tốt đẹp hơn. 
        Chánh đảng hay đảng chánh trị là một tổ chức biểu hiện một xu 
hướng chánh trị, phản ảnh xu hướng và quyền lợi của những người cùng 
tập hợp nhau thành đoàn thể. Cho được phù hợp với nguyện vọng tiến bộ 
của toàn dân hay đa số nhân dân, các chương trình kiến tạo phải tùy từng 
giai đoạn tiến hóa mà thay đổi. Nhờ vậy mà xã hội luôn luôn trên đà tiến 
triển không ngừng. 
        Bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng phải có lúc chấm dứt. Chỉ có đấu 
tranh chánh trị thì không bao giờ dứt. Khi hoàn thành một kế sách chấm 
dứt một giai đoạn đấu tranh thì kế tiếp một kế sách mới đặt ra đòi hỏi một 
sự tranh đấu mới. Như vậy hành động chánh trị luôn luôn có tánh cách 
trường kỳ, cho nên lúc nào chánh trị cũng đóng lấy vai trò lãnh đạo soi 
sáng cho quân sự có tánh cách đoản kỳ hay giai đoạn. 
        Đó là lý do khiến Ðức Huỳnh Giáo Chủ thành lập Việt Nam Dân Chủ 
Xã Hội đảng. 
  
         Miền Nam cần có một Đảng chánh trị. - Vì nhu cầu cần có một 
đảng chánh trị để lãnh đạo tranh đấu chống xâm lăng và kiến thiết quốc 
gia khi phục hồi nền độc lập, Ðức Huỳnh Giáo Chủ hiệp với các nhà ái 
quốc thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội đảng gọi tắt là Dân Xã đảng. 
        Ðảng Dân Xã là một chánh đảng gồm nhiều thanh phần nhưng trụ 
cột là thành phần đông đảo nhứt là khối Phật Giáo Hòa Hảo và Việt Nam 
Quốc Gia Độc Lập đảng, một đàng có khối quần chúng nông dân đông đảo 
còn một đàng có một giàn cán bộ được huấn luyện. 
        Xét ra trong hiện tình đất nước, các tôn giáo cũng như đảng phái ở 
miền Nam chưa có thể đóng lấy vai trò lãnh đạo đấu tranh chánh trị chống 
xâm lăng. Các tôn giáo thì không thể trực tiếp đứng ra tranh đấu vì vấp 
phải luật nghi ràng buộc, không cho phép bước ra ngoài phạm vi của kẻ tu 
hành, còn về đảng chánh trị thì ở miền Nam chỉ có Mặt Trận Việt Minh đã 
mang tiếng là bị Cộng sản lung lạc, mất cả sự ủng hộ trong nước và ngoài 
nước, đến như Việt Nam Quốc Gia Độc Lập Đảng, một đảng chánh trị duy 
nhứt ở miền Nam thì lại quá yếu vì thiếu hậu thuẫn quần chúng. Vì sự nhu 
cầu của tình thế, miền Nam cần có một lực lượng lãnh đạo kháng chiến và 
kiến thiết quốc gia khi nền độc lập được khôi phục.  
        Sự thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng thống hợp hai khối: 
Phật Giáo Hòa Hảo (Tôn giáo) và Việt Nam Quốc Gia Độc Lập Đảng (chánh 
trị) cùng một số đoàn thể: thanh niên, cần lao, kháng chiến thành một lực 
lượng chánh trị đủ khả năng đóng lấy vai trò lãnh đạo quốc gia trên lập 
trường dân tộc. 
        Ðảng Dân Xã chẳng những cần thiết trong giai đoạn tranh đấu chống 
xâm lăng giành độc lập mà còn cần thiết trong giai đoạn kiến tạo quốc gia 
giữa hai chủ nghĩa cực đoan: Tư bản và Cộng sản đang tranh giành ảnh 
hưởng trên bàn cờ quốc tế. Nếu đứng trên phương diện phúc lợi của nhân 
dân mà xét thì mỗi chủ nghĩa đều có ưu điểm và nhược điểm. 
