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GIỚI THIỆU 
 

TUYỂN TẬP LÝ ĐÔNG A 
 
 
Tuyển Tập Lý Đông A gồm những bài viết của Lý Đông A mà Ban biên tập 
trang nhà Thắng Nghĩa Lý Đông A có được từ nhiều nguồn khác nhau, trong 

nước và hải ngoại.  
 

Ở hải ngoại có hai nguồn cung cấp các tài liệu này. Nguồn thứ nhất là những 
cuốn sách do nhà xuất bản Gió Đáy ấn hành năm 1969 tại Sài Gòn, và nhà 

xuất bản Vạn Thắng Thư Cục ấn hành lại tại Hoa Kỳ, không ghi năm. Nguồn 
thứ hai đến từ một số cựu đảng viên đảng Đại Việt Duy Dân, trong đó đáng 

kể nhất là từ ông Hà Thế Ruyệt mà theo lời tự thuật, đã mang theo khi vượt 
biên qua Hoa Kỳ. Nguồn thứ ba đến từ trong nước, do những cựu đảng viên 

Duy Dân, thuộc Cán sự bộ 002, chuyển ra qua hệ thống thông tin điện tử. 
Trừ những cuốn sách đã xuất bản, tất cả những tài liệu này ở dạng đánh 

máy, hay qua hệ thống thông tin điện tử toàn cầu, chúng tôi nhận được từ 
các bản chụp lại các bản đánh máy.   

 

Theo lời kể của cụ Thái Nhân, cán sự trưởng Cán sự bộ 002, khoảng giữa 
năm 1945, tiên sinh Lý Đông A đưa các bài viết của ông cho Thái Nhân để 

chép lại, gọi đó là "ấn bản thứ nhất". Lúc đầu chỉ chép tay một mình, nhưng 
sau thấy lâu quá nên cụ Thái Nhân đã huy động thêm một người nữa cùng 

chép, cũng phải mất sáu tháng mới xong. Sau đó những tài liệu này được 
đánh máy và lưu truyền rộng rãi trong nội bộ đảng Duy Dân và ra ngoài. Cụ 

Thái Nhân cũng giải thích rằng trong một số các tài liệu, ở phần cuối tài liệu 
ghi tên tác giả, trước tên Lý Đông A có thêm hai chữ “XY”, đó là những tài 

liệu mà Lý tiên sinh có đọc lại và chấp nhận là chép đúng với bản gốc của 
ông. Chắc chắn còn một số nguồn chép lại khác với nguồn của cụ Thái Nhân, 

vì một số tài liệu ghi năm viết sau 1945. Từ năm 1945 trở đi, dù Thư ký 
trưởng Lý Đông A đã tuyên bố giải tán Tổng đảng bộ đảng Đại Việt Duy 

Dân1, nhưng các bài viết của ông vẫn được lưu giữ cẩn thận qua nhiều thời 
kỳ, nhiều biến cố, từ bắc vào nam và ra hải ngoại.  

 

Tại Hoa Kỳ, nhiều người thấy các tài liệu này là một di sản văn hóa có giá trị, 
muốn tiếp tục nghiên cứu và phổ biến cho mọi người Việt cùng biết, nên đã 

tập họp trong Học Hội Thắng Nghĩa, thiết lập trang nhà Thắng Nghĩa Lý 

                                                           
1
 https://thangnghia.org/nhung-cau-chuyen-ve-ly-dong-a/ 

Theo ông Nhiên Hoà, mùa hè 1945, sau khi chiêm nghiệm tình thế, Lý Đông A biết rằng thế của cộng sản sẽ lên vào 
mùa thu 1945 nên đã cho thân phụ ông Nhiên Hoà là cụ Thái Nhân biết quyết định sẽ giải tán Tổng đảng bộ đảng 
Đại Việt Duy Dân. Đầu 1946, cụ Thái Nhân nhận được quyết định này từ một đồng chí báo cho biết. 

https://thangnghia.org/nhung-cau-chuyen-ve-ly-dong-a/
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Đông A và đưa các tài liệu hiện có được vào Tuyển Tập Lý Đông A để phổ 

biến công khai.  
 

