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NĂM MƯƠI CHƯƠNG TRÌNH 

 CẢI CÁCH TOÀN CẦU 

 
Lê Thăng Long 

 
(Phần 1) 

  

GIỚI THIỆU TÓM TẮT: 

 

1/ CHƯƠNG TRÌNH 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. 

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/ MÔ HÌNH HIẾN PHÁP 13 QUYỀN PHÂN LẬP. 

9/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ CHUNG ASEAN. 

10/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI 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 TỔ CHỨC DOANH NHÂN, DOANH 

NGHIỆP VÌ HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

17/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC TRÍ THỨC VÌ HÒA BÌNH 

VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

18/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC NHÀ BÁO VÌ HÒA BÌNH 

VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

19/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC NHÀ GIÁO VÌ HÒA 

BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

20/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC SINH VIÊN VÌ HÒA 

BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

21/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC HỌC SINH VÌ HÒA 

BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

22/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC VĂN NGHỆ SỸ VÌ HÒA 

BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

23/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC NÔNG DÂN VÌ HÒA 

BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 
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24/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC CÔNG NHÂN VÌ HÒA 

BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

25/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC NGƯỜI CAO TUỔI VÌ 

HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

26/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI HỮU NGHỊ DÂN TỘC VIỆT 

NAM VÀ DO THÁI. 

27/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI DOANH NHÂN, DOANH 

NGHIỆP HỮU NGHỊ DÂN TỘC VIỆT NAM VÀ DO THÁI. 

28/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH CÀ PHÊ + TRÀ + 

CACAO THẾ GIỚI VÌ HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

29/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH LƯƠNG THỰC 

THẾ GIỚI VÌ HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

30/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THƯƠNG HIỆU THỜI TRANG VÌ 

HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

31/ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU PHỐI GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, VIỆC LÀM TOÀN CẦU VÌ 

HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

32/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỆ THỐNG QUỸ ĐẦU TƯ VÀ 

NGÂN HÀNG VÌ HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

33/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC THANH NIÊN VÌ HÒA 

BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

34/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC PHỤ NỮ VÌ HÒA BÌNH 

VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

35/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI TỪ THIỆN VÌ HÒA BÌNH VÀ 

HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

36/ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO DÂN TRÍ VÌ HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN 

LOẠI. 

37/ GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ HỆ LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA CỘNG ĐỒNG. 

38/ CHƯƠNG TRÌNH THỂ THAO VÌ HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

39/ CHƯƠNG TRÌNH BẤT ĐỘNG SẢN VÌ HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN 

LOẠI. 

40/ GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHÁT MINH, SÁNG CHẾ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỚI SẼ 

GÓP PHẦN ĐẮC LỰC LÀM THAY ĐỔI TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI. 

41/ CHƯƠNG TRÌNH CỨU HỘ DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP KHÓ KHĂN, PHÁ 

SẢN VÌ HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

42/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC QUÂN NHÂN VÌ HÒA 

BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

43/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC AN NINH VÌ HÒA BÌNH 

VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

44/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI VÌ HÒA 

BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

45/ CHƯƠNG TRÌNH NGÔN LUẬN VÌ HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

46/ CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM VÌ HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

47/ CHƯƠNG TRÌNH THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN HÒA GIẢI THẾ GIỚI VÌ HÒA BÌNH 

VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI. 

48/ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ASEAN. 

49/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP QUỐC GIA CHUNG THẾ GIỚI – 

NHÂN LOẠI. 

50/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI HỮU NGHỊ DOANH NHÂN, 

DOANH NGHIỆP ASEAN. 
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Kính gửi: 

1-    Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. 
2-    Nhân dân và chính phủ các quốc gia ASEAN, nhân dân và chính phủ các 