        Trong chế độ tư bản chủ nghĩa, con người được giải phóng về đời 
sống tinh thần, được hưởng mọi quyền tự do dân chủ. Nhưng cũng vì tự 



do quá trớn mà hạng giàu, hạng tư bản được tự do bóc lột hạng nghèo 
khó, công nhơn lao động. Khiến cho hạng thiếu phương thức sanh sản 
phải nghèo khổ, thất nghiệp chịu đói chịu khát. 
        Ðến như chế độ cộng sản, mặc dầu về đời sống không có cảnh thất 
nghiệp nhưng cũng bị bóc lột sức lao động, bị tước đoạt tài sản. Ngoài ra 
còn bị đàn áp về mặt tinh thần. Trong chế độ Cộng sản không có danh từ 
tự do, dù là tự do suy nghĩ, nghĩ khác hay nói khác hơn những mạng lịnh 
của chánh quyền là bị tù đày, bị thủ tiêu. 
        Nếu đem so sánh hai chế độ, người ta có thể nói, trong chế độ tư 
bản, con người được hoàn toàn tự do về mặt tinh thần, nhưng bị bóc lột 
về đời sống vật chất; còn trong chế độ Cộng sản thì con người được phần 
nào đảm bảo về đời sống xã hội nhưng hoàn toàn bị bóp nghẹt về phương 
diện tinh thần. Thành thử con người, sống trong chế độ nào, tư bản hay 
Cộng sản, vẫn thấy thống khổ, khổ về đời sống vật chất, khổ về đời sống 
tinh thần. 
        Sau đệ nhị thế chiến, loài người sống giữa hai sự tranh chấp của hai 
chế độ cực hóa, luôn luôn chực biến con người thành những bộ máy sản 
xuất và trong tương lai có thể đưa loài người đến vực thẳm diệt vong, nếu 
những tâm hồn cuồng loạn vì tham vọng đen tối không chịu thức tỉnh, trở 
lại bản tánh nhân thiện mà dẹp bỏ các thứ võ khí sát nhân. 
        Ðứng giữa hai chế độ cực hóa, loài người chỉ còn một xuất lộ, vừa 
giải phóng con người về phương diện đời sống vật chất và tinh thần, đồng 
thời đem lại một đời sống quân bình hạnh phúc. Đó là chủ nghĩa Dân Chủ 
Xã Hội, một chủ nghĩa "trung hóa" nghĩa là đứng giữa hai cực đoan, hóa 
giải thành một chủ nghĩa quân bình, giải phóng con người cả hai phương 
diện. Với chủ nghĩa dân chủ trong Dân Chủ Xã Hội, con người sẽ được 
hoàn toàn tự do về mặt vật chất cũng như tâm linh. 
        Với chủ nghĩa xã hội trong Dân Chủ Xã Hội, đời sống con người sẽ 
được đảm bảo: không còn sự chinh lệch quá xa giữa hạng giàu và hạng 
nghèo. Ai ai cũng được đảm bảo về nhà ở, công ăn việc làm. Mỗi gia đình 
đều có một mái nhà, nhà nông có ruộng, người thợ có nghề và các công 
cụ cần thiết cho nghề nghiệp. 
        Xã hội Dân Xã có thể gọi là quân bình nhứt trong đó mọi người đều 
sống một đời hoàn toàn an lạc. 
        Ðảng Dân Xã chẳng những cần thiết trong giai đoạn kháng chiến 
chống xâm lăng mà còn cần thiết trong giai đoạn xây dựng quốc gia khi 
Việt Nam độc lập. Hiện nay có nhiều nước đang tiến trên con đường dân 
chủ xã hội. Trong tương lai, sự giải thể hai chủ nghĩa tư bản và cộng sản 
sẽ đưa nhơn loại đến một chủ nghĩa quân bình an lạc, phù hợp với con 
người hoàn toàn giải phóng. Đó là chủ nghĩa Dân Chủ Xã Hội. 