Ban biên tập trang nhà Thắng Nghĩa Lý Đông A trước khi đưa một tài liệu 
của Lý tiên sinh vào Tuyển Tập, sửa chữa những lỗi đánh máy, hiệu đính các 

chỗ chấm phẩy có thể sai khi đánh máy hay chép lại, hoặc những chỗ nào in 
không rõ. Chúng tôi cố gắng so sánh các bản khác nhau nếu có và ghi chú rõ 

những chỗ hiệu đính này. Chúng tôi cũng đã chú giải được một số tài liệu để 
hy vọng giúp thêm cho những người quan tâm nghiên cứu. Chúng tôi làm 

việc theo phương pháp và thông lệ học thuật quốc tế, chịu trách nhiệm về 
những biên tập, hiệu đính và chú giải, sau đó chuyển bản đánh máy thành 

bản PDF trước khi đưa vào Tuyển Tập.  
 

Chúng tôi mong nhận được những nhận xét, phê bình, bổ túc hay hoàn chỉnh 
những chỗ sai lầm thiếu sót để việc nghiên cứu và phổ biến những tài liệu 

của Lý Đông A được hoàn thiện hơn.  

 
Hiện nay chúng tôi đã đưa được 26 tài liệu vào Tuyển Tập Lý Đông A, vẫn 

còn một số nữa, đang hiệu đính trước khi đưa vào. Chúng tôi vẫn tiếp tục 
tìm kiếm thêm những tài liệu chưa có, so với các danh sách tài liệu mà 

chúng tôi đã có, và mong nhận được các tài liệu khác chưa góp mặt trong 
Tuyển Tập, trong đó có hai tài liệu mang tựa đề Giới Thiệu và Uyên Nguyên 

Việt. Đặc biệt là tài liệu Giới Thiệu mà theo trí nhớ cá nhân đã đọc nhiều lần, 
gần như thuộc lòng, có câu đầu tiên: "Ta sơ thảo bộ chủ nghĩa này năm 

1937, tu chỉnh và hoàn tất nó ở xứ người".  
 

Câu trên cho thấy Lý Đông A bắt đầu soạn thảo bộ chủ nghĩa Duy Dân (ông 
gọi là Việt Duy Dân Quốc Sách Thảo Án Toàn Pho) khi mới 17 tuổi, và hoàn 

thành Bộ Quốc Sách tại Hoa Nam.  
 

Ông sang Hoa Nam sau khi cuộc đấu tranh của Trần Trung Lập mà ông tham 

gia tại Lạng Sơn bị thất bại năm 1940. Trong thời gian ở Hoa Nam, ông đã 
thuyết phục được ông Nguyễn Tường Tam và những nhà hoạt động ở đó 

đồng ý lấy chủ nghĩa Duy Dân làm hệ thống tư tưởng chỉ đạo chung cho phe 
quốc gia không chấp nhận cộng sản. Nguyễn Tường Tam đã ghi lại quyết 

định này trong tài liệu viết tay mang tên Ký Trình hay Cống Hiến Yêu Cầu 
Thư.  

 
Theo lời kể của ông Như Phong Lê Văn Tiến, năm 1943, Lý Đông A về lại Việt 

Nam, trao cho Hoàng Đạo Nguyễn Tường Long văn bản viết tay này, với chữ 
ký của bốn vị: Nghiêm Kế Tổ, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh, Lý Đông 

A, để tìm ông Trương Tử Anh cùng ký tên. Bản Ký Trình sau đó được Hoàng 
Đạo trao cho ông Như Phong cất giữ. Trước ngày 30/4/1975, ông Nguyễn 

Tường Thiết khi di tản đã được ông Như Phong trao cho bản Ký Trình để đem 
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theo. Hiện nay ông Nguyễn Tường Thiết lưu giữ bản Ký Trình trên bàn thờ 

ông Nguyễn Tường Tam tại Seattle, Hoa Kỳ (*). 
 

Ban biên tập Tuyển Tập Lý Đông A mong nhận được các tài liệu khác của Lý 
Đông A và những ý kiến đóng góp của độc giả để chúng tôi hoàn thiện Tuyển 

Tập này. 
 

Đại diện Ban chủ biên, 
 

Nhiên Hòa Đoàn Viết Hoạt 
(1/1/2020) 

Email: nhienhoa99@gmail.com 
________________________ 
 

(*) Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Về Báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực 
Văn Đoàn. Người Việt xuất bản, 2014, tr. 296-300 
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