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10 CHƯƠNG TRÌNH NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT 

(Phần 1) 

 

 
 

Chương trình vận động thành lập: 

1.    CÂU LẠC BỘ NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT 

2.    HỘI NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT 

3.    PHONG TRÀO CHẤN HƯNG DÂN TỘC VIỆT NAM 

4.    QUỸ NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT 

5.    NGÂN HÀNG NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT 

6.    CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT MỞ RỘNG 

7.    CHƯƠNG TRÌNH CỨU HỘ DOANH NHÂN DOANH NGHIỆP KHÓ KHĂN PHÁ SẢN NGƯỜI VIỆT 
YÊU NGƯỜI VIỆT 

8.    CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO DÂN TRÍ NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT 

9.    CHƯƠNG TRÌNH NHÂN ĐẠO NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT 

10.  CHƯƠNG TRÌNH NGƯỜI VIỆT VÌ HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI 

  

Kính gửi: 

1.     Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài 

2.     Nhân dân các quốc gia ASEAN và thế giới 

3.     Hội đồng ASEAN và Hội đồng Liên Hiệp Quốc 

4.     Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam, Quốc hội Việt Nam, Nhà nước Việt Nam 

5.     Chính phủ, cơ quan ngoại giao các quốc gia ASEAN và thế giới 

6.     Doanh nhân, doanh nghiệp người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài 

7.     Doanh nhân, doanh nghiệp ASEAN và Quốc tế 
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8.     Các phóng viên, cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình Việt Nam và Quốc tế 

9.     Các tổ chức nhân đạo, bảo vệ nhân quyền, tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ Việt Nam và 
Quốc tế 

10.  Các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam và Quốc tế 

  

Tôi là chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê, là công dân Việt Nam, 

công dân ASEAN và thế giới. Tôi xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng. Xin cho phép tôi 

thông qua bài viết ngỏ này để trình bày một số vấn đề tóm tắt vận động thành lập những 

chương trình như nêu trên. 

  

Dân tộc Việt Nam kể từ khi dựng nước lần đầu tiên đã hơn 4000 năm. Đến nay dân tộc Việt 

Nam có khoảng 90 triệu người ở trong nước và gần 5 triệu kiều bào đang sống ở hơn 100 

quốc gia trên thế giới. Trong hơn 4000 năm kể từ khi dựng nước lần đầu tiên đến nay dân 

tộc Việt Nam đã trải qua rất nhiều sự thăng trầm. Trong hơn 4000 năm ấy dân tộc Việt Nam 

đã phải trải qua hơn 1000 năm xâm lược đô hộ của các triều đại phong kiến đế quốc thế giới, 

khoảng 100 năm đô hộ của đế quốc phương Tây, nhiều năm nội chiến ở các giai đoạn lịch sử 

khác nhau. 

Trước 1975 có rất ít người Việt Nam di cư đi sống ở nước ngoài. Vì ảnh hưởng của chiến 

tranh, vì bất đồng chính trị, vì nghèo đói và vì nhiều lý do khác mà có hàng triệu người Việt 

Nam ra đi khỏi đất nước sinh ra mình để tìm miền đất hứa ở các quốc gia khác. Bạn bè quốc 

tế đã giang tay, rộng mở tấm lòng để giúp đỡ người Việt Nam ra đi khỏi đất nước được sống 

và lập nghiệp trong đất nước của họ. Thật đáng cảm ơn tấm lòng cao quý của các dân tộc bè 

bạn quốc tế biết bao khi họ đã yêu thương, đùm bọc, chia sẻ với con người của dân tộc Việt 

Nam khi họ lưu lạc tha hương. 

Trong lịch sử nhân loại có hai dân tộc bị đau khổ vì chiến tranh, chết chóc, lưu lạc nhiều 

nhất đó là Do Thái (Israel) và dân tộc Việt Nam. Máu con người ở đâu cũng đỏ, nước mắt 

con người ở đâu cũng mặn. Người của dân tộc Việt Nam cho dù sống ở trong nước hay ở 

các quốc gia khác thì mãi mãi vẫn là con người của dân tộc Việt Nam. 

Tôi yêu thương tha thiết mọi con người Việt Nam và mọi con người của tất cả các dân tộc 

khác trên thế giới. Tôi không chỉ yêu thương bằng lời nói mà tôi hiến thân cả cuộc đời để 

dấn thân hành động vì sự thịnh vượng, văn minh, hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam 

và nhân loại. Tình yêu thương không có biên giới. Người với người cần biết sống yêu 

thương với nhau. Tình yêu thương không mất tiền mua nhưng tình yêu thương lại vô cùng 

quý giá. Tình yêu thương quý giá hơn mọi tiền bạc, vật chất trên trái đất này. Chúa Giê-Su 

đấng sáng lập Thiên Chúa giáo không mang đến cho nhân loại vàng bạc châu báu, tiền của 

vật chất. Chúa Giê-Su chỉ mang đến cho nhân loại tình yêu thương lớn vô tận mà thôi. Đức 

Phật tổ Như Lai vốn dĩ từng là một thái tử đã từ bỏ ngôi vua, ngai vàng để trở thành tu sĩ, 

nhà sáng lập Phật giáo. Thông qua giáo lý, triết lý Phật giáo, đức Phật tổ Như Lai dành cho 

nhân loại muôn vàn tình yêu thương. Những điều giá trị, giáo lý, triết lý cốt lõi nhất của Phật 

giáo, Thiên Chúa giáo và các tôn giáo tiến bộ khác đều chủ yếu khuyên dạy cho con người 

biết sống có nhiều tình yêu thương. 

Khi con người có nhiều tình yêu thương với đồng loại thì họ mới có thể bao dung, tha thứ, 

chia sẻ, cống hiến, nhường nhịn, làm nhiều điều tốt cho những con người khác. Chính vì một 

số con người sống thiếu tình yêu thương với những người khác mà đã nảy sinh lòng tham, 

đố kỵ, từ đó tạo ra chiến tranh, cướp bóc, đau khổ trong đời sống nhân loại. Khi có nhiều 

tình yêu thương với những người khác thì điều đó sẽ biến thành động lực khiến mỗi con 

người tự giác, tình nguyện cống hiến, hy sinh để làm nhiều điều tốt cho những người khác. 
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Chính vì tình yêu thương tha thiết của tôi đối với con người của dân tộc Việt Nam và con 

người của mọi dân tộc trên thế giới mà tôi sẽ hành động như tinh thần bài viết này. Tôi 

muốn mọi con người Việt Nam đang sống ở trong nước và ở mọi quốc gia trên thế giới hãy 

yêu thương, đoàn kết với nhau. Một ngàn lời nói hay không bằng một việc làm cụ thể tốt. 

Nói hay thì tốt. Nhưng nếu vừa nói hay lại vừa làm việc tốt thì sẽ tốt hơn rất nhiều. 

Từ nhiều ngàn năm qua đến nay đã xảy ra quá nhiều sự chiến tranh, khủng bố, đói nghèo, 

đau khổ trong cuộc sống của các dân tộc trên thế giới. Người Việt Nam đã từng phải chịu 

đựng sự khổ đau bởi chiến tranh, nghèo đói. Do vậy tôi mong tất cả mọi người Việt Nam 

trên toàn thế giới hãy thấu hiểu nổi đau khổ của những dân tộc khác trên thế giới. Ngày nay 

trên thế giới ở nhiều nơi vẫn còn tồn tại chiến tranh, khủng bố, bất đồng, mâu thuẫn, xung 

đột, nghèo đói, khổ đau. Bạn bè quốc tế đã từng giang tay cứu vớt, giúp đỡ, sẻ chia với con 

người của dân tộc Việt Nam chúng ta rất nhiều. Mọi con người của dân tộc Việt Nam chúng 

ta hãy làm tất cả những gì có thể nhất để tri ân những dân tộc bè bạn trên thế giới. Điều thiết 

thực là mọi con người của dân tộc Việt Nam ta hãy tham gia hành động cụ thể để góp phần 

mưu cầu hòa bình, thịnh vượng, văn minh cho toàn nhân loại và chống lại chiến tranh, 

khủng bố, nghèo đói, mâu thuẫn, bất đồng trên thế giới. 

Tôi chuẩn bị đưa ra một loạt chương trình hành động vì hòa bình và hạnh phúc của nhân 

loại, tôi mong đợi tất cả mọi người của dân tộc Việt Nam hãy nhiệt tình tham gia hành động 

theo tinh thần của chương trình đó. Tôi cũng chuẩn bị công bố rộng rãi chương trình đưa 

Việt Nam sớm trở thành cường quốc. Hiện nay Việt Nam vẫn còn là 1 trong 50 quốc gia 

nghèo nhất thế giới. Theo kế hoạch tôi lập ra, nếu thực hiện thì chỉ trong 10 đến 20 năm sẽ 

đưa Việt Nam trở thành 1 trong 50 quốc gia giàu nhất thế giới, chỉ trong 20 đến 30 năm sẽ 

đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia giàu nhất thế giới. Tôi muốn trở thành tổng 

thống Việt Nam, nhưng thật tiếc là tại Việt Nam hiện nay không hề có quy chế ứng cử, bầu 

cử tự do, dân chủ, bình đẳng để bầu người đứng đầu đại diện của nhân dân như những quốc 

gia dân chủ, bầu cử, ứng cử những chức vụ tổng thống, thủ tướng của họ. 

Ở Việt Nam quyền lực cao nhất chính là chức vụ Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp 

kế đến là những chức vụ quyền lực như: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng chính 

phủ. Ở Mỹ, Nga, Pháp, Hàn Quốc, Ấn Độ … chức vụ quyền lực cao nhất là Tổng thống. Ở 

Thái Lan, Nhật Bản, Anh Quốc … chức vụ quyền lực cao nhất chính là Thủ tướng. Tôi 

không ham danh, lợi khi muốn trở thành Tổng thống Việt Nam, tôi chỉ muốn trở thành 

người có quyền lực cao nhất Việt Nam để có thể cống hiến được nhiều lợi ích nhất cho dân 

tộc Việt Nam. Có rất nhiều con người muốn có quyền lực lớn là để mưu cầu danh lợi cho 

bản thân và gia đình của họ. Có danh lớn, có quyền lực lớn là để nhằm kiếm lợi lớn. Bản 

thân tôi, gia đình tôi sống rất mẫu mực. Tôi có năng lực làm việc lớn, mỗi tuần tôi chỉ cần 

làm việc một giờ là có thể lo đủ kinh tế cho gia đình của mình sinh sống hạnh phúc. Tôi có 

thể làm việc trung bình trên 12 giờ mỗi ngày, làm việc 365 ngày mỗi năm. Vợ tôi là tiến sĩ 

toán học, hiện là giáo viên đại học, ngoài ra vợ tôi còn tham gia điều hành công ty tư nhân. 

Cha đẻ và cha vợ của tôi đều là tiến sĩ giảng viên đại học. Hai vợ chồng tôi sống rất yêu 

thương nhau và có lối sống rất giản dị. Gia đình của chúng tôi không có lối sống sinh hoạt 

xa xỉ, không sử dụng vật chất xa hoa lãng phí. Giá trị quan trọng nhất của gia đình tôi là 

cuộc sống có nhiều tình yêu thương, văn hóa, trí tuệ. 

Cơ chế chính trị Việt Nam từ nhiều năm qua đến nay đã cản trở tôi đến hơn 99,999% những 

năng lực, tâm huyết của tôi muốn cống hiến rất nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam và nhân 

loại. Chỉ vì hoạt động đấu tranh vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam mà tôi đã bị 

chính quyền Việt Nam “trao tặng” cho tôi một án tù giam. Tôi vừa mới ra tù được hơn một 

năm. Tôi rất lo lắng có thể tôi sẽ bị chính quyền Việt Nam bắt giam tù một lần nữa vì những 

hành động mà tôi muốn cống hiến nhiều cho dân tộc Việt Nam và nhân loại. 

Qua bài viết này tôi bày tỏ sự tha thiết mong toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và 

nước ngoài cùng bạn bè quốc tế hãy hành động thiết thực, quyết liệt nhất để bảo vệ quyền 
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con người chính đáng, quyền được cống hiến của tôi vì lợi ích lớn cho dân tộc Việt Nam và 

cho nhân loại. Sau đây tôi xin trình bày tóm tắt nội dung 10 chương trình hành động mời 

toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế tham gia: 

  

1-   CÂU LẠC BỘ “NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT": 

  

Ở Việt Nam hiện nay nhân dân Việt Nam trên thực tế bị hạn chế quyền tự do lập đảng, 

không như nhân dân các quốc gia dân chủ. Quyền lập hội cũng bị hạn chế rất nhiều. Tôi 

muốn lập ra nhiều đảng, hội mới ở Việt Nam. Trong vụ án của tôi có 4 người gồm có tôi, 

luật sư nhân quyền Lê Công Định, doanh nhân trí thức Trần Huỳnh Duy Thức, trí thức trẻ 

Nguyễn Tiến Trung. Hiện nay tôi và luật sư Lê Công Định đã ra tù, còn doanh nhân trí thức 

Trần Huỳnh Duy Thức và trí thức trẻ Nguyễn Tiến Trung thì hiện nay vẫn đang “nghỉ 

dưỡng” trong nhà tù của chính quyền Việt Nam. Các bạn tôi cũng chỉ vì liên quan đến vấn 

đề lập đảng, lập hội, đấu tranh vì nhân quyền cho nhân dân Việt Nam mà phải bị chính 

quyền Việt Nam bắt đi “nghỉ dưỡng” trong nhà tù. 

Vì cơ chế chính trị ở Việt Nam trên thực tế quyền lập đảng, quyền lập hội bị hạn chế vô lý, 

không minh bạch, cho nên trước mắt tôi hướng tới thành lập câu lạc bộ. Tôi muốn sớm 

thành lập câu lạc bộ “Người Việt Yêu Người Việt”. Tôi muốn tất cả những người Việt Nam 

đang ở trong nước có tình yêu thương đối với con người của dân tộc Việt Nam, xin hãy tham 

gia câu lạc bộ “Người Việt Yêu Người Việt”. Mọi người Việt Nam muốn tham gia câu lạc 

bộ “Người Việt Yêu Người Việt” xin hãy liên lạc với tôi để đăng ký làm hội viên. Câu lạc 

bộ “Người Việt Yêu Người Việt” hoàn toàn không thu hội phí của hội viên, mọi thành viên 

câu lạc bộ “Người Việt Yêu Người Việt” và những người hảo tâm ủng hộ câu lạc bộ xin 

đóng góp tùy tâm để có kinh phí cho câu lạc bộ hoạt động. Từ nay đến cuối đời tôi sẽ dành 

hơn 90% lợi nhuận do tôi làm ra để chi phí cho những hoạt động cống hiến cho dân tộc Việt 

Nam và cho nhân loại. 

Tất cả mọi địa phương trong cả nước Việt Nam, những ai muốn tham gia thành lập chi 

nhánh câu lạc bộ “Người Việt Yêu Người Việt” là được. Chỉ cần có tình yêu thương đối với 

con người của dân tộc Việt Nam là bất kỳ ai cũng có thể tham gia làm hội viên câu lạc bộ 

“Người Việt Yêu Người Việt”. Từ hai người trở lên là đã có thể thành lập một chi hội trực 

thuộc câu lạc bộ “Người Việt Yêu Người Việt”. 

Mô hình câu lạc bộ “Người Việt Yêu Người Việt” được tự do áp dụng ở trong nước và ở 

mọi quốc gia trên thế giới có người Việt Nam. Người nước ngoài đang sống ở Việt Nam, 

người nước ngoài đang sống ở các quốc gia mà có lòng yêu thương con người của dân tộc 

Việt Nam thì cũng đều được hoan nghênh chào đón tham gia trở thành hội viên danh dự của 

câu lạc bộ “Người Việt Yêu Người Việt”. Tôi không giữ bản quyền câu lạc bộ “Người Việt 

Yêu Người Việt”, tôi nêu ra là để mọi người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài thực 

hiện. Nội dung hoạt động của các chi hội câu lạc bộ “Người Việt Yêu Người Việt” ở mọi nơi 

tự quyết định theo tinh thần chung là câu lạc bộ là nơi để người Việt Nam bày tỏ tình yêu 

thương và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Câu lạc bộ là nơi để làm cầu nối giao lưu hợp tác 

với bè bạn quốc tế. 

Theo luật Việt Nam và luật của mọi quốc gia trên thế giới đều không có điều luật cấm nhân 

dân thành lập câu lạc bộ. Do vậy đồng bào Việt Nam ở trong nước, nước ngoài cùng bè bạn 

quốc tế có thể tự do, thoải mái thành lập thật nhiều chi hội câu lạc bộ “Người Việt Yêu 

Người Việt”. Nếu chính quyền Việt Nam ngăn cản việc nhân dân Việt Nam tham gia làm 

hội viên câu lạc bộ “Người Việt Yêu Người Việt” thì đó chính là sự vi phạm quyền con 

người nghiêm trọng đối với nhân dân Việt Nam. 
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2-   HỘI “NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT": 

  

Hiện nay có gần 5 triệu người của dân tộc Việt Nam đang sinh sống ở hơn 100 quốc gia trên 

thế giới. Ở các quốc gia dân chủ, quyền lập đảng, lập hội được hiến pháp, pháp luật của các 

quốc gia đó đặc biệt quan tâm bảo vệ coi đó là vấn đề quyền con người quan trọng của nhân 

dân. Do vậy Việt kiều ở các quốc gia dân chủ trên thế giới có thể thoải mái thành lập câu lạc 

bộ “Người Việt Yêu Người Việt” hoặc hội “Người Việt Yêu Người Việt”. Về nội dung hoạt 

động thì hội “Người Việt Yêu Người Việt” cũng tương tự giống như câu lạc bộ “Người Việt 

Yêu Người Việt” mà tôi đã sơ bộ nêu ở trên. Người Việt Nam ở nước ngoài hãy thành lập 

thật nhiều chi hội câu lạc bộ “Người Việt Yêu Người Việt” hoặc hội “Người Việt Yêu 

Người Việt” ở nước ngoài. Các câu lạc bộ và hội “Người Việt Yêu Người Việt” ở trong 

nước và các quốc gia hãy liên lạc hợp tác mật thiết với nhau. Người Việt Nam ở các quốc gia 

hãy hợp tác, đoàn kết với nhau để dành tình yêu thương cho nhau, giúp đỡ nhau thông qua 

các chi hội câu lạc bộ và hội “Người Việt Yêu Người Việt” ở những quốc gia ấy. Tôi sẽ 

thường xuyên đưa ra những chương trình hành động, hoạt động cộng đồng cho toàn bộ hệ 

thống câu lạc bộ và hội “Người Việt Yêu Người Việt” trên toàn thế giới. 

  

3-   PHONG TRÀO CHẤN HƯNG DÂN TỘC VIỆT NAM: 

  

Tôi đã từng là chủ tịch sáng lập của hai phong trào là phong trào Chấn Hưng Nước Việt và 

phong trào Con Đường Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu về hai phong trào này 

một phần thông qua hai trang website là www.chanhungnuocviet.info và 

www.conduongvietnam.org. Hoạt động chủ yếu của hai phong trào này là đấu tranh vì nhân 

quyền cho nhân dân Việt Nam và chương trình sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc. 

Hai phong trào này chủ yếu hoạt động vì quyền lợi của người Việt Nam ở trong nước. 

Phong trào thứ 3 do tôi làm chủ tịch sáng lập lần này là phong trào Chấn Hưng Dân Tộc 

Việt Nam mang ý nghĩa lớn hơn hai phong trào trước. Phong trào Chấn Hưng Dân Tộc Việt 

Nam hoạt động vì quyền lợi của tất cả mọi người Việt Nam đang sống ở trong nước, ở mọi 

quốc gia trên thế giới. Mục tiêu chính của phong trào Chấn Hưng Dân Tộc Việt Nam là: 

-          Sớm làm cho mọi người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài không có ai bị nghèo khổ. Người Việt 

Nam ở trong nước và nước ngoài đều thịnh vượng, hạnh phúc. 

-          Sớm làm cho mọi con người Việt Nam ở trong nước và mọi quốc gia trên thế giới đều biết yêu 

thương, đoàn kết, giúp đỡ nhau. 

-          Sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc. 

-          Thông qua phong trào Chấn Hưng Dân Tộc Việt Nam sẽ làm cầu nối giao lưu, hợp tác phát triển 

giữa cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới với bè bạn quốc tế. 

-          Đấu tranh vì quyền con người chính đáng cho nhân dân Việt Nam ở trong nước. 

Tất cả mọi người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đều có quyền tham gia làm hội viên 

của phong trào Chấn Hưng Dân Tộc Việt Nam. Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước 

ngoài khi có hai người trở lên là có thể tự tổ chức thành một chi hội của phong trào Chấn 

Hưng Dân Tộc Việt Nam. Tôi sẽ thường xuyên đưa ra phương hướng hành động chung cho 

phong trào Chấn Hưng Dân Tộc Việt Nam. Các chi hội của phong trào Chấn Hưng Dân Tộc 

http://www.chanhungnuocviet.info/
http://www.conduongvietnam.org/
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Việt Nam tự lo kinh phí, tự lập chương trình hoạt động của mình. Các chi hội thuộc phong 

trào Chấn Hưng Dân Tộc Việt Nam hãy tự liên lạc, hợp tác với nhau để cùng hoạt động. 

Người nước ngoài đang sống tại Việt Nam, người nước ngoài đang sống ở nước ngoài, nếu 

yêu thương dân tộc Việt Nam thì các chi hội phong trào Chấn Hưng Dân Tộc Việt Nam nên 

hoan nghênh chào đón họ tham gia làm hội viên danh dự. 

  

4-   QUỸ NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT & 5- NGÂN HÀNG NGƯỜI 
VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT: 

  

Tôi muốn người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài hãy đoàn kết, giúp đỡ nhau làm ăn 

kinh tế mật thiết hơn. Tôi muốn đưa ra giải pháp khoa học để giúp đồng bào Việt Nam ở 

trong nước và nước ngoài hợp tác phát triển kinh tế được tốt hơn. Tôi từng làm doanh nhân 

gần 30 năm và là nhà nghiên cứu lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, triết học, khoa 

học kỹ thuật, luật pháp, an ninh, quân sự, tôn giáo … Tôi nhận thấy đại đa số đồng bào Việt 

Nam ở trong nước và nước ngoài đều có nhiều tình cảm, có cái tâm dành cho cộng đồng 

người Việt Nam. Nhưng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài lại chưa thực sự đoàn 

kết, hợp tác giúp đỡ nhau mật thiết như người của một số dân tộc khác như người Trung 

Quốc, người Do Thái ở khắp mọi nơi trên thế giới. Con người của dân tộc Do Thái và Trung 

Quốc di cư ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở bất kỳ nơi đâu có người Do Thái, người Trung 

Quốc là họ đều lập hội, lập quỹ tương trợ hợp tác phát triển kinh tế của họ. Chính những hội, 

những quỹ đầu tư của người Do Thái, người Trung Quốc đã góp phần đắc lực, quan trọng 

tạo nên sự kết nối đoàn kết trong cộng đồng người Do Thái, người Trung Quốc ở khắp mọi 

nơi trên thế giới. Người Việt Nam hãy học văn hóa, phương pháp hợp tác của người Do 

Thái, người Trung Quốc. Người Việt Nam cần phải học nhiều tinh hoa của các dân tộc khác 

trên thế giới, đồng thời nên phải có thêm nhiều sáng tạo mới để làm tốt hơn cả các dân tộc 

khác. 

Sau bài viết này tôi sẽ có thêm nhiều bài viết khác. Những bài viết sau tôi sẽ viết cụ thể, kỹ 

hơn về quy chế hoạt động và phương thức thành lập quỹ, ngân hàng của các cộng đồng 

người Việt Nam. Theo ý định của tôi sẽ vận động thành lập hơn 100 quỹ đầu tư Người Việt 

Yêu Người Việt và hơn 100 ngân hàng Người Việt Yêu Người Việt ở Việt Nam và ở hơn 100 

quốc gia có người Việt sinh sống. Sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu sáng lập và nhiều hình 

thức huy động vốn khác để huy động vốn cho các quỹ đầu tư và ngân hàng mang thương 

hiệu Người Việt Yêu Người Việt. Huy động vốn của người Việt Nam ở trong nước, người 

Việt Nam ở nước ngoài và bè bạn quốc tế. Việc huy động vốn, sử dụng vốn cho quỹ Người 

Việt Yêu Người Việt và ngân hàng Người Việt Yêu Người Việt, tôi không muốn dính dáng 

một chút nào với chính quyền Việt Nam hết.  

Với những gì đã xảy ra tại Việt Nam từ chục năm qua đến nay, tôi đã thất vọng hoàn toàn 

với đảng Cộng sản Việt Nam và với chính quyền Việt Nam. Tôi rất ghét sự nói thì hay 

nhưng làm thì dở, nói một đường làm một nẻo, ăn gian nói dối. Người dân Việt Nam thường 

hay nói: “Mất mùa đổ tại thiên tai, được mùa thì nhận thiên tài đảng ta!”. Tôi ghét cay ghét 

đắng những sự tựa Lý Thông cướp công Thạch Sanh. Tham nhũng tiền bạc vật chất đã tệ 

nhưng còn tệ hơn điều đó nữa là tham nhũng về tinh thần và lẽ phải. Công lao chính để xây 

dựng và bảo vệ và xây dựng đất nước là của nhân dân cùng giới doanh nhân là chính nhưng 

đảng Cộng sản Việt Nam lại nhận gần như tất cả thành quả đều là do công lao tài năng của 

mình lãnh đạo. Việt Nam là một trong những quốc gia có tệ nạn tham nhũng nhiều nhất thế 

giới. Đọc báo “lề phải” của chính quyền Việt Nam hàng ngày đều thấy phản ánh rất nhiều tệ 

nạn tham nhũng, lãng phí. Ở hai tập đoàn nhà nước Vinashin và Vinalines đều bị tham 

nhũng, lãng phí nhiều ngàn tỷ đồng Việt Nam. Nếu tôi được ở cương vị lãnh đạo cao nhất 
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nước Việt Nam tôi đảm bảo tệ nạn tham nhũng, lãng phí sẽ giảm tối thiểu 99% ngay lập tức 

không quá một năm tôi cầm quyền. Nhân dân và doanh nhân ở khối doanh nghiệp vốn tư 

nhân còng lưng khổ cực lao động nộp thuế để có tiền cho bọn quan chức tham nhũng, lãng 

phí thật là điều xúc phạm vô lý không thể chịu đựng nổi. Lẽ phải thì bị chà đạp, bất công thì 

được bảo vệ đó là những điều thường xảy ra ở Việt Nam. Trong mấy chục năm qua đã có rất 

nhiều bè bạn khuyên tôi là nên ra nước ngoài tìm đường mưu sinh phát triển tài năng. Tôi là 

một người có năng lực làm việc lớn nhưng tính tình ngay thẳng, tôi không thích phải “đi 

bằng đầu gối”, luồn lọt, đồng lõa với kẻ xấu để trục lợi. 

Cơ chế ở Việt Nam ở cửa miệng thì nói trọng dụng nhân tài nhưng trên thực tế lại rất vùi 

dập chèn ép nhân tài. Bởi vậy mà nhiều người tài năng của Việt Nam phải bỏ nước ra đi tìm 

đường phát triển tài năng ở nước ngoài. Đất nước Việt Nam rất thiếu, rất cần “chất xám” để 

phát triển nhưng từ nhiều chục năm qua đến nay Việt Nam đã bị “chảy máu chất xám” quá 

nhiều. Tôi vì muốn cống hiến để đưa Việt Nam sớm trở thành cường quốc nên tôi đã từ bỏ ý 

định ra lập nghiệp ở nước ngoài. Tôi có nhiều năng lực làm việc, là chuyên gia công nghệ 

thông tin viễn thông, ngoại ngữ sử dụng khá thành thạo tiếng Anh, lái xe ô tô giỏi vì vậy nếu 

tôi ra nước ngoài sẽ hội nhập rất nhanh. Có một số quốc gia phát triển như Mỹ, Pháp, Anh 

Quốc, Đức, Úc, Canada … họ có cơ chế cho nhân tài, những nhà đầu tư có đẳng cấp được 

nhập vào quốc tịch của nước họ. 

Tôi có đủ điều kiện và có nhiều mối quan hệ để giúp đỡ tôi có quốc tịch nước ngoài trong 

nhiều năm qua. Vì vướng vào hoạt động chính trị tôi bị làm khó trong việc phát triển sự 

nghiệp kinh doanh. Tôi và doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức trước khi đi tù có 3 công ty 

riêng, vì tôi và doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức đều bị đi tù vì án chính trị, trong thời gian 

tôi và doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức đang ở trong tù thì 3 công ty đó đều bị giải thể, 

phá sản. Tôi đã ra tù đã hơn một năm nhưng tôi vẫn đang trong thời gian bị quản chế 3 năm. 

Trong thời gian bị quản chế tôi bị hạn chế một số quyền công dân quan trọng như: 

-          Không được tham gia bầu cử, ứng cử vào bộ máy chính quyền các cấp. 

-          Không được đi ra khỏi khu vực hành chính phường của mình. 

-          Và một số quyền công dân khác. 

Từ ngày tôi ra tù đến nay tôi đã bị chính quyền Việt Nam phạt hành chính cảnh cáo hai lần 

vì lý do sơ ý đi ra khỏi khu vực hành chính địa phận phường chỉ có một chút. Chính quyền 

Việt Nam giám sát tôi rất chặt chẽ, an ninh Việt Nam thường theo sát tôi và quay camera, 

chụp ảnh. Điều đó làm cho tôi rất hạn chế e ngại nên chưa thành lập công ty kinh doanh trở 

lại. Tôi muốn triển khai công việc kinh doanh ở ít nhất 10.000 công ty do tôi thành lập ra 

hoặc hợp tác đầu tư kinh doanh với các công ty khác. Nhưng tôi sợ chính quyền Việt Nam 

sẽ sử dụng đủ mọi quyền lực, nghệ thuật, thủ đoạn của họ để ngăn cản tôi cùng những đối 

tác của tôi trong sự nghiệp kinh doanh. Có khá nhiều bè bạn, đối tác muốn hợp tác làm ăn 

kinh tế với tôi nhưng họ sợ chính quyền Việt Nam làm cho họ bị phương hại quyền lợi cho 

nên họ lại e dè chưa dám hợp tác đầu tư với tôi. Nay tôi xin chính thức đề nghị với toàn thể 

Việt Kiều ở mọi quốc gia trên thế giới hãy giúp tôi triển khai những hệ thống đầu tư kinh 

doanh tại nước ngoài. Tôi có đủ tài năng, nghệ thuật để chỉ đạo việc huy động số vốn tối 

thiểu là 100 tỷ USD trong vòng 12 tháng. Huy động vốn đã khó nhưng sử dụng vốn an toàn 

có lợi nhuận cao còn khó hơn nữa. Tôi đảm bảo nguồn vốn trong sự chỉ đạo của tôi sẽ có lợi 

nhuận tối thiểu 25% / năm và rất an toàn, hầu như phòng chống được gần hết rủi ro. Có 

nhiều dự án đầu tư do tôi chỉ đạo thực hiện chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuận từ 50% đến 

300%/năm. 
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Bây giờ tại Việt Nam và hầu hết các quốc gia trên thế giới, mạng điện thoại di động, mạng 

internet đã phổ biến do vậy tôi có thể ở Việt Nam nhưng có thể chỉ đạo thực hiện nhiều công 

việc ở khắp thế giới. Thông qua hệ thống điện thoại di động và internet phủ sóng toàn cầu 

tôi muốn kết nối sự hợp tác của đồng bào người Việt Nam trên toàn thế giới. Tôi muốn vận 

động toàn thể Việt kiều ở mọi quốc gia trên thế giới hãy cử những Việt kiều ưu tú có tài lớn, 

đức lớn để đứng ra thành lập bộ máy lãnh đạo quỹ đầu tư Người Việt Yêu Người Việt và 

ngân hàng Người Việt Yêu Người Việt. Ví dụ ở Mỹ thì Việt Kiều ở Mỹ sẽ thành lập quỹ đầu 

tư Người Việt Yêu Người Việt tại Mỹ và ngân hàng Người Việt Yêu Người Việt tại Mỹ. Tại 

Úc, Canada, Pháp, Nga, … Việt Kiều tại các nước đó cũng làm tương tự như Việt Kiều tại 

Mỹ về thành lập quỹ đầu tư và ngân hàng của người Việt Nam. Các quỹ đầu tư và ngân 

hàng của Việt Kiều ở các quốc gia riêng biệt, độc lập với nhau nhưng các quỹ đầu tư và 

ngân hàng của Việt Kiều và các quốc gia mang thương hiệu “Người Việt Yêu Người Việt” 

sẽ có sự liên kết với nhau chặt chẽ và sẽ hoạt động có chiến lược và sách lược thống nhất 

theo sự chỉ đạo đường lối chung toàn hệ thống người Việt Nam ở toàn cầu. Liên Hiệp các 

câu lạc bộ “Người Việt Yêu Người Việt” và hội “Người Việt Yêu Người Việt” cùng các quỹ 

đầu tư, các ngân hàng của người Việt Nam sẽ liên kết, hợp tác chặt chẽ với nhau. Các quỹ 

đầu tư và ngân hàng mang thương hiệu “Người Việt Yêu Người Việt” sẽ hỗ trợ đắc lực vốn 

đầu tư cho doanh nhân, doanh nghiệp, người Việt Nam trên toàn thế giới. Dự kiến chỉ dành 

khoảng 70% lợi nhuận kinh doanh của quỹ đầu tư và ngân hàng mang thương hiệu “Người 

Việt Yêu Người Việt” để chia lợi tức cho các cổ đông góp vốn, còn lại khoảng 30% lợi 

nhuận sẽ dành để trợ giúp cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam và để góp phần cống 

hiến vì hòa bình, hạnh phúc nhân loại.  

Cho đến nay tổng số vốn ODA chính quyền Việt Nam vay nợ của nước ngoài đã hơn 52 tỷ 

USD. Sự tham nhũng, lãng phí trong sử dụng vốn ODA tại Việt Nam là rất lớn. Tôi muốn 

đưa ra chương trình sử dụng vốn ODA hiệu quả và triệt tiêu được tham nhũng lãng phí tới 

hơn 99,999% nhưng tôi chưa dám đưa ra. Trên đất nước Việt Nam có quá nhiều nghịch lý. 

Không ít người Việt Nam thường nói “thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm” cơ chế chính trị 

Việt Nam đã đẻ ra điều đó. Nếu tôi chống tham nhũng lãng phí triệt để thì có thể các quan 

chức tham nhũng, quan liêu lãng phí Việt Nam sẽ kiếm cớ vu vạ để tiêu diệt tôi. Tôi và các 

bạn tôi là những người có tài, có đức mà đã bị những án tù rất vô lý tại Việt Nam. Chính 

quyền Việt Nam bảo lãnh cho nhiều doanh nghiệp vốn nhà nước vay vốn nước ngoài nhưng 

những doanh nghiệp vốn nhà nước ấy làm ăn thua lỗ có nguy cơ phá sản dẫn tới rất khó 

khăn việc trả nợ vốn gốc và lãi vay cho nước ngoài. Khi các doanh nghiệp vốn nhà nước phá 

sản không trả được nợ nước ngoài thì chính quyền Việt Nam khi đó buộc phải lấy tiền từ 

ngân sách do nhân dân, doanh nhân ở khối doanh nghiệp tư nhân còng lưng làm việc nộp 

thuế để trả nợ nước ngoài. Có rất nhiều sự vô lý, thiếu khoa học trong việc quản lý, sử dụng 

vốn ODA tại Việt Nam. Tôi muốn giúp đồng bào Việt Nam trong nước và nước ngoài bảo 

đảm an toàn, sử dụng vốn sinh lợi cao. 

Trong bài viết này tôi vận động thành lập quỹ đầu tư “Người Việt Yêu Người Việt” và ngân 

hàng “Người Việt Yêu Người Việt” với một số khái niệm rộng mở, có nhiều sáng tạo mới. 

Theo thông lệ phổ biến tại Việt Nam và thế giới người ta chỉ chủ yếu coi trọng vốn hữu hình 

là vốn: tiền mặt, vàng, bất động sản, động sản. Quỹ đầu tư và ngân hàng thông thường chỉ 

quản lý những loại vốn hữu hình. Trên thực tế đầu tư kinh doanh vai trò của vốn hữu hình 

chỉ quyết định khoảng 10% sự thành công hay thất bại của mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia. 

Vốn vô hình có vai trò tới 90% sự thành công hay thất bại của mỗi doanh nghiệp, doanh 

nhân hay một quốc gia. Vốn vô hình là: văn hóa, trí tuệ, mối quan hệ, cơ chế chính trị, 

thương hiệu, thị trường, lòng can đảm, lòng tin … Nhiều học giả quốc tế đã nhận định rằng: 

“Từ thế kỷ 21 trở đi nhân loại đã bước vào thời đại nền kinh tế tri thức và hội nhập toàn cầu 

ở mức cao!”. Có nghĩa là từ thế kỷ 21 trở đi con người trên thế giới chủ yếu sử dụng trí tuệ 

thay cho lao động sức lực cơ bắp để lao động làm ra của cải vật chất tiền bạc để phục vụ 
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cho cuộc sống của mình. Con người có trí tuệ trên thế giới từ thế kỷ 21 trở đi ít làm ăn một 

mình mà hợp tác rộng lớn trong lao động ở quy mô toàn cầu. Ngày nay không một quốc gia 

nào phát triển kinh tế mạnh mà không có quan hệ hợp tác kinh tế với các quốc gia khác. Các 

quốc gia tự đóng cửa hay bị cấm vận sẽ chịu hậu quả là kinh tế chậm phát triển. Vốn vô 

hình ở quy mô nhỏ cá nhân sẽ ít có giá trị hoặc trở thành vô giá trị. Vốn vô hình hợp tác ở 

quy mô lớn, khoa học sẽ có giá trị gia tăng lớn có thể gấp tới nhiều ngàn lần so với vốn vô 

hình đơn lẻ, cá nhân. Chính vì thế mà tôi muốn sớm tạo ra hệ thống quy mô lớn toàn cầu 

vốn vô hình của người Việt Nam để giúp làm gia tăng giá trị lớn vốn vô hình cho người Việt 

Nam. Vốn vô hình sẽ giúp làm tăng giá trị lợi nhuận lớn cho vốn hữu hình. Vốn hữu hình và 

vốn vô hình kết hợp với nhau mật thiết, khoa học mới có thể tạo ra lợi ích kinh tế lớn. 

Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản là 3 quốc gia giàu của Châu Á và thế giới. Tổng trữ lượng 

giá trị khoáng sản của 3 quốc gia giàu của Châu Á là Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản gộp 

lại chưa bằng 20% của Việt Nam (tôi có đủ tài liệu xác thực để chứng minh nhận định này). 

Như vậy vốn để phát triển kinh tế của 3 nước giàu Châu Á là Singapore, Hàn Quốc, Nhật 

Bản chủ yếu là từ vốn vô hình, vốn hữu hình chỉ có vai trò rất nhỏ đối với họ. Về gien, chỉ 

số thông minh (IQ) và chỉ số cảm xúc (EQ) con người của dân tộc Việt Nam không hề thua 

kém con người của các dân tộc Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản. Về truyền thống văn hóa 

lịch sử kể từ hơn 4000 năm qua đến nay dân tộc Việt Nam cũng không hề thua kém các dân 

tộc Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trước khi ngài Lý Quang Diệu trở thành thủ tướng thì 

Singapore chỉ là một quốc gia nghèo. Nhờ sự lãnh đạo của ngài Lý Quang Diệu mà 

Singapore đã sớm trở thành cường quốc. Tại Trung Quốc trước khi ngài Đặng Tiểu Bình 

làm cuộc cải cách kinh tế thì Trung Quốc chỉ là một quốc gia nghèo. Nhờ sự cải cách của 

ngài Đặng Tiểu Bình mà Trung Quốc nay đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chỉ 

có sau Mỹ. Tôi tự so sánh về tổng thể trí tuệ, đức độ tôi còn cao hơn nhiều so với ngài Lý 

Quang Diệu và ngài Đặng Tiểu Bình. Năm 1978 khi bắt đầu cải cách Trung Quốc, ngài 

Đặng Tiểu Bình khi đó đã 73 tuổi, ngài đã năm, ba phen bị thất sủng quyền lực chính trị tại 

Trung Quốc. Ngài Lý Quang Diệu nhờ ở sự vận động tranh cử tự do, dân chủ, bình đẳng mà 

nhân dân Singapore đã bầu chọn ngài ấy làm thủ tướng. Ở Việt Nam, nếu có sự tự do, dân 

chủ, bình đẳng để tiến hành bầu cử, ứng cử chức vụ tổng thống hay thủ tướng như Mỹ, Nhật 

Bản, Nga, Singapore, Hàn Quốc … Thì tôi tin chắc chắn mình sẽ trở thành tổng thống hay 

thủ tướng của Việt Nam. Năm 2007 tôi đã ra tranh cử đại biểu Quốc hội ở Việt Nam, tôi chỉ 

còn thiếu tí chút lá phiếu nữa là đã chính thức trở thành đại biểu Quốc hội Việt Nam. Tôi 

không phải là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, tôi muốn làm cuộc vận động tranh cử 

theo cách riêng của tôi nhưng cơ chế chính trị ở Việt Nam không cho phép tôi làm điều đó. 

Quy chế bầu cử, ứng cử của Việt Nam có rất nhiều sự bất hợp lý, thiếu khoa học. Tôi xin 

đưa ra ví dụ cụ thể để chứng minh nhận định này của tôi như sau.  

Chính quyền Việt Nam có 4 hệ thống chính đó là: 

1.    Đảng Cộng sản Việt Nam, 

2.    Hệ thống nhà nước Việt Nam, 

3.    Hệ thống Quốc hội Việt Nam, 

4.    Hệ thống chính phủ Việt Nam. 

Bốn hệ thống này lãnh đạo quản lý toàn bộ xã hội Việt Nam. Cả bốn hệ thống này đều chi 

phí từ ngân sách nhà nước do nhân dân lao động nộp thuế để hoạt động. Trong 4 hệ thống 

này thì quyền lực cao nhất, bao trùm nhất thuộc về hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Quyền lực thực tế của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cao hơn so với quyền lực của 

các chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng chính phủ. Ở các cấp chính quyền 
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xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố, quyền lực cao nhất là chức vụ bí thư Đảng Cộng 

sản Việt Nam chứ không phải là các chức vụ chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân hoặc Ủy Ban 

Nhân Dân ở các cấp chính quyền đó. Nhân dân Việt Nam chỉ được tham gia bầu cử, ứng cử 

ở các chức vụ hệ thống nhà nước, Quốc hội, chính phủ. Nhân dân Việt Nam tuyệt đối không 

được tham gia ứng cử, bầu cử các chức vụ trong bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam. Như vậy nhân dân Việt Nam chỉ được tham gia ứng cử, bầu cử vào các chức vụ cấp 

thấp của bộ máy chính quyền Việt Nam. Các chức vụ cao trong bộ máy chính quyền Việt 

Nam, tức là bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam phải đứng ngoài vòng sự 

bầu cử, ứng cử. Đây là điều vô cùng bất hợp lý. Một chính quyền chỉ thực sự là dân chủ toàn 

diện khi mà nhân dân được tự do, bình đẳng, dân chủ, tham gia bầu cử, ứng cử vào mọi chức 

vụ thuộc bộ máy chính quyền. Việt Nam là một quốc gia có dân chủ nhưng đó là sự dân chủ 

thiếu toàn diện. Tôi muốn nhân dân Việt Nam được hưởng quyền con người dân chủ toàn 

diện hơn. 

Để có dân chủ toàn diện trong lĩnh vực bầu cử, ứng cử thì Việt Nam phải có đa nguyên, đa 

đảng hoặc nhân dân Việt Nam phải được tự do, dân chủ, bình đẳng tham gia vào mọi chức 

vụ lãnh đạo của bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam đã cải cách nền kinh tế từ năm 

1986 đến nay, nhưng đó là sự cải cách nửa vời, thiếu triệt để, thiếu toàn diện. Tôi muốn giúp 

cho chính quyền và nhân dân Việt Nam tiếp tục cải cách toàn diện hơn, triệt để hơn. Từ năm 

2012 đến nay đã gần 2 năm, Việt Nam đã phát triển một chương trình rầm rộ nhằm tái cấu 

trúc nền kinh tế. Tái cấu trúc kinh tế kiểu gì không biết, thật là thùng rỗng kêu to, kết quả 

thực tế của nền kinh tế Việt Nam ngày càng bi đát hơn. Chính quyền Việt Nam tập trung tái 

cấu trúc hai tập đoàn kinh tế vốn nhà nước là Vinashin và Vinalinesmà đã gần hai năm rồi 

hai tập đoàn kinh tế đó vẫn cứ tiếp tục sa lầy, chưa thoát ra được tình trạng khó khăn. Từ 

2012 đến nay ở Việt Nam, số doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam bị phá sản tăng đột biến. 

Năm 2011 cả nước chỉ có khoảng 25.000 doanh nghiệp bị ngừng hoạt động, giải thể hoặc 

phá sản. Năm 2012 số doanh nghiệp Việt Nam bị ngừng hoạt động, giải thể, phá sản khoảng 

gần 50.000 doanh nghiệp. Năm 2013 này số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá 

sản ước chừng khoảng 100.000. Tổng nợ quốc gia thì mỗi năm một tăng lớn hơn. Thành tích 

thì thổi phồng, con kiến nhỏ to bằng con voi lớn, điều xấu thì che đậy ví như cát sa mạc chỉ 

ít như cát trong nắm tay, đó là kiểu cách ở thực tế Việt Nam. Tôi rất ghét sự giả dối, ngụy 

biện, bao biện nhưng những điều ấy lại xảy ra quá nhiều, quá phổ biến tại Việt Nam. 

Chính quyền Việt Nam tự nói Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Nói như vậy chỉ đúng một 

phần. Việt Nam mới chỉ là kinh tế thị trường một phần khoảng 50% thôi. Tại Việt Nam hiện 

nay vẫn còn tồn tại 50% cơ cấu của nền kinh tế quan liêu, bao cấp, XHCN kiểu cũ trước 

đây. Tôi xin dẫn chứng và phân tích rõ như sau: 

-          Ở Việt Nam hiện nay chính quyền Việt Nam vẫn dành độc quyền hoặc gần độc quyền một số lĩnh 

vực kinh doanh cho các doanh nghiệp vốn nhà nước như: thăm dò và khai thác dầu khí, xuất nhập khẩu 
xăng dầu, sản xuất và phân phối điện năng, giao thông hàng không, giao thông đường sắt, bưu chính 
viễn thông, truyền thông (báo chí, phát thanh, truyền hình), khai thác khoáng sản, sản xuất và xuất nhập 
khẩu vàng miếng hoặc vàng thỏi ….  

-          Chính quyền Việt Nam vẫn chủ trương vai trò kinh tế vốn nhà nước là chủ đạo, điều phối nền kinh tế 

Việt Nam. Chủ trương thì là như vậy, nhưng thực tế thì khối doanh nghiệp vốn nhà nước không làm tròn 
sứ mệnh của mình. Vậy là nói thì một đằng, làm thì một nẻo.  

Còn rất nhiều vấn đề khác, nhưng tôi chỉ tạm nêu một số thực trạng vừa nêu ra. Một nền 

kinh tế thị trường toàn diện, triệt để thì ở đó phải có bình đẳng trong kinh doanh giữa mọi 

doanh nhân, doanh nghiệp. Và có sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nhân, doanh 

nghiệp ở mọi lĩnh vực kinh doanh thì mới thực sự là kinh tế thị trường toàn diện. Việt Nam 

cần cải cách triệt để hơn để sớm trở thành một quốc gia có nền kinh tế thị trường toàn diện. 
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Tôi sẵn sàng làm cố vấn cải cách miễn phí cho toàn bộ hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam 

và chính phủ, nhà nước, Quốc hội Việt Nam. 

Ngài Obama tổng thống Mỹ từng phát biểu rằng: “Chính phủ Mỹ là một bộ phận của nhân 

dân cử ra để phục vụ dịch vụ (service) cho nhân dân!”. Chính phủ Mỹ do nhân dân Mỹ tự 

do, bình đẳng, dân chủ tham gia ứng cử, bầu cử tạo nên. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt 

Nam tự nhận mình là bộ phận đại diện của nhân dân Việt Nam để lãnh đạo toàn diện cuộc 

sống của nhân dân Việt Nam. Từ ngày thành lập nước ngày 2/9/1945 và từ ngày thống nhất 

đất nước 30/4/1975 đến nay, tại Việt Nam chưa bao giờ tổ chức trưng cầu ý kiến nhân dân 

rộng rãi để lấy ý kiến của nhân dân có tự nguyện, đồng ý ủy quyền để cho Đảng Cộng sản 

Việt Nam đại diện quyền lợi cho mình để lãnh đạo toàn diện mình hay không! Tôi nhận thấy 

chưa có một người dân Việt Nam nào ký giấy ủy quyền đồng ý cho Đảng Cộng sản Việt 

Nam đại diện cho họ để lãnh đạo toàn diện họ cả. Tôi, gia đình tôi, nhiều người trong họ 

hàng nội và ngoại của tôi, nhiều bè bạn của tôi, nhiều người là hàng xóm và đồng nghiệp của 

tôi, nhiều người là nhân viên của tôi rất bức xúc, cực lực phản đối việc Đảng Cộng sản Việt 

Nam tự nhân danh mình để lãnh đạo toàn diện mình. Chúng tôi cảm thấy Đảng Cộng sản 

Việt Nam phục vụ dịch vụ (service) nhân dân Việt Nam thì ít mà cai trị nhân dân Việt Nam 

thì nhiều. Tôi mong các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và công chức chính quyền Việt 

Nam hãy còn ít nhất chút lương tri để tiến hành cải cách cho Việt Nam sớm có dân chủ toàn 

diện hơn, cho Việt Nam sớm trở nên nền kinh tế thị trường toàn diện, để Việt Nam có cơ hội 

mau chóng phát triển kinh tế mạnh hơn.  

Tôi muốn sớm được công bố chương trình tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam và con đường 

sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc. Theo kế hoạch của tôi vạch ra thì chỉ trong vòng 

chưa đến một năm đã có thể tái cấu trúc xong triệt để, toàn diện nền kinh tế Việt Nam. Sau 

một năm kể từ khi Việt Nam tiến hành cải cách, lương của công chức chính quyền Việt Nam 

sẽ tăng tối thiểu 3 lần. Chính quyền Việt Nam đã bỏ tù tôi oan trái, điều đó đã làm tôi rất 

giận. Nếu tôi là một người tầm thường thì chắc chắn tôi sẽ nuôi lòng hận thù với Đảng Cộng 

sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam suốt đời. Nhưng tôi là người có giàu tình yêu 

thương, bao dung, tha thứ, cao thượng, do vậy tôi không trả thù mà còn làm nhiều điều tốt 

cho Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam. « Hãy ôm hôn kẻ thù của chính 

mình ! » đó là tinh thần lối sống của tôi từ nhiều chục năm qua đến nay. Khi ai đó dùng 

« nắm đấm » để đối xử với người khác thay cho lời nói thì chứng tỏ là họ đã bị bất lực. Khi 

không dùng tình yêu thương, điều tốt để đối đãi nhau mà sử dụng súng đạn, dao kiếm để uy 

hiếp và buộc tội là một sự hèn hạ. Khi chính quyền không dám đối thoại để phân xử lẽ phải 

với nhân dân thì đó chính là một chính quyền độc tài. Chính quyền Việt Nam đã dùng sức 

mạnh vũ lực để bắt giam tù tôi và các bạn tôi. Tôi rất thất vọng với Đảng Cộng sản Việt 

Nam và chính quyền Việt Nam về những ứng xử với tôi và nhiều công dân Việt Nam. Tôi 

muốn đối thoại với toàn thể bộ máy chính trị Việt Nam gồm hệ thống Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Quốc hội Việt Nam, nhà nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam. Vàng thật thì không sợ 

lửa. Sự thật thì không sợ phản biện, đánh giá. Tôi muốn bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam, 

chính quyền Việt Nam, nhà nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam hãy cử những người có lý 

luận cao nhất ra để đối thoại trực tiếp với tôi về các vấn đề đường lối kinh tế, chính trị, văn 

hóa, pháp luật ở Việt Nam. Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn 

quốc tế sẽ làm giám khảo giám sát cho cuộc tranh đấu về lý luận giữa tôi với toàn bộ hệ 

thống Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam. Cho phép rộng rãi báo chí trong 

nước và báo chí quốc tế vào theo dõi, đưa tin trung thực toàn bộ sự đối thoại trực tiếp giữa 

tôi với toàn bộ hệ thống quyền lực chính quyền Việt Nam. Tôi tin chắc 100% tôi sẽ là người 

thắng cuộc, nếu hệ thống chính quyền Việt Nam chấp nhận đối thoại đấu lý về lý luận công 

bằng, công khai, bình đẳng, dân chủ.  

Nhưng tôi không phải là người thích nổi danh hay hơn thua với Đảng Cộng sản Việt Nam và 

chính quyền Việt Nam. Tôi chỉ muốn giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính 
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quyền Việt Nam sớm nhận thức ra được sai lầm để sửa chữa nhằm lãnh đạo phát triển kinh 

tế được tốt hơn. Tôi là một người rất yêu dân tộc Việt Nam và nhân loại, nhưng lại không 

yêu Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi muốn yêu Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng Đảng Cộng 

sản Việt Nam tồn tại quá nhiều điều dở và độc ác do vậy tôi đã cố gắng yêu mà không thể 

yêu nổi. Đảng Cộng sản Việt Nam đã cưỡng bức nhân dân Việt Nam phải yêu đảng. Để biết 

thực sự nhân dân Việt Nam có yêu Đảng Cộng sản Việt Nam xin hãy tiến hành một cuộc 

trưng cầu dân ý công khai, rộng rãi, minh bạch, khoa học. Tôi rất thiện chí hợp tác với 

Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam. Tôi mong Đảng Cộng sản Việt Nam và 

chính quyền Việt Nam hãy đối xử có một chút tình người, một chút văn hóa, một chút bình 

đẳng với tôi. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng độc quyền lãnh đạo toàn diện xã hội Việt 

Nam từ hàng chục năm qua đến nay. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy hệ lý luận chủ nghĩa 

Cộng sản Mác – Lê Nin làm nền tảng lý luận căn bản để làm tư duy lãnh đạo đất nước. Thật 

đáng buồn là hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin sai lầm và thiếu sót tới hơn 90%. 

Khi tư duy sai ắt dẫn đến hành động sai. Khi kiến trúc sư thiết kế sai thì ngôi nhà khi xây lên 

sẽ không đẹp hoặc bị sụp đổ trong quá trình xây dựng. Nhiệt tình cộng với ngu dốt trở thành 

đại phá hoại. Hơn 20 quốc gia Cộng sản Châu Âu, họ từng lầm mê tin theo chủ nghĩa Cộng 

sản, nhưng họ đã tỉnh ngộ để ra khỏi cơn mê từ những năm 1990. Người Việt Nam ở trong 

nước u mê về chủ nghĩa Cộng sản lâu quá. Ba triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lầm 

mê và họ cưỡng bức toàn thể nhân dân Việt Nam lầm mê theo họ. Tôi muốn giúp cho 3 triệu 

đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 2 triệu công chức Việt Nam, toàn thể nhân dân Việt 

Nam thoát khỏi sự lầm mê về chủ nghĩa Cộng sản. Tôi có thể dùng lý luận khoa học, cụ thể, 

tỉ mỉ, có dẫn chứng xác thực để chứng minh làm rõ một loạt sự sai lầm, thiếu sót về hệ lý 

luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin. 

Từ năm 1986 đến nay Việt Nam đã tiến hành cải cách nhưng mới chỉ là sự cải cách ở « phần 

ngọn ». Việt Nam cần phải tiếp tục cải cách ở phần « gốc rễ ». Đảng Cộng sản Việt Nam và 

chính quyền Việt Nam sợ hãi, tránh né sự thật. Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền 

Việt Nam tự làm hại bản thân mình đồng thời làm hại toàn bộ dân tộc Việt Nam. Tôi hoàn 

toàn không có một chút ý đồ xấu nào dù nhỏ nhoi nhất với Đảng Cộng sản Việt Nam và 

chính quyền Việt Nam. Tôi muốn giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt 

Nam có được đường lối đúng đắn để cải cách. Tư duy đi trước hành động theo sau. Cần phải 

cải cách tư duy trước, cải cách tư duy rồi mới là sự hành động. Cải cách hành động là cải 

cách « phần ngọn ». Cải cách tư duy là cải cách « gốc rễ ». Chính quyền Việt Nam đã xử án 

tôi với tội danh là tội lật đổ chính quyền nhân dân. Tôi không thể tưởng tượng nổi là Đảng 

Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam lại xử án oan sai, lố bịch, độc ác với tôi như 

vậy. Tôi thật sự là một người yêu vô cùng dân tộc Việt Nam và nhân loại. Tôi là một người 

tài năng và đức độ đến mức tinh hoa, mẫu mực không chỉ của dân tộc Việt Nam mà của cả 

nhân loại nữa. Từ khi có loài người trên trái đất đến nay đã hằng triệu năm chưa có ai là con 

người hoàn thiện. Các vĩ nhân ở mọi quốc gia vẫn chưa hoàn thiện. Trong sự so sánh tương 

đối tôi nhận thấy tài và đức tổng thể của tôi không hề thua kém thánh Gandhi của Ấn Độ, cố 

tổng thống Washington và Abraham Lincoln hay mục sư Luther King của Mỹ. Quý vị và 

các bạn hãy tìm đọc những chương trình tôi sẽ viết như sau sẽ có thể tự hiểu một phần đẳng 

cấp của tôi : 

1.    Chương trình vận động cải cách Liên Hiệp Quốc. 

2.    Chương trình vận động thành lập chính phủ chung thế giới. 

3.    Chương trình vận động thành lập quân đội thường trực chung thế giới theo mô hình mới. 

4.    Chương trình vận động thành lập an ninh thường trực chung thế giới theo mô hình mới. 

http://lethanglong.wordpress.com/50-chuong-trinh-cai-cach-toan-cau/
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13 

 

5.    Chương trình vận động thành lập đồng tiền chung thế giới. 

6.    Chương trình vận động chính phủ chung ASEAN. 

7.    Chương trình vận động thành lập quân đội thường trực chung ASEAN. 

8.    Chương trình vận động an ninh thường trực chung ASEAN. 

9.    Chương trình vận động thành lập đồng tiền chung ASEAN. 

10.  Dự thảo hiến pháp chính phủ chung thế giới. 

11.  Dự thảo hiến pháp chính phủ chung ASEAN. 

12.  Chương trình thành lập liên hiệp hội vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 

13.  Chương trình chính phủ chung thế giới mô hình. 

14.  Chương trình chính phủ chung ASEAN mô hình. 

15.  Hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng. 

16.  Nhiều chương trình khác nữa. 

Tất cả những vấn đề tôi viết, tôi nói ra không dừng lại ở lý thuyết suông mà sớm trở thành 

những kế hoạch ở thực tiễn. 

Ngay trong năm 2014 chắc chắn sẽ diễn ra hàng loạt chương trình cụ thể của tôi phát động ở 

phạm vi toàn thế giới như tôi vừa nêu ra. Tôi không ham danh lợi, nhưng vì muốn cống hiến 

cho toàn nhân loại tôi buộc phải làm chính khách quốc tế, buộc phải làm lãnh tụ của 

ASEAN và thế giới. Tôi từng làm doanh nhân gần 30 năm, tôi là con người ưa thực tế ưa 

hoạt động và không thích những gì thuộc về lý thuyết suông không có khả năng thực hiện 

thành công ở thực tiễn. Nếu tôi trở thành một lãnh tụ ASEAN, lãnh tụ thế giới, được nhân 

dân ASEAN và thế giới thừa nhận thì điều đó sẽ góp phần vinh danh cho dân tộc Việt Nam. 

Tôi đã chắt lọc rất nhiều tinh hoa của rất nhiều chủ thuyết cộng với rất nhiều sáng tạo mới 

của tôi và các cố vấn của tôi để viết ra lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng. Hệ lý luận chủ nghĩa 

Cộng Đồng kế thừa toàn bộ tinh hoa và loại bỏ toàn bộ sai lầm, thiếu sót của hệ lý luận chủ 

nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin. Tôi muốn tặng miễn phí cho Đảng Cộng sản Việt Nam và 

chính quyền Việt Nam cùng nhân dân Việt Nam hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng do tôi 

nghiên cứu viết ra. Đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam nên cảm ơn tôi, nên đối 

đãi với tôi thật lịch sự chứ không nên có bất kỳ hành vi nào dù nhỏ nhất mạo phạm với tôi. 

Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy làm hết sức mình 

để bảo vệ tôi, tạo điều kiện cho tôi cống hiến thật nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam và 

nhân loại. Tôi muốn sớm công bố công khai, rộng rãi hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng để 

ứng dụng phục vụ cuộc sống, sự phát triển cho dân tộc Việt Nam và cho nhân loại. Hệ lý 

luận chủ nghĩa Cộng Đồng có thể thay thế hoàn hảo hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê 

Nin. Tôi muốn Đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam cùng nhân dân Việt Nam 

sẽ từ bỏ hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin đầy dẫy những sai lầm, thiếu sót để sử 

dụng hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng. Khi đó Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đổi tên lại thành 

Đảng Cộng Đồng Việt Nam.  
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Đường lối chính sách của chính quyền rất quan trọng. Tuy đường lối chính sách là vô hình 

không phải là vốn hữu hình nhưng lại có vai trò quan trọng tới sự phát triển kinh tế mỗi quốc 

gia. Đường lối chính sách của mỗi quốc gia chính là trong những loại vốn vô hình quan 

trọng của quốc gia ấy để tạo ra lực phát triển kinh tế. Nếu Trung Quốc không cải cách kinh 

tế từ 1978 đến nay thì Trung Quốc không thể trở thành cường quốc kinh tế thứ 2 thế giới 

như ngày nay. Việt Nam nếu không cải cách kinh tế từ 1986 đến nay thì nhân dân Việt Nam 

vẫn còn đói nghèo như thời gian quan liêu bao cấp từ 1985 về trước. 

 

Sài Gòn, tháng 01 năm 2014, chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê. 

(Hết Phần 1, xin xem tiếp Phần 2) 

 

10 CHƯƠNG TRÌNH NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT 

(Phần 2) 

 

 
 

Nếu Việt Nam và Trung Quốc cải cách triệt để, toàn diện hơn thì tin chắc chắn rằng sẽ có 

thành tựu kinh tế phát triển cao hơn nhiều nữa. Tôi phân tích như vậy cho thấy rõ vấn đề tư 

duy nhận thức đường lối chính sách quan trọng tới mức nào. Một trong những yếu tố quan 

trọng tạo ra sự phát triển kinh tế cho Việt Nam những năm qua là do có sự đóng góp của 

Việt Kiều ở các quốc gia trên thế giới. Mỗi năm Việt Kiều gửi tiền về nước khoảng 10 tỷ 

USD. Số tiền chính quyền Việt Nam kiểm soát được Việt Kiều chuyển về nước chỉ là một 

phần nhỏ. Trước kia chính quyền Việt Nam ra sức ngăn cản những người Việt Nam vượt 

biên ra nước ngoài. Những người Việt Nam vượt biên ra nước ngoài từng bị gán ghép trở 

thành loại người phản bội Tổ Quốc. Đã có khoảng gần 1 triệu người Việt Nam phải chết trên 
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biển trong hành trình vượt biên ra nước ngoài. Sau này chính quyền Việt Nam lại đặt cho 

những Việt Kiều mang nhiều tiền về nước biệt danh là “những Việt Kiều yêu nước”. Đúng 

là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo! Chính quyền Việt Nam chưa bao giờ cho dù chỉ dù 

một lần chính thức công khai xin lỗi Việt Kiều về những hành vi sai trái, độc ác của chính 

quyền Việt Nam khi cấm cản người Việt Nam vượt biên ra nước ngoài năm xưa. 

  

Thực lực kinh tế của Việt Kiều ở các quốc gia trên thế giới rất lớn. Việt Kiều ở Mỹ có 

khoảng 2 triệu người, ở Úc có khoảng 300 000 người, ở Canada có gần 200 000 người; số 

Việt Kiều ở Pháp, Anh Quốc, Đức, Nga… cũng rất lớn. Việt Kiều ở các quốc gia giàu không 

dưới 3,5 triệu người. Hiện nay bình quân thu nhập đầu người của người Việt Nam ở trong 

nước chỉ khoảng 1500 USD/người/năm. Bình quân thu nhập của người dân Mỹ hiện nay là 

gần 50 000 USD/người/năm. Như vậy bình quân thu nhập của người dân Mỹ lớn gấp hơn 30 

lần so với người Việt Nam. Nếu Việt Kiều ở Mỹ có mức thu nhập trung bình như người dân 

Mỹ thì trung bình thu nhập của một Việt Kiều Mỹ bằng thu nhập trung bình của 30 người 

Việt Nam ở trong nước. Thu nhập của 2 triệu Việt Kiều ở Mỹ sẽ lớn bằng thu nhập của 60 

triệu người Việt Nam ở trong nước. Thu nhập của khoảng 5 triệu Việt Kiều đang sống ở hơn 

100 quốc gia trên thế giới có thể lớn hơn thu nhập của khoảng 90 triệu dân Việt Nam ở 

trong nước. Người Việt Nam ở trong nước hay Việt Kiều thì đều là con người của dân tộc 

Việt Nam nhưng sống ở môi trường kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa khác nhau thì có mức 

thu nhập khác nhau. Nếu trung bình mỗi Việt Kiều mua cổ phiếu trung bình 10 000 USD ở 

các quỹ đầu tư “Người Việt Yêu Người Việt” và ngân hàng “Người Việt Yêu Người Việt” 

với số 3,5 triệu Việt Kiều ở những nước giàu thì đã huy động được số vốn là khoảng 35 tỷ 

USD. 

Với nghệ thuật tài chính chúng ta có thể sử dụng hệ thống quỹ và ngân hàng để huy động 

lượng vốn gấp 10 lần số vốn tự có của quỹ và ngân hàng. Như vậy nếu các Việt Kiều ở các 

quốc gia trên thế giới mua cổ phần ở các quỹ và ngân hàng trong hệ thống “Người Việt Yêu 

Người Việt” thì từ đây chúng ta có thể huy động thêm một lượng vốn khoảng 350 tỷ USD. 

Chúng ta có thể huy động vốn lớn của nhiều người nước ngoài và các ngân hàng, các quỹ 

đầu tư của người nước ngoài ở các quốc gia trên thế giới. Vấn đề lý thuyết quan trọng nhất 

là người Việt Nam chúng ta có biết sử dụng vốn an toàn, lợi nhuận cao hay không mà thôi. 

Lãi suất cho vay ở các ngân hàng và quỹ đầu tư nước ngoài lãi suất khoảng từ 5% đến 7% 

trên một năm. Lãi suất huy động của người dân nước ngoài nếu chúng ta có hệ thống ngân 

hàng thì khoảng 3% đến 3,5% / năm. Không nhất thiết phải đem số vốn huy động được của 

Việt Kiều và người nước ngoài đem về Việt Nam để đầu tư kinh doanh. Chúng ta có thể 

thành lập hàng loạt hệ thống kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao của người Việt Nam ở 

nhiều quốc gia trên thế giới. Vốn huy động của Việt Kiều và người nước ngoài ở quốc gia 

nào thì sẽ đem đầu tư kinh doanh ở quốc gia đó. Người Việt Nam chúng ta tôn trọng chính 

phủ và nhân dân nước ngoài. Chúng ta huy động vốn ở các nước và đầu tư kinh doanh 

chính tại các quốc gia đó sẽ làm cho chính phủ cùng nhân dân các quốc gia ấy an tâm về 

người Việt Nam chúng ta. Khi vốn huy động tại quốc gia nào lại được đem đầu tư kinh 

doanh tại quốc gia ấy thì chính phủ quốc gia ấy thu được tiền thuế, nhân dân của quốc gia 

ấy có thêm công việc làm và thu nhập. 

Từ 20 năm qua đến nay người Việt Nam ta bôn ba khắp nhiều quốc gia để làm thuê kiếm 

sống. Làm thuê là bỏ sức lao động của mình để kiếm tiền mưu sinh chính đáng, điều đó là 

tốt vì đó là sự làm ăn lương thiện. Nhưng khi mình kiếm được một việc làm tốt thì sẽ có một 

người dân ở các quốc gia sẽ mất đi một cơ hội việc làm. Doanh nhân là người tự tạo ra việc 

làm cho chính mình và còn góp phần tạo ra việc làm có thu nhập cho nhiều người khác nữa. 

Tôi chuẩn bị thực hiện chương trình đào tạo 5 triệu doanh nhân mới và tái đào tạo 5 triệu 

doanh nhân cũ hoàn toàn miễn học phí. Đào tạo trực tiếp, đào tạo từ xa, đào tạo điện tử với 

phương pháp đào tạo nhanh, hiệu quả, thu nhập tri thức lớn cho phép chỉ trong một thời gian 
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ngắn có thể đào tạo mới và tái đào tạo ra nhiều triệu doanh nhân có đẳng cấp quốc tế. Tôi 

muốn người Việt Nam ra nước ngoài chủ yếu là các doanh nhân, thương gia, chuyên gia 

kinh tế và kỹ thuật, hạn chế tối đa người Việt Nam lao động làm thuê cho các doanh nhân và 

doanh nghiệp nước ngoài. Người Việt Nam phải sớm làm cho người nước ngoài coi trọng 

người Việt Nam chúng ta. Muốn vậy người Việt Nam chúng ta phải hạn chế xâm phạm 

quyền lợi của người nước ngoài. Chúng ta “cướp, giành giật”, lấy công việc làm của người 

nước ngoài thì người nước ngoài sẽ không thể an tâm, coi trọng người Việt Nam chúng ta 

được. Nếu người Việt Nam chúng ta có thể tạo ra nhiều việc làm có thu nhập cao cho người 

nước ngoài thì người nước ngoài sẽ dần coi trọng người Việt Nam ta. 

Trong những năm qua đến nay, chính quyền Việt Nam ta luôn tỏ ra tự hào về thành tích xuất 

khẩu lao động người Việt Nam ra nước ngoài được nhiều. Tôi thì lại có suy nghĩ đánh giá 

khác hoàn toàn với lối tư duy của chính quyền Việt Nam. Tôi thì lại cho rằng sự phải xuất 

khẩu lao động ra nước ngoài là sự bất lực, kém cỏi của chính quyền Việt Nam. Nếu tôi được 

trở thành người lãnh đạo cấp cao nhất của chính quyền Việt Nam thì sau 5 năm cầm quyền 

thì Việt Nam sẽ thiếu từ 5 đến 10 triệu lao động, buộc phải nhập khẩu 5 đến 10 triệu lao 

động người nước ngoài vào Việt Nam khi đó mới đáp ứng đủ nhu cầu cho doanh nhân, 

doanh nghiệp Việt Nam. Tôi không nói suông kiểu ước mơ hay ý tưởng, tôi đã có kế hoạch 

khả thi, chi tiết, cụ thể để thực hiện điều tôi vừa viết ra. Tôi chỉ xin được chính quyền Việt 

Nam cho phép tôi tổ chức hội nghị, hội thảo để trình bày công khai, rộng rãi kế hoạch cải 

cách Việt Nam nhằm tạo ra nhiều việc làm thu nhập cao cho người Việt Nam và bè bạn quốc 

tế. Tôi xin được trình bày kế hoạch công khai và chấp nhận cho tất cả 3 triệu đảng viên 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 2 triệu công chức Việt Nam, 90 triệu dân Việt Nam ở trong nước, 

5 triệu kiều bào ở nước ngoài cùng bè bạn quốc tế tham gia phản biện tưng bừng. Vàng thật 

luôn không sợ lửa, người tài năng và đức độ thực sự thì không sợ bị kiểm tra giám sát. Một 

quan chức bằng cấp dỏm, không có trí tuệ thực lực mới ngại nhân dân phản biện, phán xét. 

Vàng giả khi cho vào lửa sẽ bị biến dạng đổi màu, vàng thật cho dù cho vào lửa hàng vạn 

lần thì vẫn không đổi màu biến dạng. Người có tài năng, đức độ thật sự càng luôn muốn 

được có cơ hội để cống hiến, kiểm tra, phán xét để khẳng định sự thật về họ. Ở Việt Nam 

người thực sự có tài năng lớn, đức độ lớn muốn cống hiến lớn cho dân tộc Việt Nam và nhân 

loại rất khó khăn. Người có tài, đức lớn thật sự rất dễ bị kẻ xấu, kẻ tiểu nhân, kẻ dốt nát và 

hèn hạ ghen tức đố kỵ cản trở, dèm pha không cho người tài, đức lớn được cống hiến. Tôi 

mong những người tốt trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam, bộ máy chính quyền 

Việt Nam, nhân dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy làm tất 

cả những gì có thể nhất để bảo vệ quyền được cống hiến của tôi vì lợi ích cho dân tộc Việt 

Nam và nhân loại. 

Tình trạng đêm đen phủ kín ban ngày là chuyện phổ biến ở Việt Nam. Tôi xin nêu một ví dụ 

cụ thể từng xảy ra ở Việt Nam cách nay không lâu là vụ việc liên quan đến Đức Tổng Giám 

Mục Ngô Quang Kiệt tại Hà Nội. Trong một hội nghị, hội thảo Đức Tổng Giám Mục Ngô 

Quang Kiệt có một bài diễn văn rất hay trong đó có đoạn rằng: “Tôi rất buồn vì là người 

Việt Nam mỗi khi ra nước ngoài hay bị người nước ngoài dò xét xem thường. Tôi muốn một 

ngày nào đó người Việt Nam ra nước ngoài được bè bạn quốc tế nể trọng như đối với người 

Mỹ, người Nhật Bản, người Hàn Quốc, người Singapore, người Thụy Sỹ, người Anh, người 

Pháp … khi họ đi ra nước ngoài!”. Tôi và nhiều người Việt Nam rất trân trọng, thú vị với 

bài diễn văn của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt giáo phận Công Giáo Việt Nam 

thuộc thành phố Hà Nội. Ấy vậy mà giới truyền thông lề phải của chính quyền Việt Nam lại 

cố ý bóp méo, thổi phồng, cắt gọt câu văn trong bài diễn văn hay ấy của vị Đức Tổng Giám 

Mục Ngô Quang Kiệt thành ra như sau : « Tôi rất buồn vì là người Việt Nam ! ». Giới 

truyền thông của chính quyền Việt Nam đã quá độc ác, thiếu văn hóa, thô bỉ khi cố ý thổi 

phồng, bóp méo, cắt gọt câu văn của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt để bôi nhọ 

thanh danh vị ấy. Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã khởi kiện giới truyền thông của 
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chính quyền Việt Nam vì vụ đó, rất may người của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt 

đã (lén) ghi âm lại toàn bộ bài diễn văn hay ấy, sau này đã được phổ biến rộng rãi cho nhân 

dân biết rõ bài diễn văn hay ấy của Đức Tổng Giám Mục đáng kính. Chính quyền Việt Nam 

và giới truyền thông của chính quyền Việt Nam đã từng phải xin lỗi Đức Tổng Giám Mục 

Ngô Quang Kiệt vì sự sai trái xúc phạm đó. Tôi rất e ngại những sự việc tương tự như đã 

diễn ra với Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt sẽ xảy ra đối với tôi như vậy hoặc còn tệ 

hơn rất nhiều lần nữa. Tôi tha thiết mong mỏi cầu xin đồng bào Việt Nam ở trong nước, 

nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy làm hết sức mình để bảo vệ quyền được nói ra sự thật 

của tôi.  

  

Quyền được nói ra sự thật là thuộc về quyền con người tối thiểu của mỗi con người ở mọi 

quốc gia trên thế giới đã được công ước về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc công nhận, bảo 

vệ ra đời có hiệu lực từ 1946. Tôi tìm hiểu được biết ở nhiều quốc gia dân chủ trên thế giới 

các công ước quốc tế quan trọng của Liên Hiệp Quốc đều được phổ biến rộng rãi trong bộ 

môn giáo dục công dân ở nhà trường phổ thông tại các quốc gia ấy. Những quốc gia dân chủ 

họ tuyên truyền, dạy cho người dân của họ nguyên bản, đầy đủ các nội dung về các công 

ước quốc tế quan trọng của Liên Hiệp Quốc. Ở Việt Nam từ nhiều chục năm qua đến nay có 

nhiều công ước quan trọng của Liên Hiệp Quốc không được phổ biến, hoặc bị thổi phồng, 

bóp méo cắt xén khi phổ biến tại Việt Nam. Tôi ví dụ có hai công ước quốc tế quan trọng đó 

là công ước quốc tế về Quyền Con Người mà Liên Hiệp Quốc đã công bố năm 1946 và công 

ước quốc tế về Quyền Tị Nạn mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành năm 1951 không được phổ 

biến đầy đủ trung thực ở Việt Nam. Một sự bất tín, vạn sự bất tin. Lòng tin chỉ có thể được 

xây dựng vững chắc trên nền tảng của sự trung thực, lòng tốt, minh bạch, tôn trọng và bình 

đẳng với nhau, không có sự áp đặt, tự nguyện, không có sự cưỡng bức và sử dụng vũ lực hay 

quyền lực để khống chế … Tôi và rất nhiều người Việt Nam đã mất niềm tin hoàn toàn vào 

Đảng Cộng sản Việt Nam cùng chính quyền Việt Nam. Không có một ai trên cuộc đời này 

muốn hợp tác với những kẻ mà mình thiếu lòng tin, sự tin cậy. Chọn mặt gửi vàng. Là con 

người ai cũng muốn đặt lòng tin vào những con người có tài lớn, đức lớn. Có tài lớn, đức lớn 

thực sự hay không thì phải dám chứng minh, dám để cho nhân dân phản biện, phán xét tài và 

đức của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam chỉ cho nhân dân phán 

xét, phản biện lấy lệ. Tôi chỉ vì nói ra một phần nhỏ sự thật xấu của Đảng Cộng sản Việt 

Nam và chính quyền Việt Nam mà đã bị chính quyền Việt Nam bắt giam tù. Chính quyền 

Việt Nam đã bắt giam tù tôi để « bịt miệng » ngăn cản tôi nói ra hàng loạt những sự thật xấu 

của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam. 

Tôi muốn sớm thực hiện chương trình ngoại giao nhân dân để kết nối người Việt Nam ở 

trong nước và nước ngoài đoàn kết, hợp tác mật thiết với nhau toàn diện mọi mặt. Tôi không 

muốn nhưng tôi buộc phải làm, cố gắng làm lãnh tụ của dân tộc Việt Nam thời đại mới vì 

hiện nay chưa có người Việt Nam nào thực hiện thành công sứ mệnh trở thành lãnh tụ tinh 

thần của dân tộc Việt Nam cả. Dân tộc Việt Nam rất cần một người « nhạc trưởng » hoặc 

« một nhóm người nhạc trưởng » để tạo ra sự kết nối hợp tác mật thiết tập thể cộng đồng 

người Việt Nam trên thế giới với nhau. Người Việt Nam trên toàn thế giới cần hợp tác mật 

thiết với nhau về tình cảm, văn hóa, kinh tế và nhiều vấn đề khác nữa. Người Việt Nam toàn 

cầu cần hợp tác mật thiết với nhau để mưu lợi ích lơn cho chính mình đồng thời là để cùng 

nhau cống hiến vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 

  

Sau bài viết này tôi sẽ viết thêm nhiều bài viết khác về chương trình chuyên đề, chuyên sâu 

về lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, an ninh, pháp luật, quân sự. Cùng với những 

bài viết tôi sẽ tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để thuyết trình rõ những vấn đề tôi nêu ra. Tôi 

sẽ tổ chức hội nghị, hội thảo trực tiếp ở các hội trường hoặc qua mạng trực tuyến trên 

internet. Các diễn đàn hội nghị hội thảo do tôi chủ trì đều được tiến hành công khai rộng mở. 
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Tôi đang rất sợ, rất e ngại chính quyền Việt Nam sẽ sử dụng vũ lực, quyền lực, thủ đoạn, 

nghệ thuật để đe dọa cản trở tôi tổ chức những hội nghị, hội thảo nhằm phổ biến rộng rãi 

những chương trình mà tôi muốn cống hiến nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam và nhân loại. 

  

Vấn đề thành lập, hoạt động quỹ đầu tư và ngân hàng đã quá phổ biến ở nhiều quốc gia trên 

thế giới. Mô hình quỹ và ngân hàng cũng không còn mới lạ ở Việt Nam. Thành lập, hoạt 

động quỹ đầu tư và ngân hàng sao cho đảm bảo an toàn vốn, lợi nhuận cao thì mới là điều 

đáng nói. Tôi muốn đem lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam hơn cả những gì mà ngài Lý 

Quang Diệu đã đem lại cho dân tộc Singapore, những gì ngài Đặng Tiểu Bình đem lại cho 

dân tộc Trung Quốc, vua Minh Trị Thiên Hoàng đã đem lại cho dân Nhật Bản. 

  

Tôi có những chương trình kinh tế sẽ đem lại sự an toàn vốn, lợi nhuận cao và siêu cao. 

Mức lợi nhuận tối thiểu là 25%/ năm, mức lợi nhuận có thể cao trên 50% tới 300% cho từng 

chương trình kinh tế. Không dừng lại ở chương trình hợp tác kinh tế với người Việt Nam ở 

trong nước và Việt Kiều ở nước ngoài mà tôi còn có nhiều chương trình kinh tế lớn với 

nhiều quốc gia trên thế giới. Tôi muốn thông qua cộng đồng người Việt Nam ở trong nước 

và Việt Kiều ở hơn 100 quốc gia trên thế giới là nòng cốt để mở rộng hàng loạt quan hệ hợp 

tác kinh tế với nhiều quốc gia trên thế giới. 

  

Theo nhiều dự báo số liệu đáng tin của hiệp hội vàng bạc đá quý thế giới, hiệp hội vàng bạc 

đá quý Việt Nam và ngân hàng nhà nước Việt Nam thì số vàng dự trữ trong nhân dân Việt 

Nam hiện nay khoảng 500 tấn(tương đương khoảng 25 tỷ USD hoặc 500 000 tỷ VND). Đây 

là số vốn không nhỏ. Khi nhân dân Việt Nam mua vàng dự trữ làm của để dành thì số vốn 

bằng vàng làm của để dành đó trở thành vốn « ngủ quên ». Vốn « ngủ quên » là vốn không 

sinh lợi, là vốn không sử dụng vào đầu tư kinh doanh. Nếu đem đầu tư kinh doanh với tỷ lệ 

lợi nhuận đạt 30%/năm thì số vốn 500 tấn vàng của nhân dân Việt Nam dự trữ sẽ làm ra 

được khoảng 7,5 tỷ USD/ năm hoặc khoảng 150 000 tỷ VND/năm. Tôi có giải pháp để đánh 

thức toàn bộ 500 tấn vàng dự trữ trong nhân dân Việt Nam bị « ngủ quên » ấy để trở thành 

« vốn thức » để đem lại mỗi năm cho nhân dân Việt Nam từ 7 tỷ USD đến 10 tỷ USD lợi 

nhuận. Nhân dân Việt Nam vẫn có thể vừa dự trữ tiền của mình bằng vàng mà vừa vẫn làm 

cho vàng dự trữ đó sản sinh ra lợi nhuận. 

Tôi muốn sớm được trình bày công khai rộng rãi chương trình kinh tế này và nhiều chương 

trình kinh tế khác để nhằm mưu cầu lợi ích kinh tế cho nhân dân Việt Nam. Tôi mong Đảng 

Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam hãy không làm điều gì bất kỳ gây khó khăn, 

cản trở tôi làm việc tốt. Những quan chức trong bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam và chính 

quyền Việt Nam nếu không làm được điều tốt cống hiến cho nhân dân Việt Nam thì xin hãy 

đừng cản trở tôi cùng những người có tài, đức thực hiện những việc tốt. Cản trở người khác 

làm việc tốt là tiểu nhân, hèn hạ, vô đạo đức. Xin hãy chỉ đánh giá phán xét về tôi sau khi tôi 

tổ chức xong nhiều buổi thuyết trình, những chương trình ở những buổi hội nghị, hội thảo 

trực tiếp, trực tuyến. Tôi luôn sẵn sàng thực hiện tổ chức thuyết trình những chương trình 

công khai, rộng rãi, minh bạch và trả lời mọi phản biện của tất cả. Tôi muốn tạo ra bầu 

không khí tưng bừng để có nhiều người tài, đức của Việt Nam ra cống hiến nhiều lợi ích cho 

dân tộc Việt Nam và nhân loại, đồng thời tạo ra môi trường cho tất cả đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam, công chức chính quyền Việt Nam, nhân dân Việt Nam ở trong nước và nước 

ngoài cùng bạn bè quốc tế được phản biện đặt câu hỏi sôi nổi. 

Trong khuôn khổ bài viết này tôi mới chỉ tạm giới thiệu tóm tắt, khai thác một số vấn đề tổng 

thể. Xin hãy chờ đón sự giới thiệu chương trình vận động thành lập quỹ và ngân hàng của 

tôi trong những chương trình chuyên đề, chuyên sâu ở những bài viết sau, những buổi thuyết 

trình của tôi trong những buổi hội nghị, hội thảo trực tiếp và trực tuyến. Sau đây tôi xin 

chuyển qua viết những vấn đề khác. 
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 6-   CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT : 
Khái niệm Người Việt Yêu Người Việt tôi viết trong bài viết này bao gồm mọi người thuộc 

dân tộc Việt Nam (tức là gồm khoảng 90 triệu người Việt Nam ở trong nước và khoảng 5 

triệu Kiều Bào đang sống ở hơn 100 quốc gia trên thế giới). Trên thế giới ngày nay có hai 

cộng đồng dân tộc biết hợp tác kinh tế bậc nhất thế giới là cộng đồng dân tộc Do Thái và 

cộng đồng dân tộc Trung Quốc. Điển hình dẫn đầu của hai dân tộc Do Thái và dân tộc Trung 

Quốc trong việc hợp tác kinh tế mật thiết đó là với doanh nhân của họ. Doanh nhân của hai 

dân tộc Do Thái và Trung Quốc trên toàn cầu hợp tác với nhau rất mật thiết. Tôi muốn tạo ra 

mô hình hệ thống cụ thể để giới doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới sẽ hợp tác với nhau 

thực sự mật thiết. 

Từ thế kỷ 20 đến nay dân tộc Thụy Sỹ là một trong những dân tộc khôn ngoan bậc nhất thế 

giới. Nhờ sự khôn ngoan của dân tộc Thụy Sỹ mà dân tộc Thụy Sỹ đã tránh chiến tranh, 

tránh được sự tàn phá ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ I và lần thứ II. Sau 

khi đại chiến thế giới thứ II kết thúc vào năm 1945, thế giới hình thành cuộc chiến tranh 

lạnh và nóng giữa hai phe XHCN và phi XHCN. Dân tộc Thụy Sỹ lại tiếp tục khôn khéo để 

không bị vướng vào vòng xoáy ảnh hưởng xấu từ những hậu quả chiến tranh của thế giới. 

Từ đầu thế kỷ 20 đến nay thế giới đã xảy ra chiến tranh quá nhiều, có nhiều dân tộc trên thế 

giới phải chịu đau khổ vì những cuộc chiến tranh tàn khốc. Vậy mà từ đầu thế kỷ 20 đến nay 

dân tộc Thụy Sỹ không hề phải chịu đựng ảnh hưởng xấu từ những cuộc chiến tranh tàn 

khốc đã diễn ra trên toàn thế giới. Một phần là sự may mắn, nhưng phần quan trọng nhất lại 

là sự khôn ngoan của dân tộc Thụy Sỹ. Không bị ảnh hưởng xấu từ những cuộc chiến tranh 

diễn ra trên thế giới đã là rất tốt. Nhưng dân tộc Thụy Sỹ còn làm được nhiều điều kỳ diệu 

hơn cả việc dân tộc Thụy Sỹ tránh được ảnh hưởng xấu của những cuộc chiến tranh của 

nhân loại. Dân tộc Thụy Sỹ còn có lợi rất lớn từ những từ những cuộc chiến tranh diễn ra 

trên thế giới, dân tộc Thụy Sỹ đã góp phần vào việc hạn chế chiến tranh và bảo vệ hòa bình 

cho nhân loại. Trong khi gần hết mọi nơi trên thế giới đều bị loạn lạc trong gần suốt thế kỷ 

20 đến nay thì Thụy Sỹ là một quốc gia an bình không hề có chiến tranh. Có thể ví Thụy Sỹ 

tựa như một vùng vịnh để tránh gió bão cho tàu thuyền khi gặp bão biển cho cả thế giới. Rất 

nhiều người giàu, chính phủ của các quốc gia đã đem tiền, vàng đến Thụy Sỹ gửi để giữ an 

toàn về tài sản khi quốc gia của họ ảnh hưởng từ những cuộc chiến tranh. Các ngân hàng, 

các công ty tài chính, các quỹ đầu tư tài chính của các công ty của Thụy Sỹ phát triển mạnh 

được là nhờ ở nguồn vốn của cả thế giới đem đến gửi ở Thụy Sỹ. Bên cạnh thu hút được một 

lượng vốn lớn của cả thế giới thì Thụy Sỹ còn thu hút được một lượng lớn chất xám (trí tuệ) 

của cả thế giới. Đó là những lý do quan trọng tạo ra sự phát triển kinh tế mạnh của dân tộc 

Thụy Sỹ. Từ liên tục một thế kỷ qua đến nay Thụy Sỹ luôn là dân tộc có bình quân thu nhập 

đầu người vào hàng một trong 10 quốc gia có bình quân thu nhập đầu người cao nhất thế 

giới. Khi gần cả thế giới đem tiền, vàng đến gửi ở Thụy Sỹ thì có rất nhiều quốc gia gắn 

quyền lợi liên quan với Thụy Sỹ. Nếu Thụy Sỹ bị một quốc gia nước ngoài tấn công quân sự 

thì sẽ bị ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều quốc gia khác. Do vậy có nhiều quốc gia trên 

thế giới luôn âm thầm tự nguyện bảo vệ an ninh quốc gia cho Thụy Sỹ. Bởi vậy Thụy Sỹ trở 

thành quốc gia có an ninh, an toàn bậc nhất thế giới từ đầu thế kỷ 20 đến nay. Trong thế kỷ 

20 đến nay đã có nhiều hệ thống chính trị, quân sự của thế giới đã muốn lôi kéo Thụy Sỹ vào 

hệ thống của họ nhưng dân tộc Thụy Sỹ đã khôn khéo để giữ vai trò trung lập. Thụy Sỹ đã 

hợp tác song phương với tất cả mọi quốc gia trên thế giới bất kể hệ thống chính trị, quân sự, 

kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật … Sự khôn khéo, bản lĩnh, trí tuệ của dân tộc Thụy Sỹ 

rất đáng cho dân tộc Việt Nam học tập. 

Do ảnh hưởng của những cuộc chiến tranh từ 20 thế kỷ qua đến nay mà dân tộc Do Thái bị 

lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Trong họa có phước (phúc). Người của dân tộc Do Thái ở mọi 

quốc gia trên thế giới ngày nay ở đâu cũng được giàu có. Một trong những yếu tố tạo nên sự 

giàu có cho người của dân tộc Do Thái ở mọi nơi trên thế giới là bởi người của dân tộc Do 
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Thái trên toàn thế giới rất đoàn kết hỗ trợ nhau trong cuộc sống và sự phát triển kinh tế. 

Tương tự như dân tộc Do Thái, người của dân tộc Trung Quốc ở khắp mọi nơi trên thế giới 

đều rất biết đoàn kết, hợp tác mật thiết để giúp đỡ nhau trong cuộc sống và phát triển kinh 

tế. Dân tộc Việt Nam nên học tập văn hóa sống của cả 3 dân tộc Do Thái, Trung Quốc, Thụy 

Sỹ. 

Lập tức ngay từ bây giờ tôi muốn phát động và xây dựng một tinh thần sống văn hóa mới 

đỉnh cao cho mọi con người thuộc dân tộc Việt Nam ở trên toàn thế giới. Chương trình văn 

hóa sống mới cho toàn thể dân tộc Việt Nam hoàn toàn không hề liên quan một chút nào tới 

hệ thống chính quyền Việt Nam. Tôi hoàn toàn không có một chút quyền lực chính quyền ở 

trong tay. Do vậy chương trình do tôi phát động về hợp tác trong cộng đồng người Việt Nam 

trên toàn cầu chỉ là quan hệ văn hóa và kinh tế. Nếu chính quyền Việt Nam thực hiện 

chương trình tương tự như tôi phát động cụ thể bị chính phủ của các quốc gia e ngại lo lắng 

vì nghi ngờ đó có thể là sự chính quyền Việt Nam can thiệp vào nội bộ và vi phạm vào chủ 

quyền của các nước. 

  

Một ngàn bài diễn văn hay không bằng một việc làm cụ thể tốt. Nếu tôi chỉ nói mà không 

làm thì những điều tôi nói ra là lý thuyết suông. Tôi là con người rất thực tế. Những gì tôi 

nói ra viết ra thì đó cũng chính là nội dung của kế hoạch để thực hiện ở thực tiễn. Người của 

dân tộc Do Thái và của dân tộc Trung Hoa họ rất cụ thể. Để làm nên sự liên hệ mật thiết ở 

phạm vi toàn cầu người của dân tộc Do Thái và của dân tộc Trung Quốc họ không chỉ có nói 

suông, hô hào suông mà họ hành động rất cụ thể. Người của dân tộc Do Thái và Trung Quốc 

từ rất lâu rồi đến nay họ có những mô hình rất tốt để tạo ra sự gắn kết mật thiết trong cộng 

đồng dân tộc của họ. Người của dân tộc Do Thái và Trung Quốc ở bất kỳ nơi đâu trên thế 

giới cứ có hai người thuộc dân tộc họ trở lên là họ bàn tính với nhau chuyện lập hội, lập quỹ 

hỗ trợ đầu tư hoặc lập ngân hàng của họ. Tôi đã nghiên cứu rất sâu kỹ mô hình kinh tế, văn 

hóa của dân tộc Do Thái, Trung Quốc. Tôi đã học được nhiều tinh hoa của những dân tộc 

Thụy Sỹ, Do Thái, Trung Quốc. Ngoài học tập nghiên cứu tinh hoa của các dân tộc trên thế 

giới tôi còn có nhiều sáng tạo mới. Trong thời gian tới tôi sẽ giới thiệu và tiến hành thực 

hiện nhiều mô hình cụ thể về văn hóa, kinh tế để giúp cho cộng đồng người Việt Nam ở trên 

toàn thế giới quan hệ với nhau được mật thiết hơn. 

  

Tôi muốn sớm xây dựng thành công một truyền thống văn hóa mới về sự hợp tác mật thiết 

trong cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới. Tôi chọn giới doanh nhân người Việt 

Nam ở trong nước và Việt Kiều làm lực lượng nòng cốt để kết nối sự hợp tác mật thiết toàn 

bộ hệ thống người Việt Nam trên toàn cầu. Khác với quan điểm của chính quyền Việt Nam 

chọn doanh nhân, doanh nghiệp vốn nhà nước làm vai trò chủ đạo cho ngành kinh tế Việt 

Nam. Tôi lại đặc biệt coi trọng giới doanh nhân, doanh nghiệp vốn tư nhân. Ở Việt Nam 

hiện nay có khoảng 500 000 doanh nghiệp vốn tư nhân và chỉ còn 9000 doanh nghiệp vốn 

nhà nước. Đội ngũ doanh nhân, khối doanh nghiệp vốn tư nhân ngày nay nhiều hơn nhiều 

lần so với số doanh nhân ở khối doanh nghiệp vốn nhà nước. Cách nhìn nhận về tài năng, 

phẩm chất đạo đức về giới doanh nhân của tôi cũng khác biệt quá xa so với Đảng Cộng sản 

Việt Nam và chính quyền Việt Nam. Từ hơn nửa thế kỷ qua đến nay Đảng Cộng sản Việt 

Nam và chính quyền Việt Nam luôn tư duy cho rằng những doanh nhân ở khối doanh nghiệp 

vốn tư nhân họ là những nhà tư bản, coi kinh tế tư nhân là kinh tế tư bản. 

Tôi cảm thấy rất giận, rất thương hại, rất chán ngán về sự ngu lâu dốt bền khó đào tạo, u mê 

sâu nặng, bảo thủ cố chấp của rất nhiều đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và công chức 

chính quyền Việt Nam trong vấn đề nhận thức về doanh nhân, doanh nghiệp ở khối kinh tế 

vốn tư nhân. Nhiều triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, công chức chính quyền Việt 

Nam bị u mê quá sâu nặng về hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác – Lê Nin từ hơn nửa thế 

kỷ qua đến nay. Nhiều triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và công chức chính quyền 
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Việt Nam đã u mê, lầm mê sùng bái, tin theo hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin 

tựa như tin theo một loại tôn giáo vô thần mê tín dị đoan có tên là chủ nghĩa Cộng sản Mác - 

Lê Nin vậy. 

Nhiều triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và công chức chính quyền Việt Nam, họ đã 

ngu dốt, thiếu tỉnh táo để lầm mê tin theo hệ lý luận chủ nghĩa Mác - Lê Nin sai lầm, thiếu 

sót đã đành nhưng còn tệ hại hơn điều đó nữa là Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền 

Việt Nam đã cưỡng bức cả 90 triệu dân Việt Nam phải tin theo hệ lý luận chủ nghĩa Cộng 

sản Mác - Lê Nin. Hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin sai lầm và thiếu sót tới hơn 

90% vậy mà nhiều nhà trường tại Việt Nam từ cấp phổ thông tới đại học có nhiều học sinh, 

sinh viên bị cưỡng bức phải học lý thuyết của hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin. 

Nhiều nhà trường tại Việt Nam đã « nhồi sọ » hàng chục triệu học sinh, sinh viên nhiều thế 

hệ về hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin độc hại. Giáo viên thì buộc phải dạy, học 

sinh và sinh viên thì buộc phải học nhiều bộ môn thuộc về hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản 

Mác - Lê Nin. Ở cấp học cao đẳng, đại học tại Việt Nam có một số bộ môn trở thành những 

bộ môn bắt buộc sinh viên phải học, giáo viên phải dạy như : triết học Mác - Lê Nin, kinh tế 

học Mác - Lê Nin, chính trị học Mác - Lê Nin, xã hội học Mác - Lê Nin. Những bộ môn học 

tôi vừa nêu ra chứa đầy những lý thuyết độc hại, sai lầm, thiếu sót. 

Tôi hy vọng những lời văn trong bài viết này của tôi sẽ trở thành tựa như xô nước mát lạnh 

để giúp làm cho những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, những công chức chính quyền 

Việt Nam và nhiều tầng lớp nhân dân Việt Nam đã lỡ bị u mê, lầm mê sùng bái tin vào hệ lý 

luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin hãy sớm tỉnh ngộ lại. Tôi hy vọng những lời văn 

trong bài viết này của tôi trở thành tựa như là « thuốc đắng giã tật » để có thể sớm chữa khỏi 

căn bệnh lầm mê, u mê, bảo thủ cố chấp sâu nặng của nhiều triệu đảng viên Đảng Cộng sản 

Việt Nam, công chức chính quyền Việt Nam và những tầng lớp nhân dân Việt Nam. Rất có 

thể bị sự tự ái lớn, vì sự sĩ diện hão lớn, vị sự bảo thủ cố chấp lớn sẽ có nhiều đảng viên 

Đảng Cộng sản Việt Nam và công chức chính quyền Việt Nam sẽ không dám nhìn thẳng 

vào sự thật vấn đề tự sửa đổi tư duy sai lầm của mình. 

Tôi đang lo có sự tựa như « nước đổ đầu vịt » hay « nước đổ lá khoai môn » đối với một số 

không nhỏ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và công chức chính quyền Việt Nam bảo 

thủ, cố chấp, tự ái, sĩ diện không chịu tiếp thu tri thức mới đúng đắn để sớm trở thànhnhững 

người có tư duy đúng đắn toàn bộ. Tục ngữ Việt Nam có câu : «Thương cho roi cho vọt, 

ghét cho ngọt cho bùi ! » và « Mật ngọt thì chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật lòng !». 

Dẫu biết rất có thể sẽ có nhiều quan chức trong bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam và công 

chức chính quyền Việt Nam sẽ nổi giận với bài viết này của tôi thì tôi cũng đành lòng chịu 

trận để viết những lời văn này. Tôi viết với tình yêu thương sâu nặng đối Đảng Cộng sản 

Việt Nam và chính quyền Việt Nam tựa như tình yêu thương, hy sinh sâu nặng của những 

bậc cha mẹ khi dạy con thơ dại vậy. Thời nào cũng vậy bản chất thực sự thì Đảng Cộng sản 

Việt Nam và chính quyền Việt Nam đều là « con » của nhân dân. Chỉ là một bộ phận của 

nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam không phải là cha, mẹ, ông 

bà nội ngoại của nhân dân Việt Nam. Ngay sau đây tôi sẽ chỉ ra ngay lập tức một số điều mà 

hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác Lê Nin đã viết sai lầm, thiếu sót nghiêm trọng đối với 

doanh nhân và những doanh nghiệp ở khối doanh nghiệp vốn tư nhân : 

  

Trong bộ môn kinh tế chính trị học chủ nghĩa Cộng sản Mác-LN trong chủ đề về lý thuyết 

giá trị thặng dư sức lao động ông tổ sáng lập chủ nghĩa Cộng sản là Các Mác đã từng viết 

những nội dung rằng : 

-          Tất cả những ai sở hữu tài sản tư liệu sản xuất tư nhân và có sử dụng lao động làm thuê thì đều 

thuộc về giai cấp bóc lột. 
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-          Tất cả những ai đi làm thuê cho doanh nhân ở khối doanh nghiệp vốn tư nhân là thuộc về giai cấp bị 

bóc lột. 

-          Những người sở hữu tài sản, tư liệu sản xuất tư nhân ở khu vực nông nghiệp thì gọi là địa chủ, 

những doanh nhân ở lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ thì gọi là tư sản. Tư sản và địa chủ gộp lại bằng tên 
chung là tư bản. 

Các Mác cho rằng sự giàu có của giới doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân giàu lên được là do 

bóc lột giá trị thặng dư sức lao động của người lao động làm thuê để trở thành giàu có. Các 

Mác cho rằng tất cả mọi người lao động làm thuê đều bị giới doanh nhân bóc lột sức lao 

động của họ. Các Mác cho rằng nguyên nhân căn bản khiến người dân lao động nghèo khổ 

là bởi vì giới doanh nhân bóc lột sức lao động của họ. Các Mác đổ lỗi tất cả cho sự mất công 

bằng, bất công, nghèo khổ trong xã hội là do nguyên nhân có sự sở hữu vốn tư nhân về tư 

sản, tư liệu sản xuất mà ra. Chính vì thế mà các Mác đề ra giải pháp nhằm xóa bỏ tận gốc rễ 

nguyên nhân tạo ra sự bóc lột người lao động, tạo ra sự mất công bằng và nghèo khổ trong 

xã hội là phải xóa bỏ hoàn toàn hình thức sở hữu tư nhân về tư sản, tư liệu sản xuất trong xã 

hội loài người để làm thành quan hệ sở hữu công cộng về tài sản, tư liệu sản xuất. Các Mác 

đề ra giải pháp cụ thể là phải sử dụng bạo lực của người lao động làm thuê để cưỡng bức 

tịch thu toàn bộ tài sản, tư liệu sản xuất tư nhân để làm thành sở hữu công cộng toàn dân về 

tài sản, tư liệu sản xuất chung của xã hội. Từ năm 1917 khi Cách Mạng Cộng sản tại nước 

Nga đến nay đã có khoảng 30 quốc gia trên thế giới từng làm theo sự chỉ dẫn của Các Mác 

để trở thành những quốc gia Cộng sản. Vào khoảng 1989 đến 1991 đã có hơn 20 quốc gia 

Cộng sản Châu Âu đồng loạt từ bỏ hoàn toàn đường lối kinh tế, chính trị chủ nghĩa Cộng 

sản. Vậy là sao ? Nay tôi xin hỏi 500 000 doanh nhân, doanh nghiệp khối kinh tế tư nhân 

Việt Nam ở trong nước, doanh nhân, doanh nghiệp Việt Kiều ở hơn 100 quốc gia trên thế 

giới và doanh nhân trên toàn thế giới rằng : giới doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân có phải 

tất cả đều thuộc giai cấp bóc lột hay không ?! Và tất cả người lao động làm thuê có phải đều 

thuộc về giai cấp bị bóc lột hay không ?! Các Mác đúng thực sự là một vĩ nhân, một người 

nổi tiếng của thế giới. Nhưng các Mác là một kẻ ảo tưởng thật sự. Tôi có thể chứng minh rõ 

ràng sự ảo tưởng, sai lầm, thiếu sót nghiêm trọng của các Mác ngay sau đây : 

Định nghĩa thế nào gọi là bóc lột, thế nào gọi là bị bóc lột cho đúng ?! Khi doanh nhân trả 

thu nhập cho người lao động thấp hơn mức cống hiến hiệu quả của người lao động cống hiến 

cho doanh nghiệp thì khi đó doanh nhân đã bóc lột sức lao động của người lao động. Nhưng 

khi doanh nhân trả thu nhập cho người lao động thu nhập bằng với sự cống hiến hiệu quả 

của người lao động cho doanh nghiệp thì khi đó doanh nhân không có bóc lột người lao 

động. Tại Mỹ vào thời cố tổng thống Abraham Lincoln làm tổng thống thì Quốc hội Mỹ đã 

ban hành đạo luật cấm tuyệt đối sự cưỡng bức, sử dụng lao động nô lệ đối với người da màu 

và người mọi màu da tại Mỹ. Nước Mỹ thành lập vào năm 1776, tổng thống thứ nhất của 

Mỹ là ngài Washington. Ngài Abraham Lincoln làm tổng thống Mỹ thứ 16. Ngay từ thời 

ngài Abraham Lincoln làm tổng thống thì tại nước Mỹ đã có sự bình đẳng quyền con người 

giữa người lao động với doanh nhân, người lao động Mỹ từ thời ngài Abraham Lincoln làm 

tổng thống đã được toàn quyền tự do để thảo thuận bình đẳng, dân chủ với doanh nhân và 

doanh nghiệp về mức cống hiến cũng như mức thu nhập giữa người lao động với doanh 

nhân, doanh nghiệp. Khi người lao động được bình đẳng quyền con người với doanh nhân, 

được doanh nhân trả thu nhập xứng đáng với sức lao động cống hiến của người lao động cho 

doanh nghiệp thì người lao động không hề bị doanh nhân bóc lột. Như vậy là có hai hình 

thức kinh tế tư nhân là kinh tế tư nhân có bóc lột và kinh tế tư nhân không có bóc lột. Kinh 

tế tư nhân có bóc lột gọi là kinh tế tư nhân tư bản. Kinh tế tư nhân không có bóc lột gọi là 

kinh tế tư nhân phi tư bản. Tại Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới chưa có tên gọi riêng cho 

hình thức kinh tế tư nhân phi tư bản. Tôi tạm đặt tên cho hình thức kinh tế tư nhân phi tư 

bản là kinh tế cộng đồng và kinh tế cộng đồng tư nhân. 
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Tôi sắp công bố rộng rãi hệ lý luận về chủ nghĩa Cộng Đồng. Kinh tế Cộng Đồng bao gồm: 

kinh tế cộng đồng tư nhân và kinh tế cộng đồng tập thể. Kinh tế cộng đồng tập thể bản chất 

chính là kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa nhưng về hình thức quản lý vốn thì có nhiều sự cải cách 

khác xa so với kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa kiểu quan liêu bao cấp trước đây tại nhiều quốc 

gia Xã Hội Chủ Nghĩa Châu Âu và hiện nay tại Việt Nam. Mấy năm qua đến nay chính 

quyền Việt Nam rất tích cực cải cách nền kinh tế nhưng thiếu lý luận, thiếu phương pháp cải 

cách nên càng tiến hành càng đi vào ngõ cụt, càng bị rối tung lên. Tôi thật lòng muốn giúp 

cho Đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam và doanh nhân, doanh nghiệp, nhân 

dân Việt Nam sớm tiến hành một cuộc Cách Mạng mới để cải cách triệt để toàn diện nền 

kinh tế Việt Nam. Giận thì giận mà thương thì vẫn lại rất thương, tôi xin được làm cố vấn 

miễn phí cho Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam về lý luận, giải pháp để 

sớm tiến hành cuộc Cách Mạng cải cách triệt để, toàn diện nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam 

vẫn có thể tiếp tục giữ nguyên cơ cấu nền kinh tế đa thành phần như hiện nay là nền kinh tế 

hỗn hợp: kinh tế tư nhân cộng đồng và kinh tế xã hội chủ nghĩa (tức kinh tế cộng đồng tập 

thể) nhưng chính sách quản lý kinh tế sẽ phải thay đổi rất nhiều. Việt Nam cần phải có nhiều 

sự cải cách về thể chế chính trị, về quyền con người. Các Mác đã viết sai lầm và thiếu sót rất 

nhiều trong hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin. Tôi có thể chứng minh rõ ràng, cụ 

thể, chi tiết về nhận định là hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin là sai lầm và thiếu 

sót tới hơn 90% tư duy, nhận thức sai ắt sẽ dẫn đến kết quả không tốt khi hành động. Nhiệt 

tình cộng ngu dốt trở thành đại phá hoại. Tôi đã chắt lọc tinh hoa, loại bỏ sai lầm và thiếu 

sót của hệ chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin cùng rất nhiều hệ lý thuyết khác để viết thành 

hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng. Tôi cũng chắt lọc rất nhiều tinh hoa của triết học duy tâm 

của các tôn giáo tiến bộ như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành giáo … để viết trong phần triết 

học chủ nghĩa Cộng Đồng. 

Hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng là một hệ lý thuyết lớn, đầy đủ, khoa học, tiến bộ nhất so 

với tất cả mọi hệ lý thuyết từng có từ trước đến nay trong cuộc sống của nhân loại. Trong hệ 

lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng có nhiều sự sáng tạo mới của tôi và nhiều trí thức Việt Nam 

cùng thế giới khác. Mỗi đảng phái chính trị, chính quyền, nhân dân của mỗi quốc gia trên 

thế giới đều rất cần có hệ lý thuyết đúng đắn, khoa học, tiến bộ làm tư duy dẫn đường cho 

hành động của mình. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam bảo thủ, cố chấp không chịu tiếp tục đổi 

mới thì chắc chắn không lâu nữa Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị loại khỏi hoàn toàn xã hội 

Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam hãy mở thật to mắt ra để mà nhìn nhận lại lịch sử từ 

hơn 20 Đảng Cộng sản ở hơn 20 quốc gia Cộng sản Châu Âu từng bị sụp đổ hoàn toàn vào 

những năm 1989 đến 1991. 

Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam nghe theo sự cố vấn của tôi để tiếp tục cải cách thì tin rằng 

Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục còn có vai trò cống hiến tốt lâu dài trong xã hội Việt Nam. 

Khi tại Việt Nam luôn còn coi giới doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân là tư bản, coi doanh 

nhân ở khối kinh tế tư nhân là thuộc về giai cấp bóc lột thì đó sự xúc phạm rất nghiêm trọng 

đến nhân phẩm, danh dự, quyền con người của doanh nhân khối kinh tế tư nhân. Khi tuyên 

truyền doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân thuộc về giai cấp bóc lột và người lao động thuộc 

về giai cấp bị bóc lột thì đó là điều vô cùng sai trái, tội lỗi. Hầu hết doanh nhân ở khối kinh 

tế tư nhân tại Việt Nam ngày hôm nay đều không phải thuộc về giai cấp bóc lột. Quan hệ 

giữa doanh nhân với người lao động tại Việt Nam ngày nay không phải là quan hệ giữa giai 

cấp bóc lột với giai cấp bị bóc lột. Quan hệ giữa doanh nhân với người lao động ngày nay ở 

Việt Nam và trên toàn thế giới là quan hệ hợp tác lao động để cùng chia sẻ lợi ích kinh tế 

làm ra từ hợp tác lao động. Doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân là những người lao động chân 

chính. Doanh nhân lao động bằng trí tuệ để quản lý và điều hành doanh nghiệp. Khi tuyên 

truyền doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân là giai cấp bóc lột và người lao động thuộc về giai 

cấp bị bóc lột thì sẽ tạo ra sự mâu thuẫn, xung đột đối kháng để dẫn tới hủy diệt lẫn nhau 

giữa giới doanh nhân với người lao động. 
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Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt toàn cầu ngày nay những doanh 

nghiệp Việt Nam và quốc tế muốn tồn tại, phát triển được thì một điều rất cần phải có đó là 

sự đoàn kết mật thiết giữa doanh nhân với người lao động. Tôi mong Đảng Cộng sản Việt 

Nam và chính quyền Việt Nam hãy nhận thức lại về tư duy lý luận kinh tế chính trị và quan 

hệ giữa doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân với người lao động. Đảng Cộng sản Việt Nam và 

chính quyền Việt Nam hãy sớm công khai, xin lỗi thế giới doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân 

về sự quy kết họ thuộc về giai cấp bóc lột từ hơn nửa thế kỷ qua đến nay tại Việt Nam. 

  

Một sự bất tín vạn sự bất tin. Lòng tin giữa con người với con người được dựa trên lòng tốt 

và sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Tôi luôn sãn sàng tin vào một người khi họ nhân hiệu là 

người tốt lớn, khi họ làm nhiều điều tốt cho mọi người và không làm điều ác độc. Tục ngữ 

Việt Nam có câu : « Chọn mặt gửi vàng ! ». Không có ai muốn chọn người có phẩm chất 

đạo đức xấu đặt lòng tin để gửi vàng cả. Cũng không có mấy ai muốn hợp tác làm ăn kinh tế 

với những người có phẩm chất đạo đức xấu. Khi tuyên truyền doanh nhân ở khối kinh tế tư 

nhân thuộc về giai cấp bóc lột là đã hạ thấp nhân phẩm, đạo đức, danh dự, mức độ tín nhiệm 

của họ. Đảng Cộng sản Việt Nam từ hàng chục năm qua dành quá nhiều sự độc quyền, gần 

độc quyền kinh doanh cho khối doanh nghiệp nhà nước. Khối doanh nhân ở khối kinh tế tư 

nhân không được kinh doanh hoặc chỉ được kinh doanh rất hạn chế những lĩnh vực như: bưu 

chính viễn thông, truyền thông, thăm dò và khai thác dầu khí, khai thác khoáng sản, giao 

thông đường sắt, giao thông hàng không, sản xuất và phân phối điện năng, xuất nhập khẩu 

xăng dầu … 

Thiết nghĩ Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam nên bãi bỏ ngay lập tức sự 

phân biệt đối xử bất bình đẳng, sự phân biệt đối xử giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân. 

Tôi và những bạn tôi có nhiều năng lực trong lĩnh vực kinh doanh về bưu chính viễn thông, 

truyền thông, thăm dò và khai thác dầu khí, xuất nhập khẩu xăng dầu, giao thông hàng 

không, giao thông đường sắt, khai thác khoáng sản, sản xuất và phân phối điện năng … 

Nhưng vì những chính sách phân biệt đối xử của chính quyền Việt Nam cho nên tôi cùng 

các bạn tôi không phát triển được sự nghiệp kinh doanh tại Việt Nam. 

Từ hơn 20 năm qua đến nay tôi khao khát được đầu tư thành lập và hoạt động một tòa báo tư 

nhân, một đài phát thanh tư nhân, một đài truyền hình tư nhân nhưng Đảng Cộng sản Việt 

Nam và chính quyền Việt Nam chưa hề cho phép có báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân, 

đài truyền hình tư nhân ở Việt Nam. Người giàu thứ 3 thế giới từ một số năm qua đến nay là 

vua truyền thông Mê-Hi-Cô, tôi có thể làm giàu và cống hiến ở lĩnh vực truyền thông, bưu 

chính viễn thông … Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam đã vi phạm quyền 

con người với tôi cùng các bạn tôi. Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam đã 

xâm phạm rất nghiêm trọng nhiều quyền con người của nhân dân Việt Nam. Quyền được 

bình đẳng về kinh doanh, quyền tự do ngôn luận là thuộc về những quyền con người tối 

thiểu và căn bản của con người. Quyền được có báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân, đài 

truyền hình tư nhân là thuộc về quyền tự do ngôn luận của con người. 

  

Khi bị hạn chế quyền con người thì nhân dân sẽ không phát huy tối đa được những năng lực 

tiềm ẩn, sở trường của mình để phát triển kinh tế. Việt Nam muốn phát triển kinh tế mạnh 

thì buộc phải tôn trọng quyền con người của nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam 

và chính quyền Việt Nam cần sớm trả lại quyền con người đầy đủ, toàn diện cho nhân dân 

Việt Nam. Tôi không nói ở Việt Nam không có nhân quyền, tôi nói ở Việt Nam chưa có 

quyền con người đầy đủ và toàn diện. Tôi có thể chứng minh rõ ràng điều tôi nói bằng 

những sự thật diễn ra hiện hữu ở Việt Nam không thể chối cãi. Quyền con người là những 

quyền tự do tối thiểu, căn bản của con người mà Thượng Đế ban tặng. Các đảng phái chính 
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trị và các chính quyền các quốc gia không có đủ thẩm quyền để ban phát quyền con người 

cho nhân dân của mình. 

  

Các chính quyền ở mọi quốc gia trên thế giới được hưởng thu nhập từ ngân sách nhà nước 

do nhân dân lao động nộp thuế tạo thành. Chính vì vậy mà chính quyền của mọi quốc gia 

đều có nghĩa vụ phải bảo vệ cho nhân dân của mình được hưởng đầy đủ trọn vẹn quyền con 

người. Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam đã ngụy biện, bao biện, lắt léo, 

xảo trá, dùng vũ lực để tước đoạt, trấn lột, ăn cướp, ăn trộm, đánh cắp nhiều quyền con 

người chính đáng của nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt 

Nam hãy còn một chút văn hóa, lương tâm để sớm trả lại những quyền con người chính 

đáng mà Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam đã từng tước đoạt, cưỡng đoạt, 

trộm cắp, cướp của nhân dân Việt Nam.Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam 

hãy thôi tiếp tục vu vạ, quy kết giới doanh nhân khối kinh tế tư nhân thuộc về giai cấp bóc 

lột. 

  

Nhân dân Việt Nam có quyền đòi những quyền con người chính đáng của mình đã bị Đảng 

Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam cưỡng đoạt, tước đoạt, trấn lột, đánh cắp, ăn 

trộm, ăn cướp, lừa gạt lấy mất từ hơn nửa thế kỷ qua đến nay. Nhân dân Việt Nam hãy kiện 

Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam ra tòa án nhân quyền thế giới. Đảng 

Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam không dám công khai dân chủ, tự do, bình 

đẳng để đối thoại về những vấn đề quyền con người. Đảng Cộng sản Việt Nam và chính 

quyền Việt Nam quá lạm dụng vũ lực để đàn áp nhân dân Việt Nam đòi quyền con người 

như vậy Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam còn phải là chính nghĩa hay 

không ?! 

  

Khi Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam thiếu chính nghĩa, dân chủ, tự do, 

công bằng, bình đẳng, tôn trọng, bác ái thì đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài 

cùng bè bạn quốc tế không thể tin cậy đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt 

Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam không thể quy tụ nên sự đoàn kết, 

hợp tác mật thiết tất cả đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Khi Đảng Cộng sản 

Việt Nam và chính quyền Việt Nam sử dụng vũ lực cưỡng bức thì đồng bào Việt Nam ở 

trong nước và nước ngoài chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Tôi muốn làm thành công việc 

đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bằng lòng, đồng lòng nhất trí để đoàn 

kết hợp tác mật thiết nhằm góp phần sớm xây dựng thành công Việt Nam trở thành cường 

quốc bằng hơn so với : Singapore, Hàn quốc, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Anh, Thụy Sỹ … Từ 

nhiều năm qua đến nay dân tộc Do Thái nói chung và doanh nhân Do Thái nói riêng quan hệ 

hợp tác với nhau rất mật thiết, hiệu quả ở phạm vi toàn cầu. Tôi muốn dân tộc Việt Nam, giới 

doanh nhân Việt Nam sẽ làm được bằng hơn những gì mà dân tộc Do Thái, doanh nhân Do 

Thái đã từng làm được trong quá khứ đến nay. Muốn đoàn kết, hợp tác mật thiết được thì 

dân tộc Việt Nam, doanh nhân Việt Nam phải tạo ra được lòng tin lớn, văn hóa hợp tác tốt, 

đồng thời phải có những mô hình hệ thống tốt để tạo ra sự kết nối hợp tác cộng đồng. 

  

Một ngàn bài diễn văn hay không bằng một việc làm cụ thể tốt. Nếu có nhiều lời nói hay lại 

có thêm nhiều việc làm tốt thì lại càng tốt hơn nữa. Tôi muốn viết bài thuyết trình đồng thời 

thực hiện mẫu tạo ra nhiều mô hình, hệ thống hợp tác cho nhiều người Việt Nam ở trong 

nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế tham gia hợp tác giao lưu văn hóa, hợp tác làm ăn 

kinh tế hiệu quả cao. Kèm theo bài viết này tôi có viết thêm nhiều bài viết khác giới thiệu về 

những chương trình hợp tác làm ăn kinh tế cụ thể như sau : 
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1.    Chương trình triển khai hệ thống cà phê giá trị gia tăng ở phạm vi toàn cầu vì hòa bình và hạnh phúc 
nhân loại. 

2.    Chương trình thành lập sàn giao dịch cà phê thế giới Việt Nam. 

3.    Chương trình thành lập sàn giao dịch lương thực thế giới Việt Nam. 

4.    Chương trình thành lập hệ thống thương mại điện tử taxi quốc tế Việt Nam ở quy mô toàn cầu. 

5.    Chương trình thành lập hệ thống truyền thông vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại ở phạm vi toàn cầu. 

6.    Chương trình cứu hộ doanh nhân doanh nghiệp bị khó khăn, phá sản quốc tế Việt Nam ở quy mô 
toàn cầu. 

7.    Chương trình hòa giải mâu thuẫn, xung đột chiến tranh quốc tế Việt Nam ở quy mô toàn cầu. 

8.    Chương trình thành lập quỹ đầu tư trí tuệ quốc tế Việt Nam ở quy mô toàn cầu. 

9.    Chương trình điều phối giáo dục, đào tạo quốc tế Việt Nam ở quy mô toàn cầu. 

10.  Chương trình thành lập hệ thống quỹ đầu tư và ngân hàng mang thương hiệu « Người Việt Yêu 
Người Việt » ở quy mô toàn cầu. 

11.  Chương trình thành lập hệ thống quỹ đầu tư và ngân hàng mang thương hiệu «Vì hòa bình và hạnh 
phúc nhân loại » ở quy mô toàn cầu. 

12.  Chương trình thành lập hệ thống hãng hàng không quốc tế mang thương hiệu « Người Việt Yêu 
Người Việt ». 

13.  Chương trình thành lập tập đoàn thăm dò và khai thác dầu khí mang thương hiệu « Người Việt Yêu 
Người Việt ». 

14.  Chương trình thành lập tập đoàn kinh tế biển mang thương hiệu « Người Việt Yêu Người Việt ». 

15.  Chương trình thành lập tập đoàn kinh tế rừng mang thương hiệu « Người Việt Yêu Người Việt ». 

16.  Chương trình thành lập tập đoàn kinh tế nông nghiệp mang thương hiệu « Người Việt Yêu Người 
Việt ». 

17.  Chương trình thành lập tập đoàn kinh tế thời trang mang thương hiệu « Người Việt Yêu Người Việt ». 

18.  Rất nhiều chương trình khác nữa nhằm tạo ra sự hợp tác kinh tế, văn hóa giữa cộng đồng người Việt 
Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bạn bè quốc tế. 

 
 

Sài Gòn, tháng 01 năm 2014, chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê. (Hết phần 2, 

xin xem tiếp Phần 3) 
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10 CHƯƠNG TRÌNH NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT 

(Phần 3) 

 

 

Những chương trình hợp tác kinh tế tôi vừa nêu sơ bộ trên dựa vào vốn phát hành cổ 

phiếu sáng lập và nhiều hình thức huy động vốn khác. Đồng bào Việt Nam ở trong 

nước và nước ngoài cùng tham gia góp vốn và điều hành, giám sát công việc. Từ thế kỷ 

21 trở đi nhân loại đã bước vào thời đại của nền kinh tế tri thức và hợp tác toàn cầu ở 

mức cao. Thế giới ngày nay dường như bị nhỏ lại, biên giới giữa các quốc gia dường 

như bị mềm hóa đi đối với giới doanh nhân, nhà đầu tư. Việc xuất hiện các tập đoàn 

kinh tế đa quốc gia, xuyên quốc gia ngày càng nhiều. Tôi muốn tạo ra nhiều hệ thống 

đầu từ kinh doanh lớn ở quy mô toàn cầu cho người của dân tộc Việt Nam. Trên 

nguyên tắc điều hành, giám sát việc đầu tư kinh doanh: trí tuệ, công khai, minh bạch, 

an toàn vốn đầu tư, lợi nhuận lớn, rủi ro thấp sẽ tạo ra nhiều lợi ích cho cộng đồng 

người của dân tộc Việt Nam ở phạm vi toàn cầu. Tôi mong giới doanh nhân người Việt 

Nam ở trong nước và ở hơn 100 quốc gia trên thế giới hãy nhiệt tình tham gia các 

chương trình hợp tác kinh tế lớn cho cộng đồng kinh tế Việt Nam do tôi phát động triển 

khai. Những người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài chưa trở thành doanh nhân 

nhưng có ước muốn trở thành doanh nhân được tham dự những chương trình đào tạo 

doanh nhân mới hoàn toàn miễn phí của chúng tôi. Trong bài viết này tôi muốn nêu 

một số vấn đề khái quát tổng thể do vậy chưa thể trình bày chi tiết hết mọi vấn đề được. 

Xin đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bạn bè quốc tế tìm đọc thêm 

những bài viết chuyên đề sâu khác của tôi đồng thời xin hãy tham dự những buổi hội 

thảo, hội nghị do tôi chủ trì thuyết trình. Sau đây tôi xin chuyển qua trình bày vấn đề 

khác. 

  

        

 

   7- CHƯƠNG TRÌNH CỨU HỘ DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP 

KHÓ KHĂN, PHÁ SẢN « NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT » : 
  

Tình yêu thương không bị giới hạn bởi biên giới của các quốc gia. Đồng bào Việt Nam 

ở trong nước và nước ngoài được quyền dành cho nhau nhiều tình yêu thương. Tình 

yêu thương không mất tiền mua nhưng tình yêu thương lại vô cùng quý giá. Tình yêu 

thương lại quý giá hơn mọi tiền bạc, vàng bạc, kim cương, đá quý và mọi vật chất trên 

trần gian này. Do ảnh hưởng của chiến tranh, do bất đồng vì chính trị, do nghèo đói mà 

người của dân tộc Việt Nam bị ly tán ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Từ hàng ngàn 

năm qua đến nay người của dân tộc Việt Nam đã phải khổ nhục quá nhiều rồi. Đã đến 
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lúc người của dân tộc Việt Nam ta hãy thực sự đoàn kết, hợp tác mật thiết và dành cho 

nhau nhiều tình yêu thương. Nhờ hệ thống điện thoại di động, internet phủ sóng rộng 

rãi toàn cầu và hệ thống giao thông thế giới phát triển cho nên cộng đồng người Việt 

Nam trên toàn thế giới có phương tiện tốt, thuận lợi để kết nối tình yêu thương và hợp 

tác làm ăn kinh tế với nhau. Ngoài là doanh nhân tôi còn là một nhà nghiên cứu về lĩnh 

vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo, pháp luật, triết học, xã hội học … Tôi muốn 

tạo ra các chương trình, hệ thống cụ thể để giúp làm gia tăng giá trị cuộc sống cho mọi 

người Việt Nam cho người Việt Nam trong nước và Việt Kiều đang sống ở hơn 100 

quốc gia trên thế giới. Cụ thể là tôi muốn và có thể giúp làm cho doanh nhân, doanh 

nghiệp Việt Nam tăng thu nhập gấp 2 đến 10 lần và hơn thế nữa. Tôi có thể giúp nhiều 

doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam ở trong nước và Việt Kiều giảm bớt khó khăn, 

tránh được sự phá sản. Từ năm 2011 đến nay tại Việt Nam đã có hơn 150 000 doanh 

nghiệp bị khó khăn đến mức phải bị ngừng hoạt động, giải thể hoặc phá sản. Số lượng 

doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ở trong nước bị khó khăn, phá sản ngày càng có 

xu hương gia tăng nhanh. Tôi biết người Việt Nam ở nước ngoài cũng có nhiều người 

trở thành doanh nhân và từ những năm qua đến nay đã có cũng không ít doanh nhân, 

doanh nghiệp của Việt Kiều bị khó khăn, phá sản. Tôi đã dành hơn 20 năm để nghiên 

cứu chuyên đề kinh tế sâu là : PHÒNG, CHỐNG KHÓ KHĂN, PHÁ SẢN CHO 

DOANH NHÂN, DOANH NGHIÊP. Tôi chuẩn bị chương trình cứu hộ doanh nhân 

doanh nghiệp phá sản quốc tế Việt Nam. Tôi đảm bảo đến 99% doanh nhân, doanh 

nghiệp khi gặp hoàn cảnh khó khăn, phá sản ở Việt Nam và mọi quốc gia trên thế giới 

tìm đến nhờ cậy ở sự hợp tác giúp đỡ của tôi thì đều mau chóng thoát khỏi hoàn cảnh 

khó khăn bế tắc, phá sản. Về tổng thể tài và đức tôi tự nhận thấy mình vượt lớn hơn quá 

nhiều, quá xa, gấp rất nhiều lần ngài Henry Kissinger cựu cố vấn của nhiều đời tổng 

thống Mỹ. Sắp tới tôi chuẩn bị làm dịch vụ chuyên nghiệp về cố vấn nguyên thủ, cố 

vấn chính phủ cho các nguyên thủ và các chính quyền mọi quốc gia trên thế giới có nhu 

cầu. Năm 2014 tôi không chỉ công bố mà còn trực tiếp hành động cụ thể để thực hiện 

các chương trình : 

1.    Chương trình cải cách hội đồng Liên Hiệp Quốc. 

2.    Chương trình vận động thành lập chính phủ chung thế giới. 

3.    Chương trình vận động thành lập quân đội thường trực chung thế giới theo mô hình mới. 

4.    Chương trình vận động thành lập an ninh thường trực chung thế giới theo mô hình mới. 

5.    Chương trình vận động thành lập đồng tiền chung thế giới. 

6.    Dự thảo hiến pháp chính phủ chung thế giới. 

7.    Chương trình vận động thành lập chính phủ chung thế giới mô hình. 

8.    Các chương trình lớn cho thế giới khác và ASEAN. 

Tôi không bắt quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu. Ngay trong 2014 hàng loạt các 

chương trình lớn nêu sơ bộ trên cho thế giới và ASEAN đều được tôi tiến hành thực 

hiện cụ thể. Tôi sẽ trở thành tổng thống sáng lập chính phủ chung thế giới mô hình. Đó 

là tổ chức dự bị tiền thân của chính phủ chung thế giới hiện thực. Tôi từng làm doanh 

nhân gần 30 năm, tôi ưa hoạt động thực tiễn do vậy quý vị và các bạn hãy tin tôi khi đã 

nói là làm thật, tôi luôn làm nhiều hơn những gì tôi từng nói ra, viết ra. Suy nghĩ thâm 

sâu nhưng hành động đơn giản đó là phong cách của tôi. Tôi có thể sử dụng câu chữ, 
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văn phong tựa như những nhà văn nổi tiếng của Việt Nam và thế giới nhưng tôi lại 

không thích như vậy. Những gì tôi nói ra, viết ra, thực hiện cụ thể ở thực tế là để phục 

vụ đông đảo tất cả mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, nhân dân các quốc gia ASEAN và 

thế giới. Tại Việt Nam và toàn thế giới tôi nhận thấy hiện nay người nghèo, người trí 

thức thấp vẫn nhiều hơn so với những người giàu, người có trí thức cao. Do vậy tôi 

quyết định sử dụng những câu chữ văn phong thật giản dị, dễ hiểu, gần gũi với đa số 

nhân dân nghèo, trí thức thấp để thể hiện trong những bài viết, chương trình diễn thuyết 

của tôi. Tôi muốn truyền những tri thức cao, uyên bác như trí tuệ của những vị bác học 

cho mọi người dân nghèo tri thức thấp đều hiểu được. Do vậy tôi quyết định sẽ luôn sử 

dụng lối hành văn, câu chữ kiểu dân giã để thể hiện những trí thức mà tôi muốn chuyển 

tải tới mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam và thế giới. Sau hơn 20 năm miệt mài, quyết 

tâm nghiên cứu chuyên đề kinh tế chuyên sâu là : PHÒNG, CHỐNG KHÓ KHĂN, 

PHÁ SẢN CHO DOANH NHÂN, DOANH NGHIÊP quốc tế tôi đã nhận ra một số vấn 

đề căn bản rằng : 

1-    Vốn vô hình có vai trò quan trọng chiếm tới 90% yếu tố quyết định sự thành công 
hay thất bại của mỗi doanh nhân, doanh nghiệp. Vốn hữu hình tuy rất quan trọng 
nhưng chỉ quyết định khoảng 10% yếu tố dẫn đến sự thành công hay thất bại của 
mỗi doanh nhân, doanh nghiệp. Vốn hữu hình là : tiền mặt, vàng, bất động sản, 
động sản, tài nguyên. Vốn vô hình là : trí tuệ, văn hóa, bản lĩnh, niềm tin, mối quan 
hệ, thương hiệu, nhân hiệu, cơ chế chính sách của chính quyền, sức khỏe, …Một 
doanh nhân giỏi có bản lĩnh có thể lèo lái một doanh nghiệp khó khăn trên bờ vực 
phá sản trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh. Ngược lại một doanh nhân 
kém trí tuệ, thiếu bản lĩnh có thể làm cho một doanh nghiệp đang làm ăn tốt trở 
thành một doanh nghiệp khó khăn, phá sản. Đảng Cộng sản Việt Nam và chính 
quyền Việt Nam từ 2012 đến nay phát động rầm rộ chương trình tái cấu trúc nền 
kinh tế Việt Nam. Nhưng quảng cáo thì rầm rộ đấy mà kết quả thực tế thu lại được 
thì dở ẹt. Càng cố tái cấu trúc nền kinh tế thì lại càng đưa nền kinh tế Việt Nam vào 
ngõ cụt, số lượng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam bị khó khăn phá sản gia tăng 
nhanh đột biến từ năm 2011 đến nay. Đi sai đường thì không thể đến được đích 
mong muốn, không có lý luận đúng phương pháp tốt thì Đảng Cộng sản Việt Nam 
và chính quyền Việt Nam cho dù 1000 năm nữa cũng không thể tái cấu trúc xong 
nền kinh tế Việt Nam để trở thành cường quốc. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam và 
chính quyền Việt Nam trân trọng mời tôi làm cố vấn cải cách thì chỉ trong vòng 6 
tháng đến 11 tháng là tôi đã giúp được Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền 
Việt Nam chỉ đạo thực hiện xong cơ bản việc tái cấu trúc toàn diện triệt để nền kinh 
tế Việt Nam. Tôi hoàn toàn không có ý định xóa bỏ nền kinh tế XHCN ở Việt Nam để 
trở thành kinh tế tư bản chủ nghĩa. Thậm chí tôi còn muốn giúp bảo tồn và phát triển 
cơ cấu kinh tế XHCN ở Việt Nam. Từ 1986 đến nay tại Việt Nam ra sức cổ phần hóa 
hàng loạt doanh nghiệp vốn nhà nước để trở thành những doanh nghiệp vốn tư 
nhân. Xét về bản chất thì việc làm đó là tự tiêu diệt kinh tế XHCN. Tiêu diệt kinh tế 
XHCN xét về bản chất sâu sắc thì đó cũng là tiêu diệt bản chất chính trị XHCN. Ở 
hơn 20 quốc gia XHCN Châu Âu từ năm 1989 đến 1991 họ tiêu diệt hoàn toàn cả 
kinh tế lẫn chính trị XHCN. Ở Việt Nam và Trung Quốc trong mấy chục năm qua đến 
nay xét về bản chất sâu sắc đó là sự tiêu diệt nền kinh tế và chính trị XHCN từ từ. 
Xin hãy đọc thêm bài viết của tôi có tựa đề là : « Chương trình tái cấu trúc nền kinh 
tế Việt Nam và sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc », quý vị cùng các bạn sẽ 
hiểu thêm cách tư duy kiểu mới của tôi về thể chế kinh tế, chính trị Việt Nam. Tôi 
thực lòng không hề muốn trở thành một công chức trong bộ máy của chính quyền 
Việt Nam cho dù là cấp cao hay cấp thấp. Tôi hoàn toàn không muốn tranh giành 
quyền lực chính quyền ở Việt Nam với bất kỳ một quan chức, công chức chính 
quyền Việt Nam nào. Chỉ vì nhận thấy cơ cấu kinh tế, chính trị của Việt Nam có quá 
nhiều vấn đề bê bối, lộn xộn cần phải cải cách do vậy tôi muốn giúp cho Đảng Cộng 
sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam, doanh nhân và doanh nghiệp của nhân dân 
Việt Nam tiến hành cuộc cải cách mới mà thôi. 
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2-    Tôi nhận thấy cơ chế chính sách của chính quyền vô cùng quan trọng đối với sự 
phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Từ năm 1986 về trước ở thời kinh tế quan liêu 
bao cấp XHCN trên 90% nhân dân Việt Nam phải sống trong cảnh nghèo khổ. Từ 
1986 đến nay nhờ sự cải cách nền kinh tế mà nhân dân Việt Nam bớt nghèo khổ. 
Tại sao cùng đất nước và con người như vậy mà trước cải cách và sau cải cách 
kinh tế Việt Nam phát triển rất khác nhau. Sự cải cách của Việt Nam từ 1986 đến 
nay đã triệt để toàn diện tối ưu chưa ?! Không cần suy nghĩ lâu có thể nói ngay mà 
không sợ bị sai đó là: Từ năm 1986 đến nay tuy có tiến hành cải cách nhưng đó là 
cuộc cải cách thiếu triệt để, thiếu toàn diện. Từ năm 1986 đến nay Việt Nam không 
cải cách chắc chắn cho đến nay nhân dân Việt Nam vẫn còn nghèo khổ như thời 
kinh tế quan liêu bao cấp XHCN trước kia. Cơ chế chính sách tuy chỉ là một trong 
những loại vốn vô hình nhưng lại có giá trị rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của 
mỗi quốc gia. Tôi dám khẳng định trên 80% nguyên do tạo nên sự khó khăn, phá 
sản hàng loạt của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong những năm qua đến 
nay là do chính sách kinh tế vĩ mô của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền 
Việt Nam chưa tốt, tôi có thể chứng minh rõ ràng, thuyết phục điều tôi vừa nhận 
định. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam nghe theo sự cố vấn 
của tôi để cải cách cơ chế chính sách thì ngay lập tức sẽ phanh lại được sự các 
doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam bị khó khăn phá sản hàng loạt như trong mấy 
năm qua đến nay. Xin hãy đừng nghi ngờ lòng tốt và khả năng của tôi. Tôi xin hứa 
danh dự là luôn sẵn sàng làm cố vấn miễn phí cho Đảng Cộng sản Việt Nam và 
chính quyền Việt Nam mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào buộc phải đối xử với 
tôi bằng thu nhập và chức vụ. Tôi là một người rất yêu nước và yêu con người dân 
tộc Việt Nam tha thiết bởi vậy mà tôi muốn cống hiến như vậy. Lửa thử vàng, gian 
khó thử sức người tài năng. Vàng thật thì không sợ lửa. Người tài năng thực sự thì 
không bao giờ né tránh sự phán xét và cống hiến. Tôi xin Đảng Cộng sản Việt Nam 
và chính quyền Việt Nam hãy tạo điều kiện cho tôi được cống hiến, xin hãy đừng 
cản trở sự tôi muốn cống hiến thật nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam và cho nhân 
loại.  

  

Ngày nay nhờ ở mạng điện thoại di động và internet phủ sóng toàn cầu cho nên tôi có 

thể ở Việt Nam mà có thể điều hành công việc từ xa phạm vi toàn cầu. Ngoài tiếng mẹ 

đẻ là tiếng Việt Nam tôi có thể sử dụng khá tiếng Anh. Tôi muốn hợp tác với nhiều 

doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam ở trong nước và Việt Kiều ở hơn 100 quốc gia trên 

thế giới cùng doanh nhân, doanh nghiệp người nước ngoài. Tôi muốn hợp tác với 

doanh nhân, doanh nghiệp theo phương thức hợp tác phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ giá 

trị phần lợi nhuận gia tăng được. Tỷ lệ phân chia lợi nhuận gia tăng tùy thuộc vào từng 

doanh nhân, doanh nghiệp với những hợp đồng hợp tác kinh tế cụ thể. Tôi muốn triển 

khai hệ thống cứu hộ doanh nhân, doanh nghiệp phá sản quốc tế Việt Nam ở tất cả mọi 

quốc gia trên thế giới. Tôi muốn doanh nhân, doanh nghiệp Việt Kiều và bè bạn quốc tế 

hãy làm đại diện giúp tôi những chương trình hợp tác đầu tư kinh doanh tại tất cả các 

quốc gia trên thế giới. Nghiệp vụ chuyên môn về cứu hộ doanh nhân, doanh nghiệp khó 

khăn phá sản rất phức tạp do vậy trong bài viết này tôi chỉ có thể tạm giới thiệu một 

chút. 

Quý vị và các bạn nếu thực sự quan tâm đến chương trình cứu hộ doanh nhân, doanh 

nghiệp khó khăn, phá sản thì xin hãy tìm đọc những bài viết khác của tôi viết chuyên 

sâu về chuyên đề cứu hộ doanh nhân, doanh nghiệp khó khăn, phá sản quốc tế. Ngoài 

viết bài tôi cũng sẽ tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo trực tiếp và trực tuyến để thuyết 

trình sâu về chuyên đề này. Các đảng phái chính trị, các chính quyền, các doanh nhân, 

các doanh nghiệp ở Việt Nam và mọi quốc gia trên thế giới nếu cần sự cố vấn, hợp tác 

của tôi trong lĩnh vực phòng, chống sự khó khăn phá sản cho doanh nhân, doanh 

nghiệp xin hãy chủ động liên lạc với tôi. Tôi luôn sẵn lòng mở lòng nhiệt tình hợp tác. 

  

8 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO DÂN TRÍ NGƯỜI VIỆT YÊU 

NGƯỜI VIỆT : 
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Tổng trữ lượng và khoáng sản của 3 nước giàu Châu Á là Singapore, Hàn Quốc, Nhật 

Bản gộp lại chưa bằng 20% của Việt Nam. Vậy nguồn vốn chủ yếu để Singapore, Hàn 

Quốc, Nhật Bản phát triển kinh tế là gì ?! Ngài Lý Quang Diệu đã dẫn dắt Singapore 

trở thành quốc đảo trí tuệ. Vua Minh Trị Thiên Hoàng là người dẫn dắt dân tộc Nhật 

Bản đổi mới tư duy. Không quá khó hiểu để biết rằng nguồn vốn chủ yếu để các dân 

tộc Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản phát triển kinh tế mạnh là nhờ ở vốn vô hình. Việt 

Nam tự hào về thành tích xuất khẩu gạo thứ hai thế giới. Vậy tại sao cho đến nay Việt 

Nam ta vẫn còn là 1 trong 50 nước nghèo nhất thế giới. Tại sao Việt Nam ta không trở 

thành 1 trong 50 hay 1 trong 10 quốc gia giàu nhất thế giới ?! Để có 1000 USD nông 

dân Việt Nam phải xuất khẩu 1 tấn gạo. Để có 1000 USD nhân dân các quốc gia phát 

triển chỉ cần xuất khẩu 1 chiếc điện thoại di động iPhone khoảng 100gr đến 200gr hay 

1 chiếc máy vi tính xách tay nặng không quá 10kg. Tỷ phú Mỹ là Bill Gate bán phần 

mềm cân nặng không có gram nào cả mà thu được lợi nhuận nhiều tỷ USD. Hàm lượng 

trí tuệ trong sản phẩm của các nước phát triển rất cao. Các nước phát triển họ xuất khẩu 

sản phẩm công nghệ cao tức là họ xuất khẩu trí tuệ. Việt Nam xuất khẩu sản phẩm công 

nghệ thấp tức là xuất khẩu tài nguyên và sức lực cơ bắp. Vậy cách xuất khẩu của các 

nước phát triển khôn ngoan hơn hay của Việt Nam khôn ngoan hơn ?! 

Tôi và một số bạn hữu tôi đã lập kế hoạch cụ thể để giúp cho Việt Nam gia tăng hàm 

lượng trí tuệ trong sản phẩm, dịch vụ của mình. Về tổng thể tài và đức của tôi còn vượt 

trội hơn rất nhiều lần so với vua Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản và ngài Lý 

Quang Diệu cựu thủ tướng của Singapore. Ngài Lý Quang Diệu mới làm cho 7 triệu 

dân Singapore trở thành giàu có. Tôi chuẩn bị thực hiện cuộc cải cách lớn để làm cho 7 

tỷ người trên thế giới được thịnh vượng hơn nhiều lần so với hiện nay và làm cho toàn 

nhân loại được hòa bình toàn diện. Dân số thế giới ngày nay nhiều gấp 1 000 lần dân số 

của Singapore. Do vậy khi tôi làm thành công sứ mệnh vì sự hòa bình thịnh vượng và 

hạnh phúc cho toàn nhân loại thì chắc chắn tôi sẽ được cả thế giới thừa nhận, khẳng 

định tài và đức cao hơn so với vua Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản cùng ngài Lý 

Quang Diệu cựu thủ tướng của Singapore là lẽ đương nhiên. 

  

Ngài Lý Quang Diệu đã tạo ra vốn vô hình lớn cho dân tộc Singapore, vua Minh Trị 

Thiên Hoàng đã tạo ra vốn vô hình lớn cho dân tộc Nhật Bản. Vốn vô hình lớn ấy chính 

là những chính sách đổi mới về chính trị, văn hóa, kinh tế. Trí tuệ là một trong những 

loại vốn vô hình quan trọng. Trí tuệ có trí tuệ đơn lẻ và trí tuệ tập thể. Khi có nhiều 

người cùng hợp tác thì sẽ làm gia tăng giá trị của tất cả của những cá nhân đơn lẻ. Để 

dễ hiểu điều này tôi xin đưa ra một ví dụ mô phỏng như sau : « Có một người thợ làm 

bánh để bán kiếm tiền. Khi làm việc đơn lẻ trung bình mỗi ngày công lao động của 

người thợ làm bánh đó làm được 10 chiếc bánh. Lợi nhuận một chiếc bánh được 1 

USD, mỗi ngày họ kiếm được 10 USD. Vì lao động hoàn toàn thủ công bằng chân tay 

cho nên năng suất làm việc không cao, mỗi ngày chỉ làm được 10 chiếc bánh. Khi có 

hai người làm bánh kết hợp lại với nhau với dụng cụ làm bánh bán thủ công cho năng 

suất lao động cao hơn, mỗi ngày hai người làm được 40 chiếc bánh, chia đôi mỗi 

người làm được 20 chiếc bánh trong một ngày, năng suất lao động đã cao hơn gấp hai 

lần so với khi họ làm việc đơn lẻ, vì vậy thu nhập của hai người thợ bánh đã tăng được 

hai lần. Khi có 10 người thợ làm bánh họ hợp tác cùng đầu tư một dây chuyền làm 

bánh nhỏ. Trung bình mỗi ngày dây chuyền làm bánh nhỏ làm ra được 1 000 chiếc 

bánh chia ra mỗi người làm được 100 chiếc bánh trong 1 ngày, như vậy năng suất làm 

việc đã tăng gấp 10 lần so với người thợ bánh làm việc đơn lẻ một mình. Vì vậy thu 

nhập của 10 người thợ bánh kia hợp tác với nhau cũng cao gấp 10 lần so với những 

người thợ bánh làm việc đơn lẻ.” Câu chuyện về những người thợ bánh tôi vừa nêu chỉ 
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là mô phỏng để chúng ta dễ nhận thấy ý nghĩa lớn của sự hợp tác lao động giữa con 

người với con người. Ngày nay hợp tác lao động của con người trên trái đất đã là quy 

mô hợp tác toàn cầu. Ngày nay không có một quốc gia nào trên thế giới không quan hệ 

hợp tác với các quốc gia khác về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật … Tất cả các quốc 

gia bị cấm vận kinh tế hoặc tự đóng cửa với bên ngoài thì đều không phát triển kinh tế 

mạnh được. Thế giới đã và đang hình thành sự phân công lao động ở phạm vi toàn cầu. 

Các quốc gia trên thế giới tham gia vào sự lao động ở phạm vi toàn cầu thông qua sản 

phẩm và dịch vụ mà họ tham gia vào tổng khối lượng hàng hóa và họ cung ứng cho xã 

hội, thế giới. Việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ ngày nay cho thế giới ngày càng 

thuận lợi, bình đẳng, nhanh chóng ở phạm vi toàn cầu. Đất nước Việt Nam và dân tộc 

Việt Nam cần phải xác định vị thế của mình trong sâu chuỗi giá trị sản phẩm và dịch vụ 

cung ứng cho xã hội thế giới cũng như sự phân công lao động ở phạm vi toàn cầu. Từ 

thế kỷ 21 trở đi sự cạnh tranh ở qui mô lớn toàn cầu ngày càng khốc liệt hơn giữa các 

quốc gia, các dân tộc. Bên thắng cuộc trong cạnh tranh toàn cầu đó chính là bên có 

nhiều trí tuệ chứ không phải là bên có nhiều sức lực cơ bắp. Con người không thể khỏe 

hơn con trâu hay con voi. Con trâu có thể làm sức kéo cho nhân dân cho nông dân, con 

voi có thể kéo gỗ cho người thợ rừng. Sức lực cơ bắp của con trâu, con voi lớn hơn sức 

lực của con người. Con người giá trị hơn con trâu, con voi là ở chỗ con người có trí tuệ 

hơn con trâu và con voi. Mỗi người Việt Nam cần có trí tuệ đơn lẻ cao hơn, đồng thời 

người Việt Nam cần phải biết hợp tác trí tuệ lớn của nhiều người để làm gia tăng giá 

trị lợi nhuận của từng trí tuệ đơn lẻ mỗi con người và trí tuệ chung của toàn thể dân 

tộc Việt Nam.  

  

Tôi rất buồn vì từ hơn nửa thế kỷ qua đến nay có nhiều sự chia rẽ trong cộng đồng con 

người của dân tộc Việt Nam. Một trong những nguyên nhân quan trọng tạo nên sự chia 

rẽ trong cộng đồng con người của dân tộc Việt Nam đó chính là do cộng đồng người 

của dân tộc Việt Nam bị lây nhiễm dịch bệnh tinh thần hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản 

Mác - Lê Nin. Trong hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin có quá nhiều sự sai 

lầm, thiếu sót vì vậy nó trở thành hệ lý luận độc hại đầu độc tinh thần trí tuệ của gần 

một trăm triệu người Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ qua đến nay. Như tôi đã phân tích 

một phần ở phần trước bằng bài viết này về sự sai lầm thiếu sót của hệ lý luận chủ 

nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin khi viết về doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân và người 

lao động. Khi qui kết tất cả doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân thuộc về giai cấp bóc lột 

và tất cả người lao động thuộc về giai cấp bị bóc lột thì điều đó sẽ tạo ra sự chia rẽ, 

mâu thuẫn, xung đột trong mỗi doanh nghiệp. Người lao động sẽ luôn mang trong lòng 

sự hận thù đối với doanh nhân vì cho rằng doanh nhân là giai cấp bóc lột đã bóc lột họ. 

  

Chủ nghĩa Cộng sản còn tạo ra sự mâu thuẫn, đối kháng, xung đột giữa các quốc gia xã 

hội chủ nghĩa và phi xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa Cộng sản đã vu khống cho các quốc 

gia kinh tế tư nhân đều là các quốc gia tư bản. Quốc gia tư bản là các quốc gia có tồn 

tại doanh nhân bóc lột người lao động. Như tôi đã phân tích ở phần trước là có hai loại 

hình kinh tế tư nhân là tư nhân có bóc lột và kinh tế tư nhân không có bóc lột. Kinh tế 

tư nhân có bóc lột gọi là kinh tế tư bản. Kinh tế tư nhân không có bóc lột gọi là kinh tế 

cộng đồng. Từ năm 1954 đến năm 1975 cuộc chiến tranh đã xảy ra giữa hai miền Nam 

Bắc của Việt Nam chính là cuộc chiến tranh do sự xung đột về ý thức hệ chính trị xã 

hội chủ nghĩa và ý thức hệ chính trị phi xã hội chủ nghĩa. Miền Bắc Việt Nam theo chế 

độ xã hội chủ nghĩa muốn cưỡng bức miền Nam Việt Nam phải cùng đi theo chế độ xã 

hội chủ nghĩa. Từ năm 1953 đến năm 1956 tại miền Bắc Việt Nam tiến hành cuộc cách 

mạng cải cách ruộng đất và cải tạo tư sản. Trong cuộc cách mạng ấy đã có hàng trăm 

ngàn doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân của miền Bắc bị qui là địa chủ và tư sản. 
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Những ai bị qui là địa chủ và tư sản ở miền Bắc Việt Nam đã bị tịch thu toàn bộ tài sản, 

có rất nhiều người trong số ấy đã bị ngược đãi, bị tù đày, bị hành quyết. 

  

Ở 30 quốc gia xã hội chủ nghĩa trên thế giới tất cả đều đã sử dụng bạo lực để tước đoạt 

tài sản tư hữu của doanh nhân khối kinh tế tư nhân như ở Việt Nam. Rất nhiều doanh 

nhân ở khối kinh tế tư nhân ở miền Nam Việt Nam đã quá sợ hãi tấm gương của cách 

mạng cải cách ruộng đất ở miền Bắc. Do vậy những doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân 

của miền Nam Việt Nam đã hợp sức chống lại miền Bắc Việt Nam. Đây là lý do quan 

trọng tạo nên cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc của Việt Nam từ năm 1954 đến 

1975. Các quốc gia kinh tế tư nhân trên thế giới cũng luôn rất sợ hãi phong trào xã hội 

chủ nghĩa đang lan rộng trên phạm vi toàn thế giới. Năm 1917 mới có một nước Nga đi 

theo xã hội chủ nghĩa nhưng sau đại chiến thế giới lần thứ II trên thế giới đã có khoảng 

30 quốc gia đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Giới doanh nhân khối kinh tế tư nhân ở 

các quốc gia kinh tế tư nhân trên toàn thế giới đã quá kinh hãi chủ nghĩa Cộng sản bởi 

vậy đã hình thành sự liên kết ở qui mô toàn cầu các quốc gia kinh tế tư nhân chống lại 

hệ thống các quốc gia xã hội chủ nghĩa. Các quốc gia xã hội chủ nghĩa lại luôn ra sức 

hành động để phong trào chủ nghĩa Cộng sản ngày càng phát triển rộng trên thế giới. 

Từ đây đã hình thành nên sự đối đầu bằng chiến tranh lạnh và chiến tranh nóng. Giữa 

hai hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa và kinh tế tư nhân. Thực chất sau đại chiến thế 

giới lần thứ II không còn tồn tại các quốc gia kinh tế tư nhân tư bản mà chỉ còn lại các 

quốc gia kinh tế tư nhân phi tư bản tức là kinh tế cộng đồng tư nhân. 

  

Hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác -  Lê Nin có quá nhiều sai lầm và thiếu sót. Tôi sẽ 

chứng minh rõ ràng, cụ thể, chi tiết về nhận định của tôi là: hệ lý luận chủ nghĩa Cộng 

sản Mác -Lê Nin bị sai lầm và thiếu sót tới hơn 90%. Một trong những điều sai lầm của 

hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác Lê Nin là qui những thành phần xã hội sau thuộc về 

giai cấp tiểu tư sản tức là giai cấp bóc lột nhỏ gồm có: trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh, 

sinh viên, giáo viên, tiểu thương, tiểu chủ… tiểu tức là nhỏ. Tư sản tức là bóc lột. Tiểu 

tư sản tức là bóc lột nhỏ. Các Mác thật là vô cùng ảo tưởng và lố bịch, độc ác khi viết 

ra hệ luận chủ nghĩa Cộng sản. Trên thực tế các thành phần xã hội như: trí thức, học 

sinh, sinh viên, giáo viên, văn nghệ sĩ, tiểu thương, tiểu chủ… các thành phần xã hội đó 

không hề tham gia bóc lột bất kỳ ai cho dù chỉ là bóc lột nhỏ. Trí thức, giáo viên, văn 

nghệ sĩ, tiểu thương, tiểu chủ họ tự làm việc kiếm sống theo kiểu kinh tế hộ gia đình 

hoặc họ cũng phải đi làm đi lao động làm thuê để có thu nhập nuôi sống bản thân học 

sinh sinh viên thì phải sinh sống phụ thuộc vào gia đình và xã hội. Đã có hàng tỷ người 

ở khoảng 30 quốc gia trên thế giới từng sùng bái tin theo hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản 

Mác - Lê Nin. Từ năm 1945 đến 1989 nửa nước Đức là Đông Đức đi theo đường lối 

kinh tế, chính trị xã hội chủ nghĩa. Đến năm 1989, khi bức tường Berlin sụp đổ thì kể 

từ đó chủ nghĩa Cộng sản đã không còn hiện diện tại nước Đức. Từ năm 1991 đến nay 

chủ nghĩa Cộng sản đã không còn được hiện diện trên nước Nga quê hương của Lê 

Nin, trên nước Đức quê hương của Các Mác nữa. Việt Nam không phải là quê hương 

của các vĩ nhân ảo tưởng và độc ác như Các Mác, Lê Nin. Vì vậy không có bất kỳ một 

lý do chính đáng nào để ép buộc, cưỡng bức dân tộc Việt Nam tiếp tục phải trung thành 

sùng bái tin theo, đi theo hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin chứa đầy rẫy sự 

sai lầm và thiếu sót. Dân tộc Việt Nam cần tiếp thu mọi tinh hoa của các dân tộc khác 

trên thế giới. Tiếp thu có chọn lọc, cái hay thì sử dụng, cái sai lầm thì loại bỏ, cái thiếu 

sót thì tự sáng tạo bù vào chỗ thiếu sót đó, làm được như vậy dân tộc Việt Nam mới 

đáng được gọi là dân tộc khôn ngoan. 
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Khi tôi nói ra sự thật có thể làm cho rất nhiều người Việt Nam cảm thấy tự ái đến mức 

như muốn căm hận tôi. Tự ái khác với tự trọng. Những ai tự ái sẽ phản ứng lại với sự 

thật. Những ai tự trọng sẽ ngộ ra bởi sự thật và cảm ơn tôi đã giúp họ tỉnh ngộ để tránh 

được sai lầm. Tôi cảm thấy thật vô cùng xấu hổ (mắc cỡ) thay cho nhiều triệu đảng 

viên đảng Cộng sản Việt Nam, công chức chính quyền Việt Nam và một số tầng lớp 

nhân dân Việt Nam đã ngộ nhận, lầm mê, u mê tin theo, sùng bái, đi theo hệ lý luận chủ 

nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin bị sai lầm và thiếu sót tới hơn 90%. Dẫu muộn màng để 

ngộ ra chân lý còn hơn là mãi mãi u mê, lầm mê, sùng bái tin theo, đi theo một hệ lý 

luận sai lầm và thiếu sót đầy cặn bã, rác rưởi, độc hại, độc ác như là hệ lý luận chủ 

nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin. Một số bạn hữu của tôi nói với tôi rằng: “Coi chừng bạn 

làm ơn mắc oán, sẽ có kẻ gây oán trả ơn đối với bạn. Nhiều người Việt Nam cố chấp 

lầm mê lắm, họ cứ tưởng hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin quí giá tựa như 

là cục vàng thỏi vậy. Khi bạn muốn làm cho họ tỉnh ngộ lầm mê về chủ nghĩa Cộng sản 

sẽ có một số người họ tự cảm thấy họ như bị mất đi một cục vàng thỏi quí giá vậy. Kỳ 

thực chỉ là do họ lầm mê, mắt họ có vấn đề thôi, họ đã nhìn lầm những “cục vàng thỏi” 

mà mỗi con người thải từ trong cơ thể ra hằng ngày tưởng đó là những thỏi vàng ròng 

loại 99,99% vậy!”. Ôi thật là buồn thay thật là thương xót thay, thật là đau đớn thay, 

thật là cay đắng thay, thật là bẽ bàng thay, thật là xấu hổ (mắc cỡ) thay, thật là nhục 

thay cho nhiều triệu đồng bào Việt Nam của tôi từ hơn nửa thế kỷ qua đến nay đã u mê, 

lầm mê, hoa mắt quáng gà để nhìn lầm, tin lầm, sùng bái để tin theo, đi theo hệ lý luận 

chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin không phải quí giá như vàng thật mà là vàng khối!!! 

Ối giời ơi là giời!!!!! Giận thì giận mà thương thì vẫn buộc phải thương. Dẫu có ghét 

thì những đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, công chức chính quyền Việt Nam, 

những tầng lớp doanh nhân Việt Nam lầm mê sùng bái tin theo hệ lý luận chủ nghĩa 

Cộng sản Mác - Lê Nin ấy họ cũng đều là những con người thuộc dân tộc Việt Nam 

của tôi. 

  

Nhiệt tình cộng với ngu dốt trở thành đại phá hoại. Hàng triệu con người Việt Nam u 

mê, lầm mê, sùng bái tin theo hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin họ đã, đang 

trở thành những kẻ đại phá hoại mà họ không tự biết. Thậm chí họ còn cảm thấy dường 

như họ còn có công lao lớn nữa. Ôi thật tệ hại, ôi trí tuệ Việt Nam, ôi dân tộc Việt Nam 

là dân tộc trí tuệ hay ngu si, tin vào hệ lý luận chủ nghĩa Mác - Lê Nin sai lầm, và thiếu 

sót như vậy thì Việt Nam không đáng được gọi là dân tộc thông minh, trí tuệ. Bài viết 

này của tôi tựa như một phương thuốc biệt dược để giúp cho nhiều con người thuộc dân 

tộc Việt Nam đã lỡ lầm mê, u mê, sùng bái tin theo, đi theo hệ lý luận chủ nghĩa Cộng 

sản Mác - Lê Nin hãy sớm tỉnh ngộ lại. Hỡi dân tộc Việt Nam hãy sớm vứt bỏ ngay hệ 

lý luận chủ nghĩa Mác - Lê Nin có quá nhiều sai lầm và thiếu sót. Tôi và những trí thức 

cao cấp Việt Nam đã soạn sẵn hệ lý luận mới là hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng để thay 

thế cho hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin. Tôi rất mong những đảng viên 

đảng Cộng sản Việt Nam và công chức chính quyền Việt Nam hãy cầu thị, hạn chế sự 

tự ái để nhìn nhận sự thật, hãy bỏ cái sai lầm và tiếp nhận những sự ưu việt tiến bộ 

mới. 

  

Vào năm 1945 đến 1946 chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động cuộc cách mạng dân trí 

Việt Nam đó là cuộc cách mạng xóa tệ nạn mù chữ tại Việt Nam. Ngày nay tại Việt 

Nam số lượng con người còn bị mù chữ chiếm một tỷ lệ rất ít nhưng so với mặt bằng 

dân trí của các quốc gia phát triển như Mỹ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Singapore, Anh, Pháp 

… thì dân trí Việt Nam vẫn còn ở đẳng cấp rất thấp. Đẳng cấp trí thức bao gồm học vấn 

bằng cấp ở nhà trường và trí thức văn hóa xã hội ở cuộc sống cùng môi trường kinh 

doanh. Cơ chế chính sách của mỗi quốc gia đó chính là phần tri thức xã hội quan trọng 
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cao cấp nhất của quốc gia ấy. Khi đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam 

lấy hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin làm lý luận cơ bản, kim chỉ nam để tư 

duy lãnh đạo toàn bộ hoạt động xã hội Việt Nam thì thật là sự ngu xuẩn hết chỗ để nói. 

Trong bài viết này tôi đã nêu ra một số sai lầm, thiếu sót nghiêm trọng của hệ lý luận 

chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin. Tôi muốn sớm tiến hành một cuộc cách mạng nâng 

cao dân trí mới cho dân tộc Việt Nam. Đảm bảo chỉ trong 5 năm sẽ đưa Việt Nam trở 

thành một trong mười dân tộc có đẳng cấp, mặt bằng trí tuệ cao bậc nhất trong những 

dân tộc trên thế giới. Tôi và các trí thức cao cấp Việt Nam đã lập kế hoạch chi tiết, cụ 

thể để chuẩn bị thực hiện kế hoạch thần kỳ nhằm chỉ trong thời gian rất ngắn sẽ đưa 

Việt Nam trở thành một trong mười dân tộc có đẳng cấp trí tuệ cao bậc nhất thế giới. 

Nâng cao tri trức cho dân tộc Việt Nam đó chính là nâng cao vốn vô hình cho dân tộc 

Việt Nam. 

  

Nếu quí vị và các bạn có hoài nghi thì sẽ không thể hoài nghi tôi lâu vì chúng tôi sắp 

công bố công khai rộng rãi chương trình nâng cao dân trí Việt Nam. Sau khi biết rất rõ 

về chương trình nâng cao dân trí Việt Nam của chúng tôi thì quí vị và các bạn sẽ hết 

hoài nghi về tôi. Việc làm đầu tiên của chương trình nâng cao dân trí của chúng tôi đó 

là “tẩy não” cho nhiều triệu đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, công chức chính 

quyền Việt Nam, các tầng lớp nhân dân Việt Nam lỡ lầm mê, u mê, sùng bái tin theo hệ 

lý luận Cộng sản Mác - Lê Nin chứa đầy độc hại, sai lầm và thiếu sót. Việc kế tiếp là 

giúp cho Việt Nam sớm có được những hệ lý luận mới đúng đắn, khoa học, tiến bộ để 

tư duy điều hành xã hội. Kế tiếp đó là tiến hành những kế hoạch khả thi đặc biệt để 

nâng cao tri thức văn hóa cho đông đảo người Việt Nam. Chúng tôi sẽ thực hiện những 

chương trình giáo dục, đào tạo toàn dân thường xuyên. Cải cách phương thức giáo dục, 

đào tạo trong nhà trường và tiến hành nhiều chương trình giáo dục ngoài nhà trường ở 

phạm vi rộng toàn xã hội. 

Trong bài viết này tôi chỉ tạm giới thiệu sơ bộ khái quát tổng thể nhiều vấn đề để quí vị 

và các bạn nhìn được bức tranh tổng thể về tương lai của dân tộc Việt Nam. Sau bài 

viết này tôi sẽ viết công bố thêm nhiều bài viết chuyên đề sâu về lĩnh vực nâng cao dân 

trí Việt Nam. Trong bài viết này tôi xin nêu một mô hình đơn giản nhưng rất hữu ích để 

nâng cao tri thức cho dân tộc Việt Nam. Tôi đặt tên cho mô hình nhỏ này là Thư Viện 

Sách Người Việt Yêu Người Việt. Tôi mong được toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong 

nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế sẽ nhiệt tình hưởng ứng để tham gia, tạo lập 

chương trình Thư Viện Sách Người Việt Yêu Người Việt. Vậy mô hình Thư Viện Sách 

Người Việt Yêu Người Việt là gì?! Tôi xin mô tả tóm tắt cách tạo lập, tiến hành, tham 

gia Thư Viện Sách Người Việt Yêu Người Việt như sau: 

  

Rất nhiều người Việt Nam muốn đọc sách nhưng lại không có tủ sách để đọc bởi mỗi 

cuốn sách trên thị trường sách hiện nay thường từ 50,000 đồng VN đến 300,000 đồng 

VN mới mua được một cuốn sách. Nhiều người Việt Nam thu nhập thấp, tiền của họ 

kiếm được phải ưu tiên sử dụng vào những chi phí phục vụ ăn, mặc, tiền điện, tiền 

nước, tiền khám chữa bệnh … do vậy nhiều người Việt Nam không có dư nhiều tiền để 

mua sách, báo. Trong khi đó tại rất nhiều gia đình trong tủ sách của họ chứa rất nhiều 

những cuốn sách cũ đã được chủ nhân của nó đọc xong. Đa phần mọi người chỉ đọc 

mỗi cuốn sách một lần trong đời. Đọc sách xong vứt bỏ sách ra thùng rác thì lãng phí, 

mà để sách ra tủ sách thì không khác gì ta biến cái tủ sách trở thành như một cái “sọt 

rác” lâu năm ở trong nhà mình. Có một phương pháp tôi nêu ra trong chương trình này 

là mọi người chỉ cần góp một cuốn sách cũ đã đọc xong thì sẽ được đọc một triệu cuốn 

sách khác. 
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Tôi dự tính sẽ triển khai rộng khắp ở Việt Nam từ những tổ dân phố trong những 

phường khu vực thành phố, ở các thôn bản trong những khu vực nông thôn hoặc miền 

núi đều sẽ có những Thư Viện Sách Người Việt Yêu Người Việt. Những Thư Viện 

Sách Người Việt Yêu Người Việt ấy sẽ như là những trạm trung gian để luân chuyển 

sách trao đổi giữa người này muốn trao đổi sách với người kia. Ở bất kỳ địa phương 

nào trong cả nước cũng đều có những người thích đọc sách mà lại rỗi thời gian. Ví dụ 

những cán bộ hưu trí họ có nhiều người, có nhiều thời gian rỗi mà lại thích đọc sách. 

Những cán bộ hưu trí đó cần sách để đọc, họ vừa có thể vừa là người đọc sách đồng 

thời lại vừa làm chủ Thư Viện Sách Người Việt Yêu Người Việt. Vừa được đọc sách 

miễn phí, được giúp đỡ mọi người đọc sách mà chủ các Thư Viện Sách Người Việt 

Yêu Người Việt lại có thể kiếm thêm được một chút tiền vui vui. Tôi ví dụ hiện nay tôi 

đang ở trong phường Nguyễn Thái Bình, quận Một, thành phố Hồ Chí Minh. Trong 

phường của tôi đang ở hiện nay có khoảng 15,000 dân, tính trung bình mỗi hộ dân có 5 

người thì trong phường của tôi có khoảng 3,000 hộ. Nếu trong phường của tôi tổ chức 3 

Thư Viện Sách Người Việt Yêu Người Việt thì tính trung bình một thư viện sách sẽ 

phục vụ 1,000 hộ dân mỗi hộ dân chỉ cần góp khoảng 5,000 đồng mỗi tháng thì một 

Thư Viện Sách Người Việt Yêu Người Việt sẽ có thêm khoảng thu nhập là 5,000,000 

đồng VN. 

  

Những người cán bộ hưu trí có thể sử dụng chính nhà ở của mình làm cơ sở giao dịch 

cho Thư Viện Sách Người Việt Yêu Người Việt. Mỗi cá nhân hoặc mỗi hộ gia đình có 

thể làm một thẻ thư viện để tiện việc theo dõi sự luân chuyển, trao đổi sách. Thủ tục 

tham gia ban đầu rất đơn giản. Người đọc sách chỉ cần đem đến góp cho Thư Viện 

Sách Người Việt Yêu Người Việt ít nhất 2 quyển sách. Sau đó họ được quyền mượn lại 

một cuốn sách khác. Để dự phòng một cuốn sách ở thư viện làm thành lượng sách dự 

phòng luân chuyển theo đội. Từ lần thứ hai trở đi chỉ cần đem đến trả lại cuốn sách đã 

mượn thì sẽ được mượn một cuốn sách khác. Cứ như vậy liên tục tiếp diễn mỗi người 

hay mỗi gia đình có thể đọc hàng triệu cuốn sách với mức phí đóng góp rất ít khoảng 

5,000 đồng VN một tháng cho mỗi người hoặc mỗi gia đình. Mức phí 5,000 đồng VN 

một tháng cho mỗi người hoặc mỗi gia đình khi tham gia đọc sách là tôi nêu ví dụ. 

Tùy từng địa phương, tùy từng Thư Viện Sách Người Việt Yêu Người Việt mà chủ thư 

viện quyết định mức phí sao cho phù hợp với địa bàn. Có thể với khu dân nghèo quyết 

định phí đọc sách cho mỗi người hay mỗi gia đình tham gia là 3,000 đồng VN một 

tháng, còn đối với khu dân giàu có thể qui định mức phí là 10,000 đồng VN một tháng 

hoặc thậm chí cao hơn. Các thư viện có thể triển khai dịch vụ đem sách đến tận nhà 

riêng, cơ quan, doanh nghiệp theo yêu cầu tùy cự ly xa hay gần mà thư viện và người 

đọc sách có thể thỏa thuận mức phí đưa sách đến tận gia đình. Người đọc có thể đặt yêu 

cầu của mình với thư viện thông qua liên lạc bằng điện thoại hoặc bằng email. Các cơ 

quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, chùa, nhà thờ … có thể tổ chức Thư Viện 

Sách Người Việt Yêu Người Việt theo mô hình thư viện sách trao đổi luân chuyển. 

  

Thực hiện chương trình này góp phần nâng cao dân trí cho người Việt Nam rất lớn 

đồng thời tiết kiệm được rất nhiều chi phí mua sách cho người đọc. Chương trình này 

cũng rất tránh lãng phí rất lớn từ việc có rất nhiều sách đã đọc xong để tồn trong các tủ 

sách ở nhiều gia đình Việt Nam. Mô hình Thư Viện Sách Người Việt Yêu Người Việt 

thực hiện không hề khó một chút nào. Tôi có 2 đứa con, con gái lớn năm nay 11 tuổi, 

con trai nhỏ năm nay 8 tuổi. Tôi sẽ huấn luyện 2 đứa con của tôi để chúng sẽ thực hiện 

việc điều hành ít nhất một Thư Viện Sách Người Việt Yêu Người Việt. Tôi đã đọc bộ 

sách có tên là Dạy Con Làm Giàu. Nhiều gia đình giàu tại Mỹ họ đã dạy trẻ con biết 

cách làm giàu từ rất nhỏ. Chính tác giả người Mỹ đã viết ra bộ sách có tên là Dạy Con 
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Làm Giàu cũng từng đi học cách làm giàu từ khi mới lên 9 tuổi. Cơ sở kinh doanh đầu 

tiên của chính tác giả viết ra bộ sách Dạy Con Làm Giàu được bắt đầu từ khi anh ta 

mới lên 9 tuổi và đó là một thư viện sách chuyên dành phục vụ các trẻ em. Vợ chồng 

tôi không thiếu tiền để nuôi dạy con cái ăn học đến khi có bằng tiến sĩ. Nhưng ở những 

nhà trường chủ yếu chỉ đào tạo ra những nhà chuyên môn, những người biết đi làm 

thuê giỏi. Các nhà trường ít có thể dạy ra được những người chủ doanh nghiệp thành 

công giàu có, những người làm chủ đất nước giỏi. Tôi muốn dạy con tôi những điều mà 

nhà trường không dạy. Tôi sẽ dạy các con tôi trí tuệ, bản lĩnh để trở thành tỷ phú USD, 

để trở thành tổng thống Việt Nam trong tương lai. Tôi không sử dụng lao động trẻ em 

để làm việc kiếm tiền cho tôi do vậy tôi không hề phạm luật sử dụng lao động trẻ em. 

Tôi chi phí đầy đủ để nuôi dạy các con khôn lớn trí tuệ. Toàn bộ số tiền các con tôi sẽ 

kiếm được tôi cho các con tôi được toàn quyền định đoạt. Tôi định hướng cho các con 

tôi sử dụng một phần số tiền làm ra để làm tích lũy vốn riêng để phát triển sự nghiệp 

kinh doanh cho các con tôi, một phần số tiền kiếm được dùng để làm việc thiện. Tôi sẽ 

định hướng cho các con tôi sớm về tâm hồn thánh thiện, biết đồng cảm thương người 

khó khăn hoạn nạn, biết làm việc thiện từ khi còn nhỏ tuổi. Tôi muốn rèn luyện cho các 

con tôi ý chí tự chủ để lập nghiệp từ khi còn nhỏ tuổi. Thông qua chính công việc cụ 

thể ở thực tế để các con tôi học cách tự chủ cuộc sống tốt nhất. 

  

Dân gian Việt Nam ta hay nói câu: “Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không 

bằng một sờ!”. Học thực tế kết quả hơn, nhanh hơn so với chỉ học lý thuyết suông. 

Thương cho roi cho vọt, ghét cho ăn sung mặc sướng. Cưng chiều con cái quá sẽ làm 

hỏng con mình. Cần phải yêu thương con cái mình bằng cả con tim và cái đầu. Một 

ngày không xa quí vị và các bạn sẽ thấy hai con yêu quý nhỏ bé của tôi sẽ thành lập, 

điều hành tốt một số thư viện Sách Người Việt Yêu Người Việt ở khu vực thành phố 

Hồ Chí Minh và Việt Nam. Các trẻ em từ 10 tuổi trở lên và mọi người lớn tuổi đều có 

thể thành lập và điều hành một thư viện Sách Người Việt Yêu Người Việt theo mô hình 

tôi đang giới thiệu. 

Điều hành thư viện sách trao đổi luân chuyển này không cần phải có nhiều sức khỏe, 

cũng không cần phải lo vốn đầu tư, cũng không cần phải có trí tuệ cao. Vốn đầu tư cho 

thư viện sách trao đổi luân chuyển đó chính là những quyển sách của chính những 

người tham gia đọc sách. Lấy chính những quyển sách của chính những người tham gia 

đọc sách làm vốn cho thư viện. Đối với những người hoặc gia đình quá nghèo đến mức 

không có cả sách cũ đã đọc xong để góp ban đầu hoặc không có cả tiền phí nho nhỏ 

mỗi tháng thì hãy miễn phí hoàn toàn cho họ mọi sự đóng góp, coi như chúng ta làm từ 

thiện cho họ. Bù lại chúng ta hãy vận động những người giàu có tấm lòng hảo tâm 

đóng góp nhiều hơn. Nếu người chủ thư viện sách đó thiếu tủ sách thì có thể kêu gọi sự 

giúp đỡ từ cộng đồng dân cư xung quanh mình. Không thiếu gì những gia đình, cơ 

quan, doanh nghiệp có đồ cũ là tủ đã qua sử dụng họ cần thay thế để mua sắm tủ mới, 

hãy ngỏ lời xin giúp đỡ họ sẽ cho tặng những thư viện sách nghèo những chiếc tủ cũ để 

đựng sách. 

  

Nghèo vật chất, tiền bạc không đáng sợ. Nghèo trí tuệ và tình yêu thương mới thật sự là 

đáng sợ. Chúng ta sử dụng sách cũ, đồ dùng cũ là tủ sách đã qua sử dụng để phục vụ 

góp phần vào sứ mệnh nâng cao dân trí cho người Việt Nam thì thật là đáng quí. Tôi sẽ 

thành lập một trung tâm điều phối thư viện để giúp phát triển hệ thống Thư Viện Sách 

Người Việt Yêu Người Việt. Tôi kêu gọi mọi người Việt Nam ở trong nước và Việt 

kiều ở hơn 100 quốc gia trên thế giới hãy sớm tự thành lập và hoạt động thư viện sách 

trao đổi luân chuyển theo mô hình mà tôi đang mô tả. Tất cả những cá nhân, cơ quan, 

doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, ký túc xá sinh viên, chùa, nhà thờ … cần hỗ trợ 



38 

 

hoặc có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ phát triển hệ thống Thư Viện Sách Người Việt Yêu 

Người Việt xin hãy vui lòng liên hệ với tôi. Để tránh việc hiểu lầm, vu khống đối với 

tôi, tôi xin từ chối nhận sự giúp đỡ về tiền bạc vật chất trực tiếp. Tôi chỉ làm trung gian, 

tôi sẽ chỉ địa chỉ cho quí vị và các bạn những nơi cần nhận sự hỗ trợ để quí vị và các 

bạn đến trực tiếp những nơi đó giúp đỡ họ. Từ nay đến cuối đời tôi sẽ dành ra hơn 90% 

lợi nhuận cho mình do mình làm ra để phục vụ lợi ích phát triển xã hội Việt Nam và 

nhân loại. Tôi còn rất nhiều điều muốn trình bày về chương trình nâng cao dân trí Việt 

Nam tôi sẽ viết và thuyết trình sâu rộng chương trình này ở những bài viết chuyên đề 

sâu cùng những buổi hội thảo, hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến. Xin quí vị và các bạn 

tiếp tục quan tâm, tham gia nhiệt tình hợp tác với chương trình nâng cao dân trí Việt 

Nam do tôi phát động. Sau đây tôi xin chuyển qua viết những chương trình khác. 

 

 
 

Sài Gòn, tháng 01 năm 2014, chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê. 

(Hết phần 3, xin xem tiếp Phần 4) 
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10 CHƯƠNG TRÌNH NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT 

(Phần 4) 

 

----- 

  

9 – CHƯƠNG TRÌNH NHÂN ĐẠO NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT: 
  

Trong bài viết này tôi xin giới thiệu một số mô hình làm nhân đạo mới để mọi người 

Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế tham gia thực hiện. Có mô 

hình kết hợp nhân đạo với đầu tư kinh doanh. Làm từ thiện cho người khác mà mình và 

gia đình của mình lại có thêm nhiều lợi ích. Những mô hình từ thiện để mọi người, mọi 

gia đình tham gia thường xuyên suốt đời. Biến công việc làm từ thiện trở thành như 

những thú vui của cuộc sống, là hạnh phúc của mỗi con người và mỗi gia đình. Nếu 

làm từ thiện mà chỉ có mất đi thì sẽ có ít người làm việc từ thiện nhưng nếu làm từ 

thiện được một phần mà được hưởng lợi ích 10 phần đến 100 phần thì tôi tin sẽ có rất 

nhiều người, rất nhiều gia đình sẽ tham gia làm việc từ thiện. Trong bài viết này tôi xin 

trình bày một số mô hình để mọi người, mọi gia đình có thể được hưởng nhiều lợi ích 

khi tham gia làm từ thiện. Mới thoạt nghe chưa kỹ ai đó sẽ tưởng tôi nói chuyện ở trên 

trời nhưng là lại chuyện hoàn toàn có thật. Ngay trong bài viết này tôi sẽ làm cho quí 

vị và các bạn tin lời tôi nói một phần. Sau bài viết này tôi sẽ viết thêm nhiều bài viết 

khác và tổ chức nhiều buổi hội nghị, hội thảo để trình bày về những chương trình 

chuyên đề sâu về từ thiện.  

  

Trước tiên tôi xin giới thiệu sơ bộ về chương trình thành lập quỹ đầu tư phát triển hệ 

thống Y Tế Nhân Đạo Người Việt Yêu Người Việt. Chúng tôi sắp công bố công khai 

rộng rãi về chương trình đầu tư hệ thống Y Tế Nhân Đạo Người Việt Yêu Người Việt. 

Dự kiến sẽ đầu tư khoảng 200 bệnh viện quốc tế tiêu chuẩn 5 sao mang thương hiệu 

Người Việt Yêu Người Việt. Trong đó sẽ đầu tư khoảng 100 bệnh viện 5 sao ở khoảng 

100 quốc gia có nhiều Việt kiều sinh sống. Đầu tư ở Việt Nam khoảng 100 bệnh viện 5 

sao. Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố những tỉnh, thành phố ít dân sẽ đầu tư một bệnh 

viện. Những tỉnh, thành phố đông dân cư sẽ đầu từ 2 đến 5 bệnh viện tiêu chuẩn 5 sao. 

Tính trung bình mỗi bệnh viện đầu tư sẽ xây dựng hết khoảng 100,000,000.00 USD 
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(một trăm triệu USD, tương đương khoảng 2,100 (hai ngàn một trăm) tỷ đồng VN) như 

vậy để đầu tư xây dựng 200 bệnh viện 5 sao ở Việt Nam và ở 100 quốc gia trên khắp 

thế giới cho Việt kiều cần số vốn khoảng 20 tỷ USD. 

Đầu tư thêm một số trường đại học y dược hệ thống dưỡng già quốc tế nhân đạo nữa 

cần số tiền khoảng 10 tỷ USD. Như vậy chúng ta cần số vốn là khoảng 30 tỷ USD. 

Chúng tôi dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu sáng lập quỹ đầu tư phát triển y tế nhân đạo 

Người Việt Yêu Người Việt. Chỉ cần thu được 3 tỷ USD là thành công. Vì chúng tôi có 

thể sử dụng nghệ thuật tài chính để huy động số vốn gấp 10 lần với vốn tự có từ những 

quỹ và ngân hàng ở Việt Nam cùng quốc tế. Khi có vốn đối ứng tự có là 1 USD có thể 

huy động thêm một lượng vốn gấp 10 lần là 10 USD. Khi quỹ đầu tư phát hành cổ phần 

sáng lập được số vốn tự có là 3 tỷ USD thì có thể huy động thêm số vốn là 30 tỷ USD. 

Nếu biết đầu tư kinh doanh thì ngành y tế có thể có lãi khoảng 20% đến 30% / năm. 

Lãi suất huy động ở Việt Nam và quốc tế cho đầu tư nghành y dược chỉ có khoảng 5% 

đến 7% / năm, có thể khai thác được nhiều nguồn vốn có mức lãi suất thấp hơn. Dự 

kiến dành 70% lợi nhuận kinh doanh y dược để chia lợi tức cho các cổ đông góp vốn 

mua cổ phiếu của quỹ đầu tư phát triển y tế Người Việt Yêu Người Việt. Còn lại 30% 

lợi nhuận được dành để làm quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh từ thiện cho những đối tượng: 

người nghèo, trẻ em mồ côi, người tàn tật, người già cô đơn không nơi nương tựa, 

người bị chất độc màu da cam đi ô xin, người bị gặp hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn nhất 

thời, nhân dân khi gặp rủi ro thiên tai hoặc nhân tai … những đối tượng từ thiện được 

miễn hoàn toàn hoặc giảm một phần chi phí khám, chữa bệnh. 

Tùy thuộc vào thái độ của người Việt Nam mà bè bạn quốc tế có thể ủng hộ ít hay 

nhiều cho dự án này. Chương trình dự án đầu tư hệ thống y tế nhân đạo Người Việt 

Yêu Người Việt cần khoảng 30 tỷ USD, quý vị và các bạn nghĩ số tiền này lớn hay 

nhỏ?! Tổng thu nhập quốc dân GDP của nước Mỹ mỗi năm khoảng 16,000 tỷ USD. 

Như vậy 30 tỷ USD chỉ bằng hai phần ngàn tức 0,2% của tổng thu nhập quốc dân GDP 

của Mỹ trong một năm. Nếu có tầm nhìn toàn cầu và biết cách thực hiện thì việc huy 

động số vốn 30 tỷ USD để đầu tư hệ thống y tế nhân đạo Người Việt Yêu Người Việt 

không có khó. Cho “con cá” hay cho “cái cần câu”?! Đầu tư hệ thống y tế nhân đạo 

Người Việt Yêu Người Việt chính là tạo ra nhiều “chiếc cần câu” cho cộng đồng dân 

tộc Việt Nam. Hệ thống vừa làm ra lợi nhuận lại chia cho người có vốn, vừa tạo ra quỹ 

thường xuyên và lâu dài cho y tế nhân đạo, đồng thời lại tạo ra nhiều cơ sở khám chữa 

bệnh cho hàng chục triệu dân Việt Nam và bè bạn quốc tế. 

  

Ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới ngày nay rất phát triển hệ thống trung tâm điều 

dưỡng, dưỡng già quốc tế. Tôi đã nghiên cứu mô hình đầu tư kinh doanh ở hệ thống 

trung tâm điều dưỡng, dưỡng già của nhiều nước. Tôi nhận thấy thật quá đơn giản đối 

với tôi. Tôi đã lập kế hoạch để trong thời gian ngắn nhất Việt Nam sẽ đầu tư những hệ 

thống trung tâm điều dưỡng, dưỡng già tốt bậc nhất thế giới. Trong một số quốc gia 

trên thế giới họ đã phát triển những chương trình du lịch chuyên đề như: du lịch kết 

hợp với khám chữa bệnh, du lịch kết hợp với du học, du lịch kết hợp với khảo sát thị 

trường và tìm đối tác hợp tác đầu tư kinh doanh cho doanh nhân, du lịch kết hợp với 

điều dưỡng và dưỡng già dành cho người già quốc tế … Việt Nam có nhiều danh lam 

thắng cảnh đẹp và khí hậu ôn hòa. Nếu được quy hoạch đầu tư phát triển thành hệ 

thống xâu chuỗi những trung tâm điều dưỡng, du lịch dưỡng già thì mỗi năm Việt Nam 

có thể đón hàng chục triệu lượng khách du lịch điều dưỡng, dưỡng già quốc tế. Việt 

Nam có thể thu được nhiều tỷ USD lợi nhuận từ dịch vụ phát triển chương trình du lịch 

chuyên đề là du lịch kết hợp với khám chữa bệnh và dưỡng già quốc tế. Mức giá trung 

bình chi phí cho một người già ở các trung tâm điều dưỡng, dưỡng già quốc tế ở các 

nước phát triển khoảng 2,000 USD / một tháng. Dịch vụ và giá nhân công ở Việt Nam 
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rẻ hơn nhiều so với nhiều nước phát triển. Việt Nam nếu đầu tư hệ thống dưỡng già 

quốc tế thì có thể trị thu phí bằng 30% của nước ngoài thì đã có thể cung cấp dịch vụ 

chất lượng bằng và cao hơn so với các nước phát triển. 

Ở Việt Nam ngày nay đã đầu tư một số trung tâm dưỡng già nhưng cách làm của tôi 

khác gần hoàn toàn so với họ. Ở Việt Nam và một số quốc gia việc đầu tư thiếu đồng 

bộ, thiếu tính hệ thống, thiếu nghiệp vụ chuyên môn cao về dịch vụ điều dưỡng dưỡng 

già quốc tế. Người già ở mãi một chỗ trong một trung tâm dưỡng già sẽ có cảm giác 

chán, có người già từng cảm thấy những trung tâm dưỡng già trở thành tựa như những 

nhà tù để nhốt họ vậy. Do vậy cần đầu tư nhiều trung tâm dưỡng già thành hệ thống ở 

nhiều điểm du lịch. Tôi dự kiến sẽ đầu tư khoảng 100 trung tâm dưỡng già ở 100 địa 

điểm du lịch khắp Việt Nam. Người già sẽ được luân chuyển thường xuyên. Mỗi người 

già chỉ ở một trung tâm dưỡng già từ một ngày đến một tháng rồi lại sẽ được đưa tới 

những trung tâm dưỡng già khác. Như vậy trung tâm dưỡng già trở thành tựa như là 

khách sạn, như là điểm dừng chân trong mỗi tour chương trình du lịch dài ngày mà 

thôi. Thông thường khách du lịch quốc tế khi đến Việt Nam họ chỉ ở từ 2 đến 10 ngày. 

Nhưng nếu làm tốt thì người già quốc tế có thể ở Việt Nam lâu dài từ 3 tháng đến 3 

năm. Nếu Việt Nam có 100 trung tâm dưỡng già ở 100 điểm du lịch khác nhau, khách 

du lịch người già nước ngoài đến Việt Nam nếu đi ở hết 100 trung tâm dưỡng già đó, 

mỗi khu ở một tuần thì họ đã ở Việt Nam 100 tuần, tức khoảng 2 năm.  

Tôi đã lập kế hoạch để Việt Nam sớm trở thành quốc gia có thương hiệu số một thế 

giới về dịch vụ du lịch chuyên đề: du lịch gắn với điều dưỡng dưỡng già quốc tế. Lợi 

nhuận của chương trình đầu tư hệ thống du lịch điều dưỡng dưỡng già quốc tế khoảng 

20% đến 35% một năm. Dự kiến sẽ trích khoảng 30% lợi nhuận của dịch vụ này làm 

quỹ từ thiện khám chữa bệnh miễn phí và giảm phí cho những đối tượng từ thiện. 

Chương trình đầu tư kinh doanh hệ thống du lịch dưỡng già quốc tế nếu làm nhỏ, đơn 

lẻ, thiếu tổng thể, thiếu chuyên môn cao thì chắc chắn sẽ thất bại. Trong bài viết này tôi 

chỉ viết giới thiệu sơ bộ. Quý vị và các bạn quan tâm đến vấn đề này xin hãy quan tâm 

những bài viết chuyên đề sâu cùng những buổi hội nghị, hội thảo tôi sẽ thuyết trình sâu 

kỹ về chương trình đầu tư kinh doanh này trong thời gian tới. Tôi muốn các doanh 

nhân, doanh nghiệp người Việt Nam ở trong nước và Việt kiều ở các quốc gia trên thế 

giới cùng bè bạn quốc tế sẽ hợp tác cùng với tôi thực hiện chương trình này. Sau đây 

tôi xin giới thiệu một mô hình từ thiện cộng đồng khác để đồng bào Việt Nam ở trong 

nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế tham gia thực hiện: 

Chương trình trợ giúp con nuôi, người già cô đơn không nơi nương tựa, người gặp khó 

khăn cơ nhỡ một thời, người tàn tật, người bị nhiễm chất độc màu da cam dioxin 

thường xuyên, xã hội hóa. Tôi đặt tên cho chương trình này là chương trình Nhân Đạo 

Người Việt Yêu Người Việt. Sau đây là sự trình bày tóm tắt mô hình, giải pháp thực 

hiện: 

  

Đại đa số con người của dân tộc Việt Nam ta đều có truyền thống yêu nước thương nòi. 

Nay tôi xin giới thiệu mô hình làm từ thiện mới để giúp cho người cho nhiều người Việt 

Nam gắn kết được với nhau nhằm thực hiện nhiều điều tốt hơn nữa. Tội ác không có 

giới hạn và lòng tốt cũng không có giới hạn. Lòng tốt nhỏ thì ví như một giọt nước. 

Lòng tốt lớn thì ví như hồ nước hoặc như nước đại dương. Có nhiều người Việt Nam 

thường tham gia làm điều tốt từ nhiều năm qua đến nay. Nhưng sự làm điều tốt của 

đồng bào Việt Nam ta từ trước đến nay vẫn còn đơn lẻ, thiếu thường xuyên, thiếu hệ 

thống. Mô hình từ thiện mà tôi đưa ra giúp để đồng bào Việt Nam áp dụng nhằm để 

đưa việc làm từ thiện của đồng bào Việt Nam ta trở thành hệ thống, thường xuyên ở 

tầm mức cao và toàn diện hơn. Cần làm từ thiện từ trí tuệ cao và xây dựng hoạt động 

từ thiện trở thành văn hóa cuộc sống tốt đẹp không thể thiếu của mọi người Việt Nam. 
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Từ thiện bằng tiền bạc, vật chất, và bằng công sức, tình yêu thương, trí tuệ. Tại khắp 

mọi địa phương ở Việt Nam ở mỗi phường, mỗi xã cần có từ một đến 10 nhóm từ thiện 

xã hội. Mức trung bình mỗi một tổ dân phố hay một thôn bản cần có ít nhất một nhóm 

từ thiện xã hội tự nguyện. Đồng bào Việt Nam có thể thành lập những chi hội từ thiện 

lấy tên là Câu Lạc Bộ Từ Thiện Người Việt Yêu Người Việt hoặc Hội Người Việt Yêu 

Người Việt. Có thể đặt tên riêng cho từng chi hội từ thiện gắn thêm cái phần tên chung 

là Người Việt Yêu Người Việt. Ví dụ tôi đang sống ở phường Nguyễn Thái Bình, Quận 

I, thành phố Hồ Chí Minh thì đồng bào Việt Nam ở trong phường của tôi có thể đặt tên 

là Câu Lạc Bộ Từ Thiện Người Việt Yêu Người Việt phường Nguyễn Thái Bình. Mỗi 

năm có 365 ngày, nếu mỗi người góp mỗi năm từ 5 đến 15 ngày tham gia công sức thời 

gian làm từ thiện thì không hề làm cuộc sống của họ bị gặp khó khăn trắc trở. Đối với 

người nghèo mỗi tháng bỏ ra 5,000 đồng VN đến 20,000 đồng VN để làm từ thiện thì 

cuộc sống của họ cũng không hề bị ảnh hưởng nhiều. Đối với người giàu mỗi tháng 

góp từ 10,000 đồng VN đến 50,000 đồng VN thì cuộc sống của họ không hề bị ảnh 

hưởng nhiều. Các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng, trường học, bệnh viện đều có bộ 

máy nhân sự như: kế toán, thủ quỹ, thư ký, trợ lý, cán bộ, công đoàn, cán bộ hội phụ 

nữ, hội sinh viên … theo sự đăng ký, cam kết góp tiền của mỗi người khi thanh toán 

lương hàng tháng bộ phận tài chính sẽ giúp tự động chuyển tiền góp quỹ từ thiện cho 

các cơ sở từ thiện xã hội. Bộ máy nhân sự của các cơ sở từ thiện xã hội là do đồng bào 

Việt Nam ở trong nước các địa phương và nước ngoài tạo nên. Có một số nguyên tắc 

sau tuyệt đối cần phải tuân theo: 

1-    Tất cả mọi người tham gia quản lý tài chính, điều hành cơ sở từ thiện tuyệt đối không được 
hưởng lương hoặc thu nhập ở bất kỳ mọi hình thức nào. Toàn bộ số tiền bạc, vật chất hoạt động 
được chỉ để sử dụng làm từ thiện. Mọi thành viên tham gia quản lý, điều hành không được sử dụng 
tiền bạc, vật chất quyên góp được. 

  

2-    Trong mỗi cơ sở từ thiện xã hội tự nguyện đều có đầy đủ những bộ phận như sau: bộ phận điều 
hành, bộ phận quản lý tài chính và vật chất, bộ giám sát, bộ phận thư ký. Tất cả mọi hoạt động từ 
thiện đều được tiến hành tự nguyện, minh bạch, công khai. 

  

3-    Phương thức hoạt động của cơ sở từ thiện, tự nguyện xã hội được tiến hành 

căn bản như sau: ưu tiên làm từ thiện cho những đối tượng từ thiện ở khu vực gần, 

sau đó mới làm từ thiện cho những đối tượng từ thiện ở khu vực xa. Cơ sở từ thiện 

tự đi tìm đối tượng từ thiện hoặc những người cần giúp đỡ hãy đến liên hệ trực 

tiếp với cơ sở từ thiện. Họ tên, địa chỉ, điện thoại, hoàn cảnh, nhu cầu cụ thể cần 

được giúp đỡ ra sao của những đối tượng từ thiện ra sao cần được ghi lại bằng sổ 

sách cụ thể để lưu lại theo dõi để tránh sự lạm dụng, trục lợi đối với cơ sở từ 

thiện. Trước khi thực hiện việc giúp đỡ những đối tượng từ thiện thì cơ sở từ thiện 

cần phải kiểm tra lại hoàn cảnh người nhận sự giúp đỡ của cơ sở từ thiện có đúng 

mức hay không. Đối tượng từ thiện là những người thuộc diện cần giúp đỡ như: 

trẻ em mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa, người tàn tật, người bị 

nhiễm chất độc màu da cam dioxin, học sinh và sinh viên nghèo, người gặp hoàn 

cảnh khó khăn cơ nhỡ nhất thời, đồng bào Việt Nam và bè bạn quốc tế khi gặp 

thiên tai hoặc nhân tai … sự giúp đỡ cần hiệu quả, đúng mức để tránh hình thức 

và lãng phí. Các đối tượng từ thiện cần gì thì giúp điều đó. Ví dụ: một người đang 

thiếu tiền khám, chữa bệnh thì cho họ tiền để khám và chữa bệnh. Đối tượng từ 

thiện không có quần áo mặc thì cho họ quần áo mặc, đối tượng từ thiện thiếu gạo 

ăn và thực phẩm thì hãy cho họ gạo ăn và thực phẩm. Trẻ em mồ côi cần sự giúp 
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đỡ về sự chăm sóc, nuôi dạy thì chúng ta cùng góp công sức và thời gian để chăm 

sóc, nuôi dạy đứa trẻ mồ côi đó.  

  

Việt Nam hiện nay có khoảng 150,000 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ và khoảng 170,000 

trẻ em mồ côi mất một cha hoặc một mẹ. Ngày nay hầu như tại 63 tỉnh và thành phố ở 

Việt Nam ở đâu cũng đều có những cơ sở nuôi dạy, bảo trợ trẻ em mồ côi. Có cơ sở 

bảo trợ trẻ em mồ côi của nhà nước, của tư nhân của Việt Nam và tổ chức từ thiện nước 

ngoài. Tổ chức bảo trợ con nuôi quốc tế SOS cũng đã có đầu tư cơ sở bảo trợ nuôi dạy 

trẻ em mồ côi tại Việt Nam từ hàng chục năm qua đến nay. Tôi đã đi tham quan khá 

nhiều cơ sở nuôi dạy bảo trợ trẻ em mồ côi tại Việt Nam và nhận thấy còn quá nhiều sự 

bất cập tại các cơ sở đó. 

  

Ở Việt Nam có nhiều quan chức tham nhũng giàu có lắm nhưng cuộc sống của trẻ em 

mồ côi ở những cơ sở nuôi dạy trẻ em mồ côi của nhà nước Việt Nam thì lại nghèo khổ 

lắm. Bất kỳ những ai không tin lời tôi nói xin hãy bớt chút thời gian công sức một lần 

đến thăm một cơ sở bảo trợ nuôi dạy trẻ em mồ côi của nhà nước Việt Nam thì sẽ rõ tất 

cả. Điều kiện sinh hoạt của trẻ em mồ côi tại các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi 

của nhà nước Việt Nam thiếu thốn kham khổ đủ thứ về sự ăn uống thiếu thốn, quần áo 

thiếu thốn, đồ dùng thiếu, sách báo thiếu … tôi có hỏi tại sao lại như vậy thì hầu hết 

cán bộ nhà nước tại những cơ sở bảo trợ trẻ em mồ côi của nhà nước đều trả lời rằng: 

do tiêu chuẩn kinh phí dành cho mỗi trẻ em mồ côi của nhà nước chỉ có rất ít chứ 

chúng tôi không hề ăn bớt tiêu chuẩn của trẻ em mồ côi. Trung tâm làng bảo trợ trẻ em 

mồ côi SOS quốc tế tại Việt Nam thì được hưởng tiêu chuẩn cuộc sống vật chất có 

khác hơn so với những cơ sở bảo trợ nuôi dạy trẻ em mồ côi của nhà nước Việt Nam 

nhưng ở đó vẫn còn tồn tại một số điều bất hợp lý. Làng trẻ em SOS quốc tế tại Việt 

Nam và một số cơ sở bảo trợ nuôi dạy trẻ em mồ côi tại Việt Nam chỉ tuyển những cô 

bảo mẫu, những người phục vụ là những phụ nữ không có chồng, họ không tuyển dụng 

những người có gia đình. Tôi nghĩ đây là sự rất bất hợp lý. Chọn một phụ nữ không 

chồng phục vụ làm mẹ nuôi cho nhiều đứa trẻ theo quan điểm của những cơ sở nuôi trẻ 

mồ côi họ cho rằng đó là điều tốt vì người phụ nữ đó sẽ toàn tâm dành tình cảm yêu 

thương cho những trẻ em mồ côi đó. Người ta e ngại rằng ai đó có gia đình, có con cái 

thì họ sẽ bị phân tâm, tình yêu thương họ dành cho con đẻ của họ gần hết rồi thì lấy đâu 

ra nhiều tình yêu thương để dành cho những đứa con nuôi. Tôi có nghiên cứu khá nhiều 

về lĩnh vực xã hội học, tâm lý học. Tôi xin sơ bộ phân tích một chút về sự bất hợp lý, 

thiếu khoa học về việc những cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi chỉ sử dụng phụ nữ không có 

chồng như sau: nhu cầu của trẻ em luôn cần có cả cha và mẹ, cần về sự chăm sóc và 

tình cảm. Trẻ em mồ côi cũng là con người cũng có nhu cầu và tình cảm giống như trẻ 

em sống cùng cha và mẹ đẻ. Khi chỉ có mẹ mà không có cha thì đó là điều hụt hẫng lớn 

của các trẻ em. Tôi đã từng hỏi những trẻ em ở trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi là 

những cháu có muốn có thêm cha nuôi không?! Tất cả 100% các trẻ em mồ côi đều trả 

lời tôi là các cháu rất muốn. 

  

Tình yêu thương không mất tiền mua. Tôi rất yêu thương cha mẹ, vợ, em gái tôi nhưng 

tôi lại vẫn rất yêu thương mọi người của dân tộc Việt Nam và mọi con người trên thế 

giới. Tình yêu thương của tùy mọi con người có thể nhỏ như giọt nước, có thể lớn như 

hồ nước hoặc nước đại dương. Có những con người nghèo tình yêu thương đến mức 

tình yêu thương của họ ví như còn nhỏ hơn cả một giọt nước. Vấn đề là không phải là 

mình yêu thương người này rồi thì sẽ không còn nhiều tình yêu thương để dành cho 

nhiều người khác nữa. Tôi có thể nghèo về tiền bạc nhất thời ở một giai đoạn nào đó 

nhưng tôi không bao giờ nghèo tình yêu thương. 
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Tuy vô hình, phi vật chất nhưng tình yêu thương lại rất quý giá, tình yêu thương quý 

giá hơn tất cả mọi tiền mặt, vật chất trên trái đất của chúng ta. Tôi muốn giúp cho trẻ 

em mồ côi có được đầy đủ hơn về vật chất, sự chăm sóc và tình yêu thương. Trong bài 

viết này tôi giới thiệu mô hình tham gia làm từ thiện không chỉ là bằng tiền bạc, vật 

chất mà còn cả thời gian, công sức và tình yêu thương nữa. Tôi rất hoan nghênh những 

gia đình có cả vợ và chồng đang có con đẻ hãy nhận thêm con nuôi về để nuôi. Như 

vậy trẻ em mồ côi được có cả cha và mẹ, có cả anh chị em nữa. 

  

Các tập thể như cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, ngân hàng … nên nhận 

nuôi con nuôi. Tập thể lớn thì có thể nuôi từ 2 đến 10 trẻ em mồ côi hoặc hơn nữa. Tập 

thể cỡ trung bình thì nhận nuôi một trẻ em mồ côi. Tập thể nhỏ thì có thể từ 2 đến 10 

đơn vị chung sức nhận nuôi một trẻ em mồ côi. Tôi ví dụ một công ty may mặc có một 

ngàn công nhân và cán bộ mỗi tháng và cán bộ kinh doanh, mỗi người của công ty đó 

góp 10,000 đồng VN hàng tháng thì mỗi tháng sẽ thuyên góp được là 10 triệu đồng 

VN. Trả công chăm sóc cho người phục vụ trẻ hết là 5 triệu một tháng, số tiền chi phí 

cho cuộc sống của trẻ em là 5 triệu đồng / một trẻ em mồ côi. Công ty đó có thể nhận 

và giao trẻ em mồ côi đó cho một gia đình thuộc công ty nuôi dưỡng. Gia đình nhận 

nuôi trẻ em đó được trả công dịch vụ là 5 triệu đồng / một tháng. Cũng có thể thuê 

mướn một gia đình ở ngoài công ty nuôi dạy trẻ hoặc vẫn để trẻ ở trung tâm mồ côi của 

nhà nước nhưng công ty phụ trợ thêm sẽ giúp cho trẻ em mồ côi được có một cuộc 

sống cao hơn. 

  

Từ trước đến nay tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới người ta đã quen với khái 

niệm là một con người chỉ chủ yếu có một cha, một mẹ hoặc ở những cơ sở nuôi dạy 

trẻ em mồ côi thì một cô bảo mẫu sẽ là mẹ nuôi của 5 đến 10 trẻ em. Trong bài viết này 

tôi giới thiệu một mô hình mới đầu tiên tại Việt Nam và thế giới đó là một trẻ em có thể 

có nhiều cha mẹ nuôi, có nhiều ông bà nuôi, có nhiều cô bác nuôi, có nhiều anh chị 

nuôi. Con nuôi không chỉ là con nuôi của cá nhân mà từ nay về sau sẽ có thêm một khái 

niệm mới là con nuôi của một tập thể hoặc của nhiều tập thể đơn vị cùng chung sức 

nuôi một trẻ em mồ côi. Những công ty nhỏ thì 10 công ty hợp lại có thể dễ dàng nuôi 

được một trẻ em mồ côi sống đàng hoàng. Gia đình trực tiếp nuôi trẻ em phải có cả vợ 

và chồng, có văn hóa sống trong gia đình mẫu mực, có điều kiện sống tốt, có nhiều tình 

yêu thương con người mới được phép nhận nuôi trẻ em mồ côi. Chúng ta không nuôi 

trẻ em với tinh thần ban ơn cho chúng để bắt chúng sau này phải trả ơn để chúng buộc 

phải làm nô lệ cho những người nhận nuôi trẻ em mồ côi. Chúng ta nuôi dạy trẻ em mồ 

côi với tấm lòng từ bi yêu thương với đức hi sinh, chia sẻ với sự bất hạnh, kém may 

mắn của những đứa trẻ vì hoàn cảnh rủi ro nào đó mà không được sống cùng với cha và 

mẹ đẻ của chúng. Trong từng tập thể tham gia nuôi trẻ em mồ côi tùy theo độ tuổi mà 

chọn cách xưng hô sao cho phù hợp. Ví dụ người tuổi cao thì là ông bà nuôi, người 

đáng tuổi cha mẹ thì là cha mẹ nuôi, người đáng tuổi cô bác thì là cô bác nuôi, người 

đáng tuổi là anh chị thì là anh chị nuôi của trẻ em mồ côi. Chúng ta có thể góp tiền mặt, 

vật chất để làm từ thiện. Những đồ dùng cũ của những cá nhân, gia đình như: quần áo 

cũ, giầy dép cũ, chăn màn cũ, TV và tủ lạnh cũ, bàn ghế tủ cũ, quạt điện cũ, sách báo 

cũ … đối với nhiều gia đình đó là đồ bỏ đi nhưng đối với trẻ em mồ côi, người tàn tật, 

người già cô đơn không nơi nương tựa lại rất cần những đồ cũ đó để sử dụng. Chúng ta 

hãy đừng lãng phí. Chúng ta lãng phí bỏ đi những đồ cũ mà người khác đang cần dùng 

thì điều đó thật không tốt. 
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Mỗi tháng một lần hoặc 3 tháng một lần mỗi người, mỗi gia đình phải bỏ ra một ngày 

để đi làm công việc chăm sóc, dạy trẻ mồ côi học thì rất đáng quí. Khi mỗi gia đình 

làm việc thiện thì không chỉ trẻ mồ côi nhận được lòng tốt mà chính những gia đình 

tham gia làm việc thiện đó cũng được hưởng lợi ích lớn. Bởi trong mỗi gia đình thì cha 

mẹ luôn là tấm gương cho con cái học tập noi theo. Dạy bằng lời nói suông không 

bằng dạy bằng thực tế qua những tấm gương hoặc hoạt động ở thực tế. Khi những bậc 

cha mẹ sống có đạo đức làm tấm gương cho con cái thì chính con cái của họ cũng sẽ 

ngoan hiền, hiếu thảo, đạo đức. Cha mẹ cưng chiều con quá sẽ làm con mình hư hỏng. 

Nuôi con cái lớn và khỏe mạnh về thể xác là quan trọng nhưng có điều quan trọng hơn 

nữa đó là mỗi trẻ em lớn mạnh lên về tâm hồn, về đạo đức, về sự giàu tình thương yêu, 

về giàu tính trách nhiệm với mọi người xung quanh mình. 

  

Mỗi người lớn tuổi khi đi tham gia làm từ thiện cũng nên đem con, cháu mình đi theo. 

Khi cho con, cháu mình được tận mắt chứng kiến những cuộc đời bất hạnh sẽ có rất 

nhiều lợi ích. Có những đứa trẻ khi sống với gia đình có đầy đủ ông bà, cha mẹ, có đầy 

đủ vật chất nhưng chúng vẫn đua đòi quá đáng chúng vẫn thiếu coi trọng ông bà cha 

mẹ. Hãy cho những trẻ em đó được đến chứng kiến cuộc sống của trẻ em mồ côi để 

chúng tự so sánh. So sánh rồi những đứa trẻ có cha mẹ, ông bà đó sẽ tự nhận ra là 

chúng đang quá đầy đủ, quá hạnh phúc mà lâu nay chúng không hề nhận ra giá trị to 

lớn đó.  

  

Tôi tin cách làm này sẽ làm cho nhiều đứa trẻ em công tử bột trong mỗi gia đình có 

ông bà, cha mẹ sẽ sống có trách nhiệm hơn, có đạo đức hơn, có tình yêu thương hơn. 

Khi cho trẻ em tham gia làm việc thiện sớm thì đó là điều giúp làm cho những đứa trẻ 

phát triển tấm lòng thiện, tình yêu thương lớn sớm hơn. Về góc độ tâm linh thì làm việc 

từ thiện rất tốt cho mỗi con người, mỗi gia đình trong xã hội. Gieo nhân nào gặp quả 

nấy! Gieo hạt thiện sẽ hái trái quả thiện. Làm việc thiện thì mỗi người, mỗi gia đình sẽ 

tích phúc (phước) đức cho mình. Về tâm lý hầu hết mọi con người đều muốn đặt niềm 

tin vào những người tốt hơn là đặt niềm tin vào những kẻ xấu. Khi mọi người tham gia 

làm điều tốt chính là cơ sở để cho niềm tin chung của mọi người trong xã hội với nhau 

lớn hơn. Có niềm tin lớn với nhau thì con người mới an tâm để hợp tác với nhau để làm 

ăn phát triển kinh tế. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Ý nói 

người tốt thì hay gặp người tốt, kẻ xấu thì hay tụ hội với những kẻ xấu khác. Khi ai đó 

đi tham gia làm việc thiện thì họ sẽ có cơ hội gặp gỡ giao lưu để làm quen thân với 

những người tốt khác cũng đi tham gia làm việc thiện. Từ đây mỗi người dễ có thêm 

những quan hệ thân quen với những người tốt. Mối quan hệ tốt trong xã hội của mỗi 

người ngày nay là một trong những vốn vô hình quan trọng của họ. Nếu biết sử dụng 

thì vốn vô hình rất quí giá để tạo ra nhiều lợi ích kinh tế. 

  

Có một sự rất dễ nhận thấy phổ biến ở Việt Nam là quan hệ hàng xóm láng giềng ở 

thành phố, đô thị không mật thiết tốt bằng so với ở những vùng nông thôn. Ở những 

vùng nông thôn Việt Nam có nhiều khi con người trong mỗi làng xóm họ quen biết 

nhau hết hoặc gần hết. Ngược lại ở những thành phố ở Việt Nam người dân ở sát nhà 

nhau hoặc chỉ cách nhà nhau vài chục mét mà họ không hề quen biết nhau là chuyện 

bình thường. Văn hóa quan hệ tương trợ tình cảm, cuộc sống, hợp tác của người Việt 

Nam ở vùng nông thôn tốt hơn so với người ở thành phố. Tôi muốn tạo ra văn hóa 

quan hệ cộng đồng của người Việt Nam ở thành phố và nông thôn đều mật thiết tốt 

hơn. Làm sao cho tất cả hoặc gần tất cả những người dân ở trong những khu phố ở 

thành phố Việt Nam đều quen biết, thân tình với nhau bằng và hơn như con người ở 

những làng xã nông thôn Việt Nam từ trước đến nay. Điều này khó nhưng sẽ làm được. 
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Vấn đề là cần có phương pháp đúng. Người dân ở vùng nông thôn Việt Nam họ quen 

thân với nhau nhiều trong khu vực làng xã của họ bởi là họ có không gian, thời gian, 

công việc, những sinh hoạt văn hóa cộng đồng thường xuyên liên quan đến nhau để 

tương trợ nhau. Người dân ở thành phố mạnh ai nấy sống. Công việc mỗi người và mỗi 

gia đình riêng biệt ít có quan hệ với cộng đồng, hàng xóm, cơ hội tham gia sinh hoạt 

giao lưu văn hóa cộng đồng với nhau cũng rất ít. Do vậy người dân ở thành phố ít có 

quan hệ giao lưu để quen biết thân với nhau. Muốn tạo ra sự quan hệ mật thiết trong 

cộng đồng người Việt Nam ở các thành phố thì cần phải tạo ra nhiều hoạt động tương 

trợ, giao lưu xã hội chung của những người dân ở thành phố với nhau. Mỗi làng xóm ở 

nông thôn mỗi tổ dân phố ở thành phố nên thành lập ít nhất một câu lạc bộ hoặc hội từ 

thiện Người Việt Yêu Người Việt. Các thành viên trong từng câu lạc bộ, hội Người 

Việt Yêu Người Việt cùng tham gia hoạt động chung cho từng câu lạc bộ, hội và kết 

nối với những chi hội, câu lạc bộ Người Việt Yêu Người Việt trong cả nước Việt Nam 

cùng với toàn thế giới. Từ thiện cho xã hội và từ thiện cho chính mình. Mình vì cộng 

đồng và cộng đồng vì mình. Không mấy ai nắm chặt tay được từ tối đến sáng. Ngay cả 

doanh nhân Mỹ có khi lên voi xuống chó, kinh doanh có khi thành công nhưng có lúc 

thất bại, không mấy ai giàu mãi mà không có lúc gặp khó khăn hoạn nạn cơ nhỡ trong 

đời. Tạo ra văn hóa tương trợ cộng đồng là điều rất tốt cho cộng đồng. Đáng lẽ Đảng 

Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam phải đứng ra tổ chức tốt việc quan hệ 

cộng đồng. Nhưng thực tế từ hơn nửa thế kỷ qua đến nay tại Việt Nam có rất nhiều 

đoàn thể xã hội lập ra chỉ chủ yếu mang tính hình thức hơn là nội dung, những đoàn 

thể xã hội ấy có nhiều sự giáo điều và có sự tham nhũng, thiếu minh bạch, thiếu khoa 

học trong cách thức hoạt động. Tôi muốn tạo ra những mô hình đoàn thể xã hội tự 

nguyện kiểu mới mang tính thực dụng, hữu ích cao đem lại nhiều quyền lợi thiết thực 

cho mọi người Việt Nam. 

  

Có một số điều rất bức xúc với đại đa số nhân dân Việt Nam từ nhiều năm qua đến nay 

đó là: 

1-    Vấn đề môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là ở khu vực các thành phố của Việt 
Nam. 

2-    Môi trường xã hội có quá nhiều tệ nạn như: ma túy, mãi dâm, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo … 

3-    Môi trường công chức chính quyền có nhiều tham nhũng, có nhiều sự quan chức lợi dụng quyền 
lực làm khó cho doanh nhân và nhân dân. 

4-    Môi trường bệnh viện, đặc biệt tại các bệnh viện của nhà nước tồn tại tình trạng y đức xuống 
cấp nghiêm trọng của người làm nghề y tế, có nhiều sự phức tạp xảy ra tại các bệnh viện nhà nước. 

5-    Tại nhiều trường học ở Việt Nam cũng phát sinh nhiều sự phức tạp trong những năm qua đến 
nay làm cho học sinh, sinh viên cùng những phụ huynh có con, cháu đến trường rất bức xúc. 

6-    Môi trường thương mại tại Việt Nam hiện nay quá phức tạp làm nhân dân Việt Nam rất bức xúc 
về các vấn đề: hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm chứa chất độc hại làm ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người … 

Nếu góp phần để giải quyết được triệt để những vấn nạn vừa nêu thì cũng chính là một 

sự làm từ thiện hữu ích chung cho gần toàn thể mọi người trong xã hội. Suy nghĩ thâm 

sâu hành động đơn giản. Điều gì chưa biết thì cảm thấy khó, điều gì biết rõ rồi thì cảm 

thấy dễ. Bài toán khó đến mấy cũng có người giải được. Khi đã biết rõ đáp án và 

phương pháp giải rồi thì ta thấy bài toán khó ấy như không còn là bài toán khó nữa. Sau 
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đây tôi xin nêu ra phương pháp, mong đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài 

cùng bè bạn quốc tế tham gia ủng hộ: 

-          Ví như loại muỗi chỉ ưa hoạt động trong bóng tối, khi có bóng tối đàn muỗi lao ra tìm người để 

hút máu, nhưng khi có ánh sáng (ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng đèn điện) thì đàn muỗi sẽ mau 
trốn biệt. Đám quan chức tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam cũng 
ví tựa như đàn muỗi thôi. Trong môi trường thiếu rõ ràng minh bạch ví như bóng tối thì đám đàn 
muỗi quan chức tham nhũng sẽ mặc sức tung hoành ngang dọc để tham nhũng thật nhiều. Nếu tại 
Việt Nam môi trường công chức chính quyền minh bạch sáng rõ như ban ngày thì đám đàn muỗi 
quan chức tham nhũng trong chính quyền Việt Nam sẽ không dám lộng hành để tham nhũng nữa. 
Cần tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ nhưng có một giải pháp rất đơn giản mà hữu hiệu là lắp đặt 
hàng loạt hệ thống camera giám sát ở các cơ quan chính quyền Việt Nam.  

  

Ở tổng cục hải quan Việt Nam đã cho lắp đặt hệ thống camera giám sát ở các chi nhánh hải quan 
cửa khẩu để cho lãnh đạo tổng cục hải quan theo dõi hoạt động tại các chi nhánh hải quan cửa 
khẩu tại Việt Nam. Tôi nghĩ toàn bộ hình ảnh âm thanh hệ thống camera lắp đặt tại các cơ quan 
chính quyền Việt Nam nên được nối mạng phát công khai, rộng rãi trên mạng internet 24/24 giờ cho 
toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế được kiểm tra, giám 
sát. Mỗi hệ thống camera giám sát lắp đặt cho những ủy ban nhân dân xã phường chỉ chi phí hết 
khoảng 20 triệu VND (khoảng 1000 USD). Trong phường của tôi đang ở hiện nay là phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 15 000 dân, mỗi người dân trong 
phường của tôi chỉ cần góp 10 000 VND là đã có 150 000 triệu VND. Dễ vạn lần không dân cũng 
chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Nếu người dân đồng lòng nhất trí đoàn kết thì việc gì cũng có 
thể làm được. Không chỉ là lắp đặt hệ thống camera giám sát ở những trụ sở cơ quan chính quyền 
mà nhân dân Việt Nam cần phải triển khai lắp đặt nhiều hệ thống camera giám sát ở nhiều nơi khác 
nữa: các bệnh viện, các trường học, các công viên, các khu thương mại, đường phố, khu đổ rác, vệ 
sinh môi trường, bến tàu, bến xe, cụm cảng hàng không , … Cần phải thực hiện đồng bộ, bài bản 
sự lắp đặt bảo dưỡng, bảo trì, giám sát khi triển khai hệ thống camera giám sát. Đối với quân đội và 
công an thì được miễn lắp đặt hệ thống camera giám sát, còn lại thì sẽ lắp hệ thống camera giám 
sát tất cả không chừa bất kỳ một cơ quan chính quyền nào hết. Từ ủy ban nhân dân cấp xã, 
phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố, các cấp chính quyền trung ương đều không có ngoại trừ. 
Các cơ quan thu thuế, hải quan, tiếp dân, giải quyết thủ tục cho dân và bệnh viện nhà nước, trường 
học, chợ - khu thương mại thì cần phải lắp đặt hệ thống camera giám sát tốt, dày đặc không bỏ sót 
những vị trí nhạy cảm với sự phát sinh tiêu cực. Xây dựng quy chế xử phạt rõ ràng nghiêm minh đối 
với mọi người khi vi phạm làm bẩn môi trường. 

  

Singapore có môi trường tốt, được xếp hạng là một trong 5 quốc gia có môi trường sạch nhất thế 
giới. Bí quyết giữ cho môi trường trong sạch Singapore là nhờ chủ yếu là hệ thống lắp đặt camera 
giám sát nơi công cộng và sự phạt nặng mà thôi. Nguyên nhân quan trọng chủ yếu làm cho môi 
trường bị bẩn là do con người thiếu ý thức, xả rác bừa bãi. Ở Singapore chỉ cần vứt một mẩu tàn 
của một điếu thuốc lá hay nhả bã kẹo cao su một lần không đúng vị trí, làm bẩn môi trường là có 
thể bị phạt tới 500 USD (khoảng 10 triệu VND). 

  

Nếu Việt Nam cũng làm như cách Singapore đã từng làm thành công thì tôi tin Việt Nam sẽ có môi 
trường trong sạch nhanh chóng tựa như Singapore vậy. Tôi khẳng định việc lắp camrera giám sát 
không hề khó mà cũng không hề tốn kém, mọi địa phương trong cả nước đều có thể làm được. Tôi 
không chỉ nêu mô hình mà tôi muốn thực hiện mẫu để cho mọi địa phương trong cả nước Việt Nam 
tham gia thực hiện. Tôi và gia đình tôi sẽ luôn sẵn sàng tài trợ đủ tiền để lắp cho ủy ban nhân dân 
phường Nguyễn Thái Bình là địa phương tôi sinh sống một hệ thống camera giám sát. Tôi sẳn sàng 
bỏ công sức, thời gian để đi vận động nhân dân trong phường Nguyễn Thái Bình và bè bạn giúp đỡ 
để có đủ đến dư thừa để lắp đặt hệ thống camera giám sát trong khu vực phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ở những nơi khác như: trường học, trạm y tế, đường phố, nơi 
đổ rác vệ sinh. Vấn đề là không phải lắp đặt hệ thống camera giám sát cho có lệ mà sẽ phải khai 
thác sử dụng hiệu quả cao nhất hệ thống camera giám sát. Ngoài hệ thống camera giám sát cần 
chế tạo, lắp đặt thêm thật nhiều thùng chứa rác và nhà vệ sinh công cộng.  
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Tôi tin chắc đồng bào Việt Nam và bè bạn quốc tế sẽ rất thú vị khi Việt Nam có môi trường sạch sẽ, 
Việt Nam trở thành một trong 10 quốc gia có môi trường sạch nhất thế giới. Tôi quen nói là làm, nói 
thật là làm thật, chưa nói đã có nhiều sự tôi vẫn làm, nhưng điều đã nói ra thì sẽ phải làm, lời nói là 
danh dự, đã nói ra rồi thì dù phải chết cũng dấn thân phải làm cho thành công.  

  

Tôi mong Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam sẽ không làm bất kỳ điều gì xấu để 
cản trở tôi việc vận động lắp đặt nhiều hệ thống camera giám sát tại Việt Nam như là tôi vừa nêu. 
Điều tôi muốn làm là để phục vụ lợi ích thiết thực cho nhân dân Việt Nam vì vậy tôi mong đồng bào 
Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy bảo vệ, ủng hộ, tham gia cùng tôi 
thực hiện những điều tốt đẹp. 

  

-          Kế tiếp giải pháp lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Việt Nam như tôi vừa trình bày là giải 

pháp chính phủ điện tử kiểu mới và chương trình doanh nhân điện tử, nhân dân điện tử. Theo tiêu 
chuẩn đặt ra của tôi thì những gì mà chương trình chính phủ điện tử của Việt Nam đã làm được từ 
trước đến nay mới chỉ làm được 1/1000 tức 0,1% tiêu chí. Như vậy là 999/1000 tức 99,9% những 
vấn đề còn cần phải triển khai thực hiện trong chương trình chính phủ điện tử Việt Nam. Về phần 
mềm và cách thức tiến hành chương trình chính phủ điện tử tại Việt Nam còn nhiều vấn đề chưa 
khoa học, chưa đồng bộ. Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam đã chi rất nhiều tiền 
cho chương trình chính phủ điện tử Việt Nam. Tuy tốn kinh phí rất nhiều nhưng thực tế hiệu quả 
đem lại được rất ít. Nếu tôi trở thành vị trí quyền lực như Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ 
tịch nước Việt Nam, Thủ tướng chính phủ Việt Nam, chủ tịch Quốc hội Việt Nam thì cũng với lượng 
kinh phí như vậy tôi sẽ làm cho kết quả đạt được của chương trình chính phủ điện tử Việt Nam hiệu 
quả cao gấp 100 đến 1000 lần so với hiệu quả thực tế mà chương trình chính phủ điện tử ở Việt 
Nam đã đạt được. Không sợ thiếu kinh phí thực hiện. Nếu ngân sách nhà nước Việt Nam thiếu có 
thể vận động đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế quyên góp ủng 
hộ cho những chương trình hiệu quả hữu ích lớn nhằm để phục vụ lợi ích nhân dân Việt Nam. Bởi 
tham nhũng, lãng phí và chưa biết cách sử dụng nhân tài cho nên chương trình chính phủ điện tử 
Việt Nam tiêu tốn nhiều tiền ngân sách nhà nước mà đem lại hiệu quả thực tế thật vô cùng nhỏ. 

  

Tôi thực là buồn khi chính quyền Việt Nam luôn kêu ca là ngân sách nhà nước bị thiếu, tình trạng 
bội chi ngân sách luôn xảy ra lớn hàng năm, vậy mà tỷ lệ tham nhũng và lãng phí ở Việt Nam lại cao 
vào hàng bậc nhất thế giới. Tham nhũng và lãng phí ở Việt Nam đến hơn 70% ngân sách nhà nước. 
Sự lãng phí còn nguy hiểm hơn nhiều lần so với tham nhũng. Tham nhũng là cán bộ chính quyền 
lấy của công về cho họ để làm của tư, công chức chính quyền cũng là người dân Việt Nam, lấy chỗ 
nọ bỏ chỗ kia thì cũng là của người dân Việt Nam. Nhưng lãng phí thì thiệt hại cho nhà nước mà 
người dân lại không được gì. Lãng phí có hai loại là lãng phí hữu hình và lãng phí vô hình. Ví dụ 
như khi người công nhân trên công trường do thiếu trách nhiệm để mưa ướt làm hỏng xi măng thì 
đó là lãng phí hữu hình, khi tài sản nhà nước mua sắm nhưng bị sử dụng kém hiệu quả thì đó là 
lãng phí vô hình. 

  

Thất bại từ lãng phí vô hình luôn lớn hơn nhiều lần so với lãng phí hữu hình. Ở Việt Nam khi một 
công chức làm việc theo luật công chức là làm việc 8 giờ / 1 ngày và 5 ngày / 1 tuần; nhưng công 
chức chỉ làm việc thực sự hữu ích là 2 giờ / ngày và 3 ngày / 1 tuần thì có nghĩa là thời gian còn lại 
không làm việc hiệu quả đó cũng là lãng phí vô hình. Lãng phí thời gian và trí tuệ là lãng phí vô 
hình. Theo kế hoạch cải cách hành chính của tôi vạch ra thì Việt Nam có thể giảm biên chế đến hơn 
70% công chức chính quyền mà bộ máy chính quyền vẫn không hề thiếu người để làm việc phục vụ 
nhân dân. Nếu chính quyền Việt Nam cải cách hành chính theo phương án tôi cố vấn thì sau một 
năm lương của công chức chính quyền Việt Nam sẽ tăng tối thiểu 3 lần mà ngân sách nhà nước 
không hề tăng thêm thậm chí là còn giảm nhiều. Tôi có thể làm cho công suất, năng suất làm việc 
của công chức Việt Nam tăng từ 10 lần đến 50 lần. Sẽ có giảm biên chế công chức cho họ chuyển 
sang làm công việc khác để tạo ra nhiều tiền bạc, vật chất cho xã hội. Tôi muốn giảm thuế suất cho 
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doanh nhân, doanh nghiệp, nhân dân Việt Nam xuống mức dưới 50% so với mức thuế hiện nay. 
Giảm thuế đến hơn một nửa mà ngân sách nhà nước vẫn không hề bị thiếu hụt. Vấn đề là làm tốt 
khâu phòng chống được tham nhũng và lãng phí ngân sách nhà nước. 

  

Một trong những phương pháp tôi muốn áp dụng để cải cách hành chính ở Việt Nam là làm tốt vấn 
đề chính quyền điện tử để nâng cao công suất, năng suất làm việc hữu ích của hệ thống, chính 
quyền Việt Nam. Nâng cao lương cho công chức Việt Nam hơn 3 lần, giảm được thuế cho dân Việt 
Nam hơn 50% thì đó chính là làm từ thiện hiệu quả đấy. Muốn làm từ thiện hiệu quả cho nhiều 
người thì phải sử dụng trí tuệ cao. Hệ thống phần mềm quản lý, điều hành của chính quyền Việt 
Nam từ trước đến nay dở ẹt. Tôi có thể giúp cho chính quyền Việt Nam có hệ thống quản lý và điều 
hành tốt hơn. Hệ thống camera giám sát kết hợp với hệ thống phần mềm khoa học sẽ làm cho công 
việc trong hệ thống chính quyền Việt Nam minh bạch, công khai từ đây phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí và nâng cao hiệu suất làm việc của công chức chính quyền. 

  

Nếu ứng dụng hệ thống camera giám sát cùng hệ thống chính quyền điện tử hiện đại 

khoa học thì chỉ cần một phần công chức chính quyền có mặt thường xuyên tại trụ sở 

để làm việc, còn lại một tỷ lệ công chức chính quyền ở tại gia đình cũng có thể làm 

việc được bình thường. Quản lý, giám sát bằng hiệu quả công việc tốt hơn là bằng con 

người hữu hình cụ thể. Sau bài viết này tôi sẽ viết thêm nhiều bài viết khác, tổ chức 

nhiều hội nghị và hội thảo để trình bày sâu kỹ thêm về chương trình cải cách hành 

chính, chính quyền điện tử trình độ cao. Tôi chỉ sợ Đảng Cộng sản Việt Nam và chính 

quyền Việt Nam sẽ cản trở sự muốn tiến hành cải cách của tôi ở Việt Nam. Vì các quan 

chức Việt Nam nói một đằng nhưng làm một nẻo, họ luôn miệng nói là họ sẽ phòng 

chống được tham nhũng. Nói thì nói to đấy nhưng mà làm từ mấy chục năm qua đến 

nay tình hình tệ nạn tham nhũng tại Việt Nam ngày càng mạnh lên sau mỗi năm. Họ 

nói là để trấn an cho nhân dân đỡ bức xúc mà vùng lên trị tội họ thôi, để họ tiếp tục 

tham nhũng nhiều hơn. 

Khi tôi công bố chương trình cải cách phòng, chống tham nhũng và lãng phí triệt để 

chắc là nhiều quan chức tham nhũng sợ tôi lắm, họ sẽ kiếm cớ hại tôi, cản đường tôi. 

Họ sẽ nói là : « Này cái thằng Lê Thăng Long, mày có tư cách gì để tiến hành cải cách 

hả ?! Mày là cái thằng tù chính trị chống chính quyền chuyên đi đòi dân chủ và quyền 

con người cho dân, mày vừa đi tù về và đang trong thời gian còn bị quản chế, vậy ai 

cho phép mày chống tham nhũng hả ?! Ai cho mày làm việc tốt hả ?! Làm việc tốt 

không phải phận sự của mày ! Chính quyền đâu đã cấp phép cho mày được làm việc 

tốt ! Mày không có quyền chống tham nhũng và cải cách gì hết. Mày chống tham nhũng 

và cải cách coi chừng chúng tao bỏ tù mày tiếp … !!! ». 

Làm điều tốt ở Việt Nam thật là khó ! Muốn cống hiến thật nhiều lợi ích cho nhân dân 

Việt Nam cũng thật là khó ! Nếu thực hiện chương trình cải cách của tôi thì Việt Nam 

sẽ phòng, chống được 99,999% sự tham nhũng và lãng phí. Như vậy quan chức tham 

nhũng Việt Nam sẽ hận tôi lắm, căm thù tôi lắm, họ sợ tôi và sẽ muốn tiêu diệt tôi bằng 

mọi giá. Tôi sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của toàn thể nhân dân Việt Nam. Vậy nhân dân 

Việt Nam ngày nay có còn tình người, còn trách nhiệm, còn lòng can đảm để bảo vệ 

những người tốt, dám xả thân vì lợi ích của nhân dân Việt Nam như tôi không ?! Trong 

cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm như Pháp, Nhật, Mỹ, Pôn Pốt ở biên giới Tây 

Nam năm 1978, Trung Quốc năm 1979 ở biên giới phía Bắc, dân tộc Việt Nam đã có 

nhiều triệu người bị chết, bị thương trong chiến tranh. Sự hy sinh ấy là để cống hiến 

cho thế hệ sau của con người dân tộc Việt Nam được sống trong tự do, bình đẳng, bình 

an, công bằng, văn minh, giàu có, hạnh phúc. Khi ngày nay tại Việt Nam còn quá nhiều 

bất công, tệ nạn tham nhũng thì sự hy sinh của hàng triệu liệt sỹ Việt Nam xưa kia đã 

trở thành gần như vô nghĩa « Công con dã tràng xe cát biển Đông » ! Hỡi đồng bào 
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Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy bảo vệ tôi, hãy hưởng 

ứng những chương trình tốt do tôi phát động để dân tộc Việt Nam sớm bừng sáng trở 

thành cường quốc. 

 

 
Sài Gòn, tháng 01 năm 2014. Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê. 

(Hết phần 4, xin xem tiếp Phần 5) 

 

  

10 CHƯƠNG TRÌNH NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT 

(Phần 5) 

----- 

  

10-    CHƯƠNG TRÌNH NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT VÌ HÒA BÌNH 

VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI : 

  
Mình vì mọi người mọi người sẽ vì mình. Dân tộc Việt Nam vì nhân loại thì cả thế giới sẽ vì 

Việt Nam. Từ hàng triệu năm qua đến nay trong cuộc sống của nhân loại đã có nhiều con 

người đã trải qua sự đau khổ do nghèo đói, chiến tranh. Nếu tiêu diệt được nghèo đói và 

chiến tranh thì nhân loại sẽ hạnh phúc hơn, bớt đi sự khổ đau. Tôi khẳng định sẽ làm được 

điều xóa bỏ hoàn toàn nghèo đói, chiến tranh ra khỏi cuộc sống của nhân loại. Tôi không 

dừng lại ở mơ ước, ý tưởng mà từ mấy chục năm qua đến nay tôi đã âm thầm nghiên cứu lập 

ra kế hoạch cụ thể, chi tiết để sớm thực hiện thành công việc xóa bỏ hoàn toàn nghèo đói và 

chiến tranh ra khỏi cuộc sống nhân loại. Cống hiến tuy có cực nhọc nhưng đầy vinh dự và 

hạnh phúc. Tôi muốn toàn thể dân tộc Việt Nam hãy cùng tôi tham gia nhiệt tình cống hiến 

vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Quý vị và các bạn sẽ đỡ hoài nghi tôi khi tìm hiểu về 

những chương trình tôi sắp công bố rộng rãi, công khai như sau đây : 
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1-    Chương trình thành lập câu lạc bộ, hội hữu nghị dân tộc Việt Nam và Do Thái. 

2-    Chương trình vận động cải cách Liên Hiệp Quốc. 

3-    Chương trình vận động thành lập chính phủ chung thế giới. 

4-    Chương trình vận động thành lập quân đội thường trực chung thế giới theo mô hình mới. 

5-    Chương trình vận động thành lập an ninh thường trực chung thế giới theo mô hình mới. 

6-    Chương trình vận động thành lập đồng tiền chung thế giới. 

7-    Dự thảo hiến pháp chính phủ chung thế giới. 

8-    Chương trình vận động thành lập chính phủ chung thế giới mô hình. 

9-    Chương trình vận động thành lập chính phủ chung ASEAN. 

10- Chương trình vận động quân đội thường trực chung ASEAN. 

11- Chương trình vận động thành lập an ninh chung ASEAN. 

12- Chương trình vận động thành lập đồng tiền chung ASEAN. 

13- Dự thảo hiến pháp chính phủ chung ASEAN. 

14- Chương trình vận động thành lập chính phủ chung ASEAN mô hình. 

15- Chương trình vận động thành lập tổ chức tôn giáo vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 

16- Chương trình vận động thành lập câu lạc bộ, hội doanh nhân, doanh nghiệp vì hòa bình và hạnh phúc 
nhân loại. 

17- Chương trình vận động thành lập liên hiệp hội vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 

18- Chương trình vận động thành lập câu lạc bộ, hội văn nghệ sĩ vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 

19- Chương trình vận động thành lập câu lạc bộ, hội nhà báo vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại.  

20- Chương trình vận động thành lập câu lạc bộ, hội nhà giáo, học sinh, sinh viên vì hòa bình và hạnh 
phúc nhân loại. 

21- Nhiều chương trình vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại khác. 

  

Tôi không chỉ nói và viết, tôi sẽ dấn thân cống hiến cả cuộc đời để làm cụ thể những điều tôi 

nói ra, viết ra. Nếu những điều tôi nói ra, viết ra trong cuộc đời này tôi chưa hoàn thành thì 

những con tôi sẽ tiếp tục kế tiếp tôi để làm cho hoàn thành. Quý vị và các bạn có thể hoài 

nghi về tài năng của tôi nhưng quý vị và các bạn sẽ buộc phải ghi nhận là tôi đã dám nghĩ, 

dám nói ra, dám viết ra, dám dấn thân cả cuộc đời để thực hiện điều mà tôi nói ra, viết ra. 

  

Chúa Giê-Su từng dạy các môn đệ rằng: “Phước cho ai chưa thấy mà tin!”. Những gì tôi nói, 

tôi viết, tôi làm quý vị và các bạn mục sở thị (được nhìn, được nghe, được sờ thấy) trong 

tương lai không xa. Những kế hoạch tôi vạch ra là nhằm để thực hiện nhiều, thực hiện thành 

công việc xóa bỏ hoàn toàn chiến tranh và nghèo đói trong cuộc sống của nhân loại. Tôi 



52 

 

muốn toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và quốc tế hãy nhiệt tình tham gia cùng tôi 

thực hiện những sự cống hiến nhằm đem đến cho nhân loại sớm thịnh vượng, hòa bình, hạnh 

phúc, toàn diện, tối hậu. 

  

LỜI KẾT LUẬN THỨ 1: 

  

Những gì tôi viết trong bài viết này thì ví như nắm cát trong tay; còn những gì mà tôi sẽ viết, 

sẽ nói thì ví tựa như là cát sa mạc. Quý vị và các bạn bình luận gì đó về tôi sau bài viết này e 

rằng quá vội vã. Nếu quý vị và các bạn muốn bình luận về tôi xin hãy nghe, hãy đọc, hãy 

tìm hiểu thêm hằng loạt những chương trình cụ thể của tôi sẽ thực hiện trong tương lai gần 

rồi hãy bình luận. Nếu quý vị và các bạn nói tôi là kẻ không tốt thì quý vị và các bạn hãy là 

người tốt. Nếu quý vị và các bạn nói tôi là kẻ tốt ít thì quý vị và các bạn hãy là người tốt 

nhiều. Nếu quý vị và các bạn nói tôi là kẻ tốt nhiều thì quý vị và các bạn hãy tốt hơn tôi 

nhiều lần nữa. 

  

LỜI KẾT LUẬN THỨ 2: 

  

Quý vị và các bạn chưa tin rồi vội kết luận những gì tôi viết ra trong bài viết này là không 

khả thi ở thực tiễn. Xin thưa rằng những gì tôi viết ra, nói ra là kế hoạch để thực hiện cụ thể 

ở thực tiễn trong tương lai rất gần, không phải là ước mơ hay ý tưởng đâu. Có rất nhiều điều 

khó trước kia nhân loại không làm được nhưng nay đã trở thành chuyện phổ biến như: sản 

xuất ra tàu ngầm để lặn xuống đáy biển, làm ra máy bay các loại, làm ra vũ khí nguyên tử và 

nhà máy điện hạt nhân, tàu vũ trụ đưa con người lên cung trăng, hệ thống điện thoại di động, 

hệ thống internet, … Có những điều không thể làm nổi ở giai đoạn lịch sử, xã hội trong quá 

khứ loài người nhưng lại trở thành phổ biến trong giai đoạn lịch sử, xã hội trong hiện tại. Có 

những điều trong hiện tại loài người chưa làm được nhưng sẽ trở thành phổ biến trong tương 

lai không xa. Tôi sẽ chứng minh bằng lý thuyết, viết ra và nói ra kế hoạch rồi tiến tới thực 

hiện kế hoạch ở thực tế. Thay vì hoài nghi hãy chịu khó tìm hiểu để hết hoài nghi. Điều 

người khác làm được hãy trợ giúp cùng làm với họ, đừng cản trở họ. Cản trở người khác 

làm việc tốt là tội lỗi. Nếu không tham gia làm việc tốt thì ít nhất là hãy im lặng ngắm nhìn 

người khác làm việc tốt. 

  

LỜI KẾT LUẬN THỨ 3: 

  

Từ khi có loài người trên trái đất đến nay đã hàng triệu năm, có một quy luật tất yếu phải 

xảy ra là con người chưa thể trường sinh, mỗi con người được sinh ra một lần, được sống 

một lần rồi sẽ phải chết. Có một nhà văn của nước Nga tên là Paven Cooc-Sơ-Ghin đã từng 

khuyên mọi người rằng: “Hãy sống sao cho ra sống để một mai đến khi nhắm mắt xuôi tay 

bạn không còn phải xót xa ân hận về những năm tháng mà bạn đã lỡ sống hoài, sống phí!”. 

Có một nhà văn phương Tây thường viết một câu rất hay rằng: “Hãy yêu người như người 

phải chết ngày mai!”. Một người bạn của tôi thì hay nói một câu rằng: “Hãy sống với từng 

giây phút thiêng liêng!”. Giáo lý của các tôn giáo lớn như Phật giáo, Tin Lành giáo, Công 

giáo đều thừa nhận con người có kiếp sau. Ai sống kiếp này không tốt thì kiếp sau bị đọa 

đày ở địa ngục, ai sống tốt ở kiếp này thì kiếp sau sẽ được sống ở Thiên Đường. Nếu có kiếp 

sau, quý vị và các bạn sẽ nghĩ gì về những con người ở kiếp sống trần gian?! 

Có hai loại người ở kiếp sống trần gian: loại thứ nhất sống không tốt khi ra đi bị cuộc đời 

nhớ đến với sự nguyền rủa, loại người thứ hai sống tốt khi ra đi được cuộc đời nhớ đến với 

sự tiếc thương, ngưỡng mộ. Vậy quý vị và các bạn sau khi chết, có kiếp sau sẽ muốn kiếp 

sống ở trần gian mình thuộc về hạng người nào?! Tôi tin khi sống ở kiếp sau ai cũng đều 

mong muốn kiếp trước mình là một người tốt. Theo tôi dù có kiếp sau hay không, ngay bây 
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giờ và bây giờ tất cả chúng ta đều hãy là người tốt. Ai đã, đang là người xấu thì hãy trở 

thành người tốt. Ai đang là người tốt ít thì hãy trở thành người tốt nhiều. Chúa Giê-Su từng 

dạy rằng: “Đức Tin mà không kèm theo hành động cụ thể để thực hiện đức tin thì đó là đức 

tin chết!”. Có nghĩa rằng quý vị và các bạn có là người tốt hay không thì hãy thông qua hành 

động tốt ở thực tế để kết luận, nói mà không làm đúng như lời nói thì lời nói ấy trở thành vô 

nghĩa. Tin mà không theo thì chưa phải tin thật lòng, tin sâu sắc. Tôi viết ra điều tốt, nói ra 

lời tốt, đã làm một số điều tốt, sẽ làm vô số điều tốt khác trong cuộc đời còn lại của tôi. Có 

thể ngày mai mỗi con người đang sống trên trần gian này phải chết. Vậy mỗi chúng ta hãy 

làm điều tốt ngay hôm nay, ngay bây giờ, hãy đừng chờ đợi. 

  

LỜI KẾT LUẬN THỨ 4: 

  

Bất kỳ ai trực tiếp làm điều tốt thì họ là người tốt. Những ai không trực tiếp làm điều tốt 

nhưng giúp đỡ người khác làm điều tốt trực tiếp thì gọi là làm điều tốt gián tiếp. Cho dù là 

trực tiếp hay gián tiếp tham gia làm điều tốt thì đều tốt cả. Cổ vũ cho nhiều người làm việc 

tốt thì đó là việc làm tốt. Tham gia làm việc tốt có nhiều phương pháp, ai có điều kiện gì thì 

vận dụng khả năng có thể của mình để làm việc tốt. Có thể góp tiền bạc, vật chất để tham gia 

làm việc tốt. Có thể tham gia làm việc tốt bằng trí tuệ, thời gian, công sức của mình để làm 

việc tốt. Có thể dùng lời nói, bài viết của mình để cổ vũ cho nhiều người tham gia làm việc 

tốt thì đó là làm việc tốt. 

  

LỜI KẾT LUẬN THỨ 5: 

  

Làm việc tốt đơn lẻ hiệu quả không cao bằng so với tham gia với một tập thể nhiều người để 

cùng làm việc tốt. Do vậy đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài hãy tự lập nhóm 

và lập hội để đạt được hiệu quả cao như tôi đã trình bày sơ bộ trong bài viết này những mô 

hình về các câu lạc bộ và hội Người Việt Yêu Người Việt. Theo luật Việt Nam và luật các 

nước không hề cấm nhân dân thành lập câu lạc bộ và hội do vậy chúng ta có thể thoải mái 

thành lập các câu lạc bộ và hội Người Việt Yêu Người Việt. Từ hai người trở lên mỗi chúng 

ta có thể thành lập ra những chi hội câu lạc bộ hoặc hội Người Việt Yêu Người Việt. Để cổ 

vũ cho phong trào chúng ta hãy dùng những câu slogan khẩu hiệu sau để tự viết, vẽ, in, thêu 

lên áo của mình : 

1-    Người Việt Yêu Người Việt. 

2-    Tôi muốn Việt Nam trở thành cường quốc ! 

3-    Người Việt Nam vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại ! 

4-    Câu lạc bộ Người Việt Yêu Người Việt ! 

5-    Hội Người Việt Yêu Người Việt ! 

6-    Hội từ thiện Người Việt Yêu Người Việt ! 

Quý vị có thể tự mặc áo hoặc trao tặng bạn bè những chiếc áo có viết, vẽ, in, thêu những 

dòng chữ tôi vừa nêu. Nếu không sử dụng những dòng chữ đó để viết, vẽ, in, thêu lên áo thì 

quý vị và các bạn có thể sử dụng logo, cờ hiệu của các câu lạc bộ, hội Người Việt Yêu 

Người Việt. Tôi xin mô tả hình dáng, ý nghĩa của logo, cờ hiệu của câu lạc bộ, hội Người 

Việt Yêu Người Việt như sau : 
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1-    Về hình dáng logo, cờ hiệu :  

Logo và cờ hiệu của các câu lạc bộ, hội Người Việt Yêu Người Việt sử dụng chung một kiểu 

mẫu thống nhất theo mô tả tóm tắt như sau : nền cờ hiệu hình chữ nhật, tỷ lệ chiều rộng 3 

phần, chiều dài 5 phần. Nền cờ hiệu có 3 màu : tỷ lệ 3 màu bằng nhau. Phía trên cùng là màu 

xanh lá cây hoặc xanh nền bầu trời xanh. Ở giữa nền cờ hiệu là màu đỏ. Ở dưới cùng nền cờ 

hiệu là màu vàng. Ở chính giữa lá cờ hiệu có một ngôi sao năm cánh màu trắng, chiều mũi 

tên ngôi sao năm cánh thẳng 90° thẳng hướng lên trên. 

2-    Giải thích ý nghĩa biểu tượng của cờ hiệu, logo : 

Việt Nam có 3 miền Bắc Trung Nam. Cờ hiệu có 3 màu là để biểu tượng cho bản sắc văn 

hóa của 3 miền Bắc Trung Nam của Việt Nam. Màu xanh nền của bầu trời xanh hay xanh lá 

cây ở trên cùng là biểu tượng cho ý chí dân tộc Việt Nam muốn cùng chung sống hòa bình 

với toàn thể nhân loại. Màu đỏ là biểu tượng cho ý chí người của dân tộc Việt Nam sẵn sàng 

quyết chí gìn giữ độc lập dân tộc. Màu vàng là màu vàng trang sức của phụ nữ, màu vàng là 

màu áo long bào của nhà vua, màu vàng là biểu tượng của sự thịnh vượng giàu có, màu vàng 

là biểu tượng cho sự khao khát của con người Việt Nam muốn sớm đưa dân tộc Việt Nam 

trở thành giàu có, thịnh vượng. Về biểu tượng của kinh dịch thì màu vàng thuộc hành thổ ở 

nền cờ hiệu dưới cùng tượng trưng cho đất, phía trên cùng là màu xanh lá cây như vậy biểu 

tượng lá cờ hiệu tựa như một cây tươi xanh tốt có cây lá bên trên, có đất ở dưới. Thổ dưỡng 

mộc, đất dưỡng cây luôn làm cho cây Việt Nam luôn xanh tươi phát triển. Màu đỏ ở giữa hai 

màu xanh và vàng trông tựa như là mạch máu. Màu cờ của Việt Nam và của Trung Quốc 

hiện nay nền cờ tất cả là màu đỏ. Không biết do ngẫu nhiên hay tâm linh cả hai dân tộc Việt 

Nam và Trung Quốc phải đổ máu rất nhiều trong quá khứ. Khi màu đỏ được ở giữa hai màu 

xanh và vàng tựa như mạch máu để máu của người Việt Nam chỉ ở trong mạch máu không 

phải đổ ra ngoài. Người của dân tộc Việt Nam không tiếp tục phải đổ máu hy sinh nữa. Ngôi 

sao 5 cánh ở giữa lá cờ hiệu biểu tượng cho Việt Nam muốn làm thân hữu với bạn bè thế 

giới 5 châu. Màu trắng là thể hiện ý chí, ước muốn của nhân dân Việt Nam muốn xây dựng 

một xã hội Việt Nam mà ở đó môi trường công chức lành mạnh, trong sạch, không còn tệ 

nạn công chức chính quyền tham nhũng và nhũng nhiễu nhân dân. Đồng thời màu trắng của 

ngôi sao cũng biểu tượng cho ý chí, ước muốn của nhân dân Việt Nam muốn có một dân cư 

Việt Nam có an ninh tốt, không có hoặc ít có tệ nạn xã hội như : trộm, cắp, cướp, ma túy, 

mãi dâm, lừa đảo, … Một cánh sao 5 cánh nhọn hướng 90° thẳng lên phía trên tựa như mũi 

tên lửa biểu tượng cho ý chí, ước muốn của nhân dân Việt Nam muốn đưa Việt Nam phát 

triển nhanh thần kỳ như tốc độ của tên lửa. 

Có một ý nghĩa biểu tượng khác nhằm hòa giải mâu thuẫn dân tộc Việt Nam nữa. Về đường 

nét thì lá cờ hiệu này có đường nét giống với cả hai lá cờ đỏ, hai lá cờ đó là lá cờ (quốc kỳ) 

của miền Bắc Việt Nam trước 1975 cũng chính là lá cờ của Việt Nam hiện nay sử dụng và lá 

cờ của chính quyền miền Nam trước 1975. Trước 1975 nước Việt Nam bị chia cắt thành hai 

quốc gia riêng biệt tựa như Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên (Hàn Quốc) hiện nay. Miền 

Bắc theo chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa và có tên quốc gia là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 

Miền Nam Việt Nam theo chế độ dân chủ phi Xã Hội Chủ Nghĩa có tên quốc gia là Việt 

Nam Cộng Hòa. 

Cờ hiệu của miền Bắc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là lá cờ nền đỏ ở giữa có ngôi sao vàng 

5 cánh. Cờ hiệu của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa là lá cờ nền vàng có 3 sọc đỏ. Người 

dân Việt Nam trước kia thường quen gọi lá cờ của miền Nam Việt Nam là lá cờ 3 sọc. Biểu 

tượng của lá cờ miền Bắc Việt Nam có nền đỏ thể hiện cho ý chí của nhân dân Việt Nam sẵn 

sàng hy sinh để bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc. Ngôi sao vàng 5 cánh thể hiện Việt 

Nam muốn làm bạn vời bè bạn quốc tế 5 châu. Màu đỏ và vàng còn có biểu tượng là người 
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Việt Nam máu đỏ da vàng. Biểu tượng của lá cờ miền Nam trước 1975 có nền vàng là muốn 

thể hiện biểu tượng ý chí nhân dân Việt Nam muốn đưa Việt Nam trở nên một quốc gia 

thịnh vượng. Ba sọc đỏ thể hiện cho bản chất văn hóa của 3 miền Việt Nam là Bắc Trung 

Nam. Chúng ta tôn trọng quá khứ lịch sử của thế hệ cha, ông thuở trước, nhưng thực sự lá cờ 

của cả hai lá cờ của Việt Nam trước 1975 rất nghèo nàn về tính biểu tượng. Sau 1975 có 

nhiều triệu người Việt Nam vượt biên ra nước ngoài bởi vậy dân tộc Việt Nam ngày nay mới 

có số lượng Việt Kiều lớn khoảng 5 triệu người đang sinh sống ở hơn 100 quốc gia trên thế 

giới. Từ 1975 đến nay Việt Kiều ở nhiều quốc gia trên thế giới vẫn tiếp tục sử dụng lá cờ 3 

sọc mà không chịu sử dụng lá cờ đỏ có ngôi sao vàng 5 cánh. Về mặt pháp lý khi Việt Kiều 

có quốc tịch nước ngoài thì Việt Kiều trở thành người nước ngoài rồi. Do vậy Việt Kiều sử 

dụng bất kỳ lá cờ nào của Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh hay lá cờ vàng ba sọc đỏ thì 

đều làm cho chính quyền và nhân dân các quốc gia bản địa nơi có Việt Kiều sinh sống có 

điều gì đó không hài lòng lắm. 

Tôi nghĩ cần có một lá cờ hiệu chung cho Việt Kiều ở nước ngoài sử dụng hợp pháp đó là 

biểu tượng của dân tộc Việt Nam thay cho cờ biểu tượng của quốc gia Việt Nam. Tôi muốn 

Việt Kiều ở các nước từ nay trở đi hãy thôi không sử dụng lá cờ 3 sọc nữa. Còn sử dụng lá 

cờ 3 sọc là còn tỏ ý chống đối chính quyền Việt Nam ở trong nước. Nếu Việt Kiều ở các 

nước sử dụng lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh thì chính phủ và nhân dân các nước dễ có 

cảm giác và suy nghĩ là chính quyền Việt Nam muốn mở rộng biên giới, xâm lược, can thiệp 

vào nội bộ của các nước. Chúng ta rất cần một lá cờ hiệu biểu tượng cho dân tộc cho mọi 

người Việt Nam ở trên toàn thế giới để giúp cho người Việt Nam trên toàn thế giới đoàn kết 

mật thiết với nhau hơn nhưng lại không hề làm cho chính quyền và nhân dân các quốc gia có 

Việt Kiều sinh sống phải lo lắng. 

Trên thế giới 3 dân tộc có người sống ở nước ngoài nhiều nhất là: Do Thái, Việt Nam, Trung 

Quốc. Người Việt Nam ở nước ngoài hãy sống đẹp để bè bạn quốc tế an tâm, ủng hộ. Việt 

kiều ở các nước từ nay hãy sử dụng logo và cờ hiệu do tôi sáng tác như tôi vừa giới thiệu sơ 

bộ. Đây hoàn toàn không phải là cờ quốc gia để thay thế cho lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh hiện 

nay. Tôi nêu ra ý kiến và mong toàn thể Việt Kiều trên toàn thế giới góp ý kiến, dân tộc Việt 

Nam cần có một lá cờ hiệu riêng. Trước tiên logo, cờ hiệu tôi sáng tác ra để dùng làm biểu 

tượng cho những câu lạc bộ và hội Người Việt Yêu Người Việt. Người Việt Nam có thể in, 

vẽ, thêu logo, cờ hiệu lên áo hoặc làm cờ hiệu tại gia đình, cơ quan. 
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LỜI KẾT LUẬN THỨ 6 : 

  

Tôi muốn hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam, đồng bào Việt Nam 

ở trong nước và nước ngoài để nhằm mục đích sớm đưa Việt Nam trở thành sánh vai với bè 

bạn cường quốc năm châu. Hiện nay Việt Nam vẫn còn là một trong 50 quốc gia nghèo bậc 

nhất thế giới. Tôi đã có kế hoạch cụ thể, chi tiết để trong 10 đến 20 năm sẽ đưa Việt Nam trở 

thành 1 trong 50 quốc gia giàu nhất thế giới, trong 20 đến 30 năm sẽ đưa Việt Nam trở thành 

1 trong 10 quốc gia giàu nhất thế giới. Từ năm 2012 đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam và 

chính phủ Việt Nam phát động chương trình lớn để tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam. Vì 

thiếu giải pháp khoa học cho nên thì càng tích cực làm thì lại đưa nền kinh tế Việt Nam suy 

thoái, khủng hoảng nặng hơn. Hơn 99% sự khó khăn của nền kinh tế Việt Nam từ mấy năm 

qua đến nay là do chính sách vĩ mô của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam 

có quá nhiều sai lầm, thiếu sót, chưa khoa học. 

Tôi không có ý định tranh chức vụ, tranh quyền lực, tranh lương của bất kỳ một quan chức 

Việt Nam nào hết. Tôi xin được làm cố vấn không lương cho Đảng Cộng sản Việt Nam, 

chính phủ Việt Nam, Quốc hội Việt Nam, nhà nước Việt Nam và mọi cơ quan chính quyền 

Việt Nam từ cấp trung ương đến địa phương. Mọi quan chức, công chức trong Đảng Cộng 

sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam trân trọng mời tôi làm cố vấn riêng thì tôi sẵn sàng 

làm cố vấn không lương. Tôi có thể làm cố vấn công khai hoặc bí mật tùy thuộc vào yêu cầu 

của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam và cá nhân các quan chức, 

công chức Việt Nam. Tôi muốn cống hiến trực tiếp hoặc gián tiếp vì lợi ích của dân tộc Việt 

Nam và nhân loại. Xin cho tôi được công bố rộng rãi, công khai bằng bài viết, lời nói, tổ 

chức, hội nghị và hội thảo để trình bày chương trình tái cấu trúc kinh tế Việt Nam trong 11 

tháng và sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc. 

  

LỜI KẾT LUẬN THỨ 7 : 

  

Tôi muốn giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam tiếp tục cải cách. Từ 

1986 đến nay Việt Nam đã cải cách nhưng đó là sự cải cách nửa vời thiếu triệt để, thiếu toàn 

diện. Tôi muốn giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam tiếp tục cuộc 

cải cách triệt để hơn, toàn diện hơn. Tôi vốn dĩ không hề có thù hận với Đảng Cộng sản Việt 

Nam và chính quyền Việt Nam. Ông ngoại tôi là liệt sỹ cách mạng thời kháng chiến chống 

Pháp, cả cha và mẹ đẻ của tôi đều là cán bộ cách mạng có tham gia hai cuộc kháng chiến 

chống Pháp và chống Mỹ. Cha mẹ đẻ và cha vợ của tôi đều là những đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam. Chỉ vì tôi nhận thấy Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam còn 

tồn tại quá nhiều sai lầm thiếu sót cho nên tôi muốn Việt Nam cần phải cải cách triệt để hơn. 

Từ 1986 đến nay Việt Nam mới cải cách ở phần ngọn, tôi muốn giúp Việt Nam cải cách tận 

gốc rễ : cải cách tận gốc rễ là cải cách tư duy, cải cách ở phần ngọn là cải cách ở một số hoạt 
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động cụ thể. Từ hơn nửa thế kỷ qua đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt 

Nam sử dụng hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin làm hệ lý luận căn bản để làm tư 

duy lãnh đạo toàn diện xã hội Việt Nam. Khi hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin bị 

sai lầm thiếu sót đến hơn 90% thì điều tất yếu phải xảy ra đó là nền kinh tế Việt Nam không 

thể phát triển mạnh, xã hội Việt Nam không thể có công bằng và văn minh toàn diện được. 

Tư duy sai ắt dẫn đến hành động sai. Tư duy đúng tất yếu sẽ dẫn đến hành động đúng. Việt 

Nam cần sửa đổi lại tư duy. 

Dân tộc Việt Nam cần phải sớm từ bỏ hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác Lê Nin. Tôi đã 

chuẩn bị giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam cùng nhân dân Việt 

Nam hệ lý luận mới để thay thế hoàn toàn hệ lý luân chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin là hệ 

lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng. Trong hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng đã có tất cả các tinh 

hoa của chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin và nhiều học thuyết khác. Tôi đã loại bỏ hoàn 

toàn những sai lầm của chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin đồng thời có thêm nhiều sáng tạo 

mới để viết thành hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng. Hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê 

Nin do các Mác người nước Đức và Ănghen người nước Anh sáng lập ra. Ngày nay tại nước 

Đức quê hương của các Mác và tại nước Nga quê hương của Lê Nin cùng hơn 20 quốc gia 

Cộng sản Châu Âu đều đã giã từ hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin. Dân tộc Việt 

Nam cần tiếp thu có chọn lọc những trí tuệ của các dân tộc khác. Dân tộc Việt Nam cũng 

cần tự sáng tạo nên những hệ lý luận mới cho dân tộc mình và cho nhân loại sử dụng. Trí tuệ 

của tôi vượt xa nhiều lần, thực tế và chuẩn xác gấp hàng ngàn lần so với các Mác. Hy vọng 

người Việt Nam không đối xử với tôi như kiểu : « Bụt chùa nhà không thiêng ! ». 

  

Để khẳng định tôi đúng và hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin sai lầm, thiếu sót 

đến hơn 90% tôi xin tuyên bố như sau : « Tôi dám thách đấu về sự tranh đấu lý luận với tất 

cả mọi người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng tất cả mọi người đang sống trên 

trái đất này: Nếu ai dám khẳng định rằng hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin đúng 

100% và bảo vệ được luận điểm đó của mình tức là tôi sai. Nếu tôi sai thì tôi xin thưởng cho 

người đó 1 tỷ VND rồi sau đó tôi xin ra trước quảng trường Ba Đình, trước lăng chủ tịch Hồ 

Chí Minh để tự thiêu. Còn nếu ai đó tranh luận mà thua về lý luận với tôi thì sẽ chịu đánh 

phạt 100 roi ! ». Tôi xin thách đấu về lý luận với 3 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 

2 triệu công chức chính quyền Việt Nam, 90 triệu người Việt Nam ở trong nước, 5 triệu Việt 

Kiều ở nước ngoài, 7,2 tỷ người trên thế giới. Không có ai dám bước lên sàn thi đấu lý luận 

với tôi thì coi như tôi là người đúng, là người vô địch về lý luận. 

  

Tôi mong Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam hãy cầu thị nếu có sai lầm thì 

hãy sửa chữa sai lầm, nếu có thiếu sót thì hãy chịu khó học hỏi. Dốt không đáng sợ bằng 

giấu dốt, nếu thật sự tự tin là hệ chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin là đúng 100% thì xin toàn 

bộ Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam hãy cử những người có lý luận cao 

siêu nhất ra thi đấu về lý luận với tôi. 

  

LỜI KẾT LUẬN THỨ 8 : 

  

Quyền có báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân là thuộc về quyền 

tự do ngôn luận của nhân dân Việt Nam. Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ 

chức Liên Hiệp Quốc. Tất cả các công ước quốc tế mà Liên Hiệp Quốc ban hành có hiệu lực 

thì chính quyền Việt Nam buộc phải chấp hành và nhân dân Việt Nam có quyền được 

hưởng. Quyền tự do ngôn luận là thuộc về quyền con người quan trọng của mọi con người 

trên thế giới trong đó có nhân dân Việt Nam. Tôi đề nghị Đảng Cộng sản Việt Nam và chính 

quyền Việt Nam hãy ngừng ngay việc vi phạm quyền con người, quyền tự do ngôn luận đối 
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với nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam phải sớm được tự do thành lập báo chí tư nhân, 

đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân. 

  

LỜI KẾT LUẬN THỨ 9 : 

  

Cơ chế chính trị thực tế ở Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ qua đến nay là Đảng Cộng sản Việt 

Nam lãnh đạo toàn diện xã hội Việt Nam. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là chức vụ 

quyền lực thực tế cao nhất ở Việt Nam. Quyền lực thực tế của Tổng bí thư Đảng Cộng sản 

Việt Nam luôn cao hơn, bao trùm hơn so với chức vụ quyền lực như chủ tịch Quốc hội, Chủ 

tịch nước, Thủ tướng chính phủ. Ở các cấp chính quyền xã, phường, huyện, quận, tỉnh, 

thành phố thì quyền lực thực tế của các bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam luôn cao hơn so với 

các chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân ở các cấp chính quyền địa 

phương đó. Vậy mà từ trước đến nay nhân dân Việt Nam chỉ được tham gia bầu cử, ứng cử 

vào các chức vụ trong bộ máy chính phủ, nhà nước, Quốc hội ; nhân dân Việt Nam không 

được tham gia bầu cử, ứng cử vào các chức vụ quyền lực trong bộ máy Đảng Cộng sản Việt 

Nam. Tôi đề nghị Việt Nam nên chấp nhận một trong hai phương án sau : 

1.    Nhân dân Việt Nam được tự do tham gia ứng cử, bầu cử vào chức vụ quyền lực trong bộ máy của 
Đảng Cộng sản Việt Nam từ cấp địa phương đến trung ương. 

2.    Nhân dân Việt Nam được đa nguyên đa đảng và có quy chế bầu cử tự do dân chủ tựa như các quốc 
gia dân chủ trên thế giới : Mỹ, Nga, Úc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, … 

  

LỜI KẾT LUẬN THỨ 10: 

  

Đảng Cộng sản Việt Nam cưỡng bức quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt 

Nam phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nghĩ quân đội nhân dân 

Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam từ nhân dân Việt Nam mà ra, do nhân dân Việt 

Nam nuôi bằng tiền thuế do nhân dân nộp vào ngân sách nhà nước, do vậy điều đầu tiên mà 

quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam cần phải trung thành, hiếu 

thuận với nhân dân Việt Nam. Trong khi có quá nhiều đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 

tham nhũng biến chất và hệ lý luận cơ bản mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang sử dụng là hệ 

lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác LN bị sai lầm thiếu sót hơn 90% thì cưỡng ép quân đội 

nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt 

Nam thì thật là buồn cười. Quân đội nhân dân Việt Nam phải có nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền 

đất nước cho tốt, công an nhân dân Việt Nam phải có nghĩa vụ bảo vệ công bằng, an ninh 

trong xã hội thật tốt. Công là công bằng, An là an ninh. Vậy lực lượng công an nhân dân 

Việt Nam từ nhiều năm qua đến nay đã thực sự là công bằng chưa ?! Khi người dân sai thì 

công an dám bỏ tù. Vậy khi Đảng Cộng sản Việt Nam sai lầm thì công an nhân dân Việt 

Nam có dám xử hay không ?! Quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam 

có dám xử những điều sai của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không ?! Tôi xin hợp tác chỉ ra 

một loạt những sai lầm, thiếu sót của Đảng Cộng sản Việt Nam ! 

  

LỜI KẾT LUẬN THỨ 11: 

  

Điều 4 của Hiến Pháp Việt Nam ghi lấp lửng, không rõ ràng. Hiến pháp và pháp luật Việt 

Nam không hề ghi rõ là cấm việc thành lập đảng chính trị mới ngoài đảng Cộng sản Việt 

Nam. Nhưng trên thực tế người Việt Nam khi tham gia thành lập đảng chính trị mới ngoài 

Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại bị tù tội, ngược đãi, làm khó. Công dân Việt Nam được làm 

tất cả những gì luật pháp cho phép và luật pháp không cấm. Do vậy tôi đề nghị hiến pháp, 
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pháp luật Việt Nam cần rõ ràng hơn. Nếu cấm thì ghi rõ là cấm thành lập đảng chính trị mới 

đi cho nhân dân Việt Nam biết. Hiến pháp, pháp luật thì phải rõ ràng, khoa học. 

  

LỜI KẾT LUẬN THỨ 12 : 

  

Tôi rất hoan nghênh thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng việc trình xin Quốc hội Việt Nam ban 

hành hai bộ luật là bộ luật trưng cầu dân ý và bộ luật biểu tình. Ở các quốc gia dân chủ trên 

thế giới bộ luật trưng cầu dân ý và bộ luật biểu tình là hai bộ luật rất quan trọng để bảo vệ 

quyền con người cho nhân dân. Vậy nhưng tôi thấy thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình Quốc 

hội đã lâu mà cho đến nay Quốc hội Việt Nam vẫn chưa thông qua, biểu quyết được về hai 

bộ luật là bộ luật về trưng cầu dân ý và bộ luật về biểu tình. 

Hiến pháp và pháp luật Việt Nam có nội dung là Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho toàn 

thể nhân dân Việt Nam để lãnh đạo toàn diện xã hội Việt Nam. Kể từ ngày thành lập nước 

đến nay tại Việt Nam chưa bao giờ tổ chức trưng cầu dân ý rộng rãi xem nhân dân Việt 

Nam có tự nguyện đồng ý ủy quyền để cho Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện quyền lợi cho 

họ để lãnh đạo toàn diện họ hay không. Tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi, nhân viên của tôi, đồng 

nghiệp của tôi, hàng xóm của tôi rất cực lực phản đối việc Đảng Cộng sản Việt Nam tự nhân 

danh quyền đại diện và quyền lãnh đạo toàn diện nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt 

Nam tự ý nhân danh quyền đại diện cho nhân dân Việt Nam để lãnh đạo toàn diện xã hội ở 

Việt Nam là sự tự ý, là sự bất hợp pháp, là sự cưỡng bức vì nhân dân Việt Nam chưa bao 

giờ ký giấy ủy quyền điều đó cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi đề nghị Việt Nam sớm tổ 

chức trưng cầu toàn dân xem có bao nhiêu phần trăm nhân dân Việt Nam đồng ý tự nguyện 

cho Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện quyền lợi cho họ để lãnh đạo toàn diện họ. 

  

LỜI KẾT LUẬN THỨ 13: 

  

Ở Ấn Độ thánh Gandhi đã sử dụng phương pháp bất bạo động để lãnh đạo nhân dân Ấn Độ, 

đuổi đế quốc Anh ra khỏi bờ cõi nhằm giành độc lập. Không phải chiến tranh, chết chóc, 

khổ đau mà vẫn giành được độc lập. Tại Việt Nam để giành được độc lập phải tốn nhiều 

triệu sinh mạng. Một tướng thành danh triệu bộ xương khô! Tôi nhận thấy Ấn Độ họ khôn 

ngoan hơn Việt Nam ta ! 

Ở Mỹ có mục sư người da màu Luther King đã sử dụng phương pháp đấu tranh bất bạo động 

để đấu tranh đòi quyền con người cho người da màu. Thánh Gandhi của Ấn Độ và mục sư 

Luther King của Mỹ đã rất nhân văn trong lãnh đạo tranh đấu. Đức Phật Tổ Như Lai nhà 

sáng lập Phật Giáo có dạy rằng : « Cứu được một nhân mạng con người phúc lớn như là trời 

biển ! ». Vậy tôi nghĩ rằng nếu giết hại một sinh mạng con người cũng tội lỗi lớn như là trời 

biển. Phương pháp của thánh Gandhi và mục sư Luther King là vận động nhân dân đứng dậy 

biểu tình nhiều người, có hệ thống, lâu dài, quyết liệt. Việt Nam ta cũng có thể học theo cách 

đấu tranh bất bạo động mà thánh Gandhi đã làm thành công tại Ấn Độ và mục sư Luther 

King đã làm thành công tại Mỹ để giải quyết mâu thuẫn bằng giải pháp hòa bình thay cho 

giải pháp sử dụng vũ lực. 

  

LỜI KẾT LUẬN THỨ 14: 

  

Trong bài này tôi mới chỉ viết được một chút ít điều tôi muốn trình bày. Những gì tôi viết 

trong bài này chỉ ví như một giọt nước, những gì tôi muốn trình bày và sẽ trình bày thì ví 

như nước bốn đại dương. Tôi đã bị một án tù vì sự đấu tranh đòi quyền con người cho nhân 

dân Việt Nam, tôi chỉ mới ra tù được hơn một năm, hiện tôi vẫn đang trong thời gian bị quản 

chế 3 năm. Tôi chưa dám viết mạnh tay hơn, nếu viết mạnh tay hơn tôi sợ Đảng Cộng sản 

Việt Nam và chính quyền Việt Nam sẽ lại bắt giam tù tôi. Nếu bài viết này tôi chưa làm quý 
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vị và các bạn thỏa lòng thì tôi xin được lượng thứ. Xin đồng bào Việt Nam ở trong nước và 

nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy đấu tranh vì quyền được nói ra sự thật, quyền được 

cống hiến nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam và nhân loại của tôi. 

  

LỜI KẾT LUẬN THỨ 15: 

  

Tôi rất muốn triển khai nhiều công việc kinh doanh lớn, hiệu quả siêu cao, an toàn vốn ở 

Việt Nam. Nhưng hơn một năm qua đến nay tôi đành nằm im không dám làm ăn gì cả vì tôi 

sợ bị chính quyền Việt Nam cản trở làm khó công khai hoặc bí mật. Trong thời gian bị quản 

chế 3 năm tôi chỉ được đi lại ở khu vực phường của tôi đang sinh sống. Có hai lần tôi chỉ lỡ 

bước ra khỏi khu vực địa bàn phường có một chút mà đã bị phạt. Tôi không thể đi xa được 

trong thời gian còn bị quản chế. Nay tôi xin chính thức ngỏ lời với toàn thể doanh nhân, 

doanh nghiệp của người Việt Nam ở trong nước, Việt Kiều ở hơn 100 quốc gia trên thế giới, 

bè bạn quốc tế hãy giúp tôi làm đại diện để triển khai hàng loạt chương trình đầu tư kinh 

doanh tại khắp 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam và hơn 100 quốc gia trên thế giới. Từ nay 

đến cuối cuộc đời tôi sẽ giành hơn 90% lợi nhuận kiếm được để chi phí cho những hoạt 

động vì lợi ích của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Quý vị và các bạn sẽ có lợi ích khi hợp 

tác đầu tư kinh doanh với tôi. Quý vị và các bạn có thể liên lạc với tôi theo địa chỉ nhà riêng 

tại 80 Nguyễn Thái Bình, quận 1 – Thành Phố Hồ Chí Minh – Điện thoại di động 

0967375886 – email:thanglong67@gmail.com. 

Lời cuối cùng của bài viết này tôi xin chúc toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và 

nước ngoài cùng bè bạn quốc tế luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh 

phúc ! 

 

 
 

Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 30 tháng 01 năm 2014. 

 

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê 

Người khởi xướng hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới 
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