        Cho nên sự thành lập Đảng Dân Xã chẳng những đáp ứng được nhu 
cầu cứu nước mà còn phù hợp với trào lưu tiến hóa nhơn loại trên bước 
đường tương lai tiến đến một xã hội quân bình an lạc chủ nghĩa Dân Chủ 
Xã Hội. 
        Ðức Huỳnh Giáo Chủ, là một bực tiên giác, tiên liệu được thời cuộc 
và bước tiến của nhơn loại, nên chủ trương thành lập một chánh đảng lấy 
tên là Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. Ngài đã giải thích lý do tại đâu 
chấp nhận thành lập đảng Dân Xã và dùng đảng nầy làm lợi khí tranh đấu 



thay vì dùng tôn giáo. Ngài có nêu ra ba lý do sau đây để đáp lại câu hỏi 
của một tín đồ (1): 
        "1. Việt Minh tranh đấu chánh trị. Nếu Thầy đem đạo ra tranh đấu 
thì không thể được, vì đạo chỉ lo tu hành chơn chất, nên Thầy phải tổ chức 
Đảng chánh trị mới đủ điều kiện để tranh đương kịp. 
        "2. Các nhà ái quốc chơn chánh trong nước mặc dù nhìn nhận Thầy 
là nhà ái quốc chơn chánh, nhưng không thể hiệp chung với Thầy lo việc 
quốc gia, bởi lẽ anh em ấy không thể tu hành như mình, hoặc giả đã có 
đạo rồi thì không lẽ bỏ đạo mà qui y theo Phật Giáo Hòa Hảo, vì vậy Thầy 
phải tổ chức đảng chánh trị để anh em ấy có điều kiện tham gia vì rằng 
tham gia, họ chỉ giữ kỷ luật của đảng mà thôi, còn tôn giáo thì của ai nấy 
giữ. 
        "3. Tất cả anh em tín đồ nếu thấy mình còn nặng nợ với non sông tổ 
quốc, thương nước thương dân hãy tham gia mà tranh đấu. Ðây là phương 
tiện để anh em tín đồ hành sử Tứ Ân". (2) 
__________________________________________________________ 
CHÚ THÍCH 
(1) ông Huỳnh Hữu Phỉ. 
(2) Hành sử đạo nhân. Tr. 140. 

 
        Ðảng Dân Xã không phải Phật Giáo Hòa Hảo đổi tên. - Ðể đánh 
tan dư luận thấy khối tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tham gia đông đảo vào 
Đảng Dân Xã, nên cho rằng đảng Dân Xã là Phật Giáo Hòa Hảo trá hình, 
Ðức Huỳnh Giáo Chủ đã cực lực đính chánh điều ngộ nhận ấy trong bài 
minh xác trên báo Quần Chúng ngày 15-11-1946 như sau: 
        "1. Ðảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội là một đảng chánh trị, có tuyên 
ngôn, chương trình, điều lệ rõ ràng do mấy nhóm chánh trị, đoàn thể 
kháng chiến hay anh em trong các tôn giáo mà hoạt động chánh trị hợp lại 
thành lập. Thế thì không phải Phật Giáo Hòa Hảo đổi tên. 
        "2. Sở dĩ tôi nhân danh mà kêu gọi anh em Hậu Giang là vì về dĩ 
vãng mặc dù tôi ở trong địa hạt Phật giáo, nhưng có quyền riêng là gia 
nhập Việt Nam Dân Xã, nó hợp với quan niệm tranh đấu chánh trị của tôi. 
Cái quyền nhập đảng ấy, anh em Công giáo, Cao đài, Tịnh độ cư sĩ vẫn có 
cũng như tôi. Hiện nay tôi là đảng viên của đảng Dân Chủ Xã Hội và có rất 
nhiều anh em ở Hậu giang cũng đã vào đảng Dân Xã. Khi đã vào đảng đều 
tuân kỷ luật của đảng trong sự hoạt động chánh trị. Như vậy cũng rõ rệt 
rằng Phật Giáo Hòa Hảo và đảng Dân Xã là hai tổ chức khác nhau, Tôn 
giáo là Tôn giáo mà Chánh trị là Chánh trị". (3) 
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