quốc gia toàn thế giới.  
3-     Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Hội đồng ASEAN. 
4-     Đảng cộng sản Việt Nam, quốc hội Việt Nam, nhà nước Việt Nam, chính phủ 
Việt Nam. 
5-     Các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ở trong nước và Việt kiều. 
6-    Các doanh nhân, doanh nghiệp các quốc gia ASEAN và thế giới. 
7-     Các tổ chức tôn giáo, tu sỹ và tín đồ các tôn giáo Việt Nam, các quốc gia 
ASEAN và thế giới. 
8-     Các tổ chức nhân đạo, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ của Việt Nam, 
các quốc gia ASEAN và thế giới. 
9-     Các cơ quan ngoại giao nhân dân và ngoại giao của chính phủ các quốc gia 
trên thế giới. 
10-  Toàn thể nhà báo Việt Nam, nhà báo các quốc gia ASEAN và thế giới. 
11-  Các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình của Việt Nam, các quốc gia 
ASEAN và thế giới. 
12-  Toàn thể giới trí thức, văn nghệ sỹ, nhà giáo, học sinh, sinh viên, nông dân, 
công nhân, công chức, quân đội, công an của Việt Nam, các quốc gia ASEAN và 
thế giới. 
13-  Các quỹ đầu tư, ngân hàng, công ty tài chính, sàn giao dịch chứng khoán, 
công ty chứng khoán của Việt Nam, các quốc gia ASEAN và thế giới. 
14-  Toàn bộ giới luật sư, công ty luật của Việt Nam, các quốc gia ASEAN và thế 
giới. 
15-  Nhân dân, chính phủ, doanh nhân, doanh nghiệp của dân tộc Do Thái. 

  

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

dân ASEAN và thế giới, sinh ngày 06 tháng 04 năm 1967, nay tôi xin trình bày tóm tắt 50 

chương trình lớn trong bài viết này. Để tiện xưng hô trong bài viết này tôi xin gọi tất cả 

những thành phần cơ quan và cá nhân như tôi vừa nêu gộp lại bằng cụm từ ngắn gọn là 

quý vị và các bạn.  

  

Lời đầu tôi xin chúc tất cả quý vị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành 

công, hạnh phúc! Thông qua bài viết này tôi muốn mô tả kế hoạch sẽ làm cho thế giới thay 

đổi trong tương lai. Những nội dung thể hiện trong bài viết này không chỉ là ước mơ, lý 

tưởng mà thực sự là những kế hoạch để thực hiện cụ thể ở thực tiễn. Ngay trong năm 2014 

tất cả các chương trình tôi nêu ra trong bài viết này sẽ đều được triển khai ở thực tiễn. 

Những gì tôi viết trong bài này là kết quả của 40 năm nghiên cứu miệt mài của một nhóm 

trí thức, doanh nhân cao cấp Việt Nam. Nội dung cơ bản của các chương trình tổng thể 

chúng tôi nghiên cứu, lập kế hoạch để thực hiện nhằm đạt tới là để sớm xây dựng thành 

công thế giới, nhân loại của chúng ta không còn chiến tranh và nghèo đói. Một tương lai 
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không xa thế giới của chúng ta sẽ hoàn toàn không còn chiến tranh, không còn những con 

người nghèo khổ, mọi con người trên trái đất đều được sống đầy đủ vật chất và tinh thần, 

mọi con người trên trái đất đều được hưởng hạnh phúc lớn. Cuối thế kỷ 21 này tổng thu 

nhập của toàn nhân loại sẽ tăng so với hiện nay 2014 là từ 10 đến 100 lần. Chúng tôi muốn 

toàn thể nhân loại sớm bước sang một giai đoạn lịch sử mới. Giai đoạn lịch sử cũ kể từ khi 

có loài người trên trái đất đến nay đã xảy ra quá nhiều sự u mê, dốt nát, thiếu văn minh, 

ngèo đói, chiến tranh, khủng bố, mâu thuẫn, bất đồng, chia rẽ, xung đột, bất hạnh. Giai 

đoạn lịch sử mới nhân loại sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn với chiến tranh, ngèo đói, khủng bố, u 

mê, dốt nát, chia rẽ, xung đột, mâu thuẫn, bất hạnh, bất đồng, thiếu văn minh. Giai đoạn 

lịch sử mới của nhân loại sẽ chỉ còn là những trang sử của sự phát triển kinh tế thịnh 

vượng, văn minh, tràn đầy tình yêu thương và bác ái, con người trên trái đất sẽ được sống 

hạnh phúc tựa như được sống trên thiên đường vậy! Quý vị và các bạn có quyền hoài nghi 

tôi khi mới đọc phần mở đầu của bài viết này nhưng tôi tin nếu quý vị và các bạn kiên nhẫn 

đọc hết bài viết này thì quý vị và các bạn sẽ tin lời tôi một phần. Những điều tôi viết ra, nói 

ra là để cho nhiều tỉ người ở mọi quốc gia trên thế giới cùng hiểu được và cùng tham gia 

hành động. Mọi con người, mọi quốc gia trên thế giới đều được hưởng lợi ích khi các kế 

hoạch của chúng tôi được thực hiện. Sau đây tôi xin bắt đầu trình bày từng chương trình 

trong 50 chương trình sẽ trình bày lần lượt trong bài viết này: 

  

1/ CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH LIÊN HIỆP QUỐC: 

  

Liên Hiệp Quốc được thành lập vào năm 1945 sau khi đại chiến thế giới lần thứ 2 kết thúc. 

Liên Hiệp Quốc là tổ chức mang tính thống nhất đầu tiên trên thế giới kể từ khi có nhân 

loại trên trái đất. Từ khi hình thành và phát triển đến nay Liên Hiệp Quốc đã cống hiến 

được nhiều lợi ích cho nhân loại. Nhưng thế giới, nhân loại ngày nay đã phát triển vượt bậc 

khác xa rất nhiều so với giai đoạn năm 1945. Nay nhận thấy mô hình hoạt động của Liên 

Hiệp Quốc đã quá lạc hậu, không đáp ứng được đầy đủ những vấn đề bức thiết mà thế giới, 

nhân loại đòi hỏi. Theo tiêu chí mới chúng tôi lập ra cần thiết đối với một tổ chức mới của 

thế giới, nhân loại cần có thì những gì mà Liên Hiệp Quốc cống hiến được mới chỉ đạt một 

phần ngàn tức 0,1%. Như vậy còn đến 999/1000 tức 99,9% nhiều vấn đề cần thiết khác 

Liên Hiệp Quốc còn thiếu cần phải bổ sung. Có 2 phương án cho sự cải cách để sớm có 

một tổ chức của thế giới, nhân loại hoàn hảo hơn Liên Hiệp Quốc hiện nay là: 

-          Phương án 1: Cải cách Liên Hiệp Quốc hiện nay để trở thành một chính 

phủ chung thế giới.  

-          Phương án 2: Thành lập chính phủ chung thế giới mới để từng bước thay 

thế hoàn toàn vai trò của Liên Hiệp Quốc hiện nay. 

Sau đây, tôi xin trình bày về mô hình tổ chức mà thế giới, nhân loại cần phải sớm có trong 

tương lai. 

  

2/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ CHUNG THẾ GIỚI: 

  

Chính phủ chung thế giới mô hình khác xa so với mô hình của chính phủ Hợp chủng quốc 

Hoa Kỳ. Vì vậy, quý vị và các bạn hãy không liên tưởng đến mô hình của chính phủ Hợp 

chủng quốc Hoa Kỳ để áp dụng theo mô hình chính phủ chung thế giới mới. Đây là mô 

hình sáng tạo chưa hề có trên thế giới. Tuy vậy tính khả thi của kế hoạch do chúng tôi lập 

ra rất cao. Ngay năm 2014 chúng tôi sẽ vừa giới thiệu kế hoạch đồng thời tiến hành thực 

hiện nhiều việc cụ thể để sớm hoàn thành kế hoạch. Chặng đường dài vạn dặm khởi sự từ 
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bước đi đầu tiên. Chúng tôi sẽ đi bước đầu tiên vào năm 2014 và đi nhanh với tốc độ của 

tên lửa hoặc tàu vũ trụ. Một ngàn bài diễn văn hay không bằng một việc làm cụ thể tốt. 

Chúng tôi sẽ làm nhiều việc cụ thể ở thực tiễn hơn cả những gì chúng tôi nói ra, viết ra. 

Trong chương trình vận động thành lập chính phủ chung thế giới mô hình thuộc bài viết 

này sẽ thể hiện rõ hơn tiến trình thực hiện mô hình chính phủ chung thế giới. 

  

3/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI THƯỜNG TRỰC 

CHUNG THẾ GIỚI THEO MÔ HÌNH MỚI: 

  

Một trong những nguyên nhân quan trọng tạo ra nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới đó là 

do không có lực lượng quân sự thường trực chung đủ mạnh để bảo vệ giữ gìn an ninh cho 

các quốc gia. Quốc gia giàu có thể xâm lược quốc gia ngèo. Quốc gia mạnh về quân sự có 

thể sử dụng vũ lực quân sự để xâm lược quốc gia yếu về quân sự hơn. Mô hình quân đội 

chung thế giới thường trực mà chúng tôi muốn vận động thành lập chưa từng có trên thế 

giới kể từ khi có loài người trên trái đất đến nay. Từ khi có loài người trên trái đất đến nay 

đã xảy ra hàng vạn cuộc chiến tranh lớn, nhỏ trong cuộc sống của nhân loại. Bước sang thế 

kỷ 21 nhân loại đã văn minh hơn rất nhiều so với hàng trăm năm trước, có nhiều học giả 

quốc tế đã từng nhận định rằng “bước sang thế kỷ 21 nhân loại đã bước sang thời đại của 

nền kinh tế tri thức và hội nhập toàn cầu ở mức cao!”. Vậy mà đến nay đã hết 13 năm đầu 

của thế kỷ 21 rồi mà trên thế giới vẫn còn nhiều nơi đang xảy ra chiến tranh, nhiều quốc 

gia trên thế giới vẫn tiếp tục chạy đua vũ trang ở mức độ cao.  

  

Làm sao để tiêu diệt hoàn toàn chiến tranh ra khỏi cuộc sống của nhân loại?! Đây là bài 

toán cực khó mà cả nhân loại từ hàng triệu năm qua đến nay chưa có ai giải được. Nhưng 

mọi bài toán khó nhất sẽ có đều có lời giải. Khi đã biết rõ đáp án và phương pháp giải bài 

toán khó rồi thì ta cảm thấy bài toán ấy như không còn khó nữa. Ngay sau đây tôi sẽ cho 

quý vị và các bạn biết đáp án cùng phương pháp giải bài toán cực khó về vấn đề làm sao 

để loại bỏ hoàn toàn chiến tranh ra khỏi cuộc sống nhân loại. 

  

Để dễ hiểu tôi xin đưa ra một số ví dụ về sự khó hay dễ. Quý vị và các bạn chưa bao giờ 

biết về nghề ươm tơ dệt lụa thì cho dù có hàng tỷ người cũng không hề biết cách nào đế 

làm cho những tổ kén tằm trở thành những sợi tơ, cuộn tơ suôn mượt. Nếu quý vị và các 

bạn không biết phương pháp mà cứ cố gỡ thì sẽ làm cho tổ kén tằm bị đứt vụn hoặc là bị 

rối tung lên. Càng cố gỡ thì tơ tằm lại càng bị rối hơn. Tôi đã từng đến tham quan tại làng 

nghề ươm tơ dệt lụa thủ công truyền thống của Việt Nam. Xưa kia ở làng nghề ươm tơ dệt 

lụa bị mù chữ. Nhưng cho dù học vấn rất thấp những người làm nghề ươm tơ dệt lụa thủ 

công đó vẫn làm nghề rất giỏi. Họ có thể làm cho những tổ kén tằm trở thành những tấm 

lụa đẹp óng ả. Chỉ được giới thiệu và quan sát trực tiếp trong vòng chưa đến 30 phút tại 

làng nghề ươm tơ dệt lụa thủ công là quý vị và các bạn có thể làm theo được để có thể làm 

cho nhiều tấn tổ kén tằm trở thành những sợi tơ, cuộn tơ suôn mượt.  

  

Điều gì chưa biết thì là khó, điều gì biết rõ rồi thì là dễ. Nhà bác học Edison của Hoa Kỳ 

nổi tiếng cả thế giới vì đã tạo ra hơn 1000 phát minh và sáng chế để góp phần giúp cho 

nhân loại phát triển hơn, văn minh hơn. Trong số hơn 1000 sáng chế, phát minh của nhà 

bác học Edison có những phát minh, sáng chế hữu ích lớn cho nhân loại như phương pháp 

chế tạo ra bóng đèn điện và động cơ máy phát điện. Những phát minh, sáng chế của nhà 

bác học Edison thật là vĩ đại. Nhưng ngày nay một kỹ sư hay một công nhân ngành điện 

giỏi tay nghề đã có thể tự chế tạo ra được những chiếc bóng đèn và những chiếc máy phát 

điện. Ngày nay bóng điện thắp sáng và máy phát điện đã quá phổ biến ở mọi quốc gia trên 
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thế giới. Đã có rất nhiều phát minh, sáng chế của các nhà bác học trên thế giới ngày nay đã 

trở thành phổ biến toàn cầu. 

  

Cách nay mới chỉ có mấy trăm năm, chưa quá một ngàn năm khi nhà bác học Galile chứng 

minh bằng lý thuyết là trái đất tròn đã suýt bị thiêu sống trên giàn hỏa. Vậy mà nay ở mọi 

quốc gia trên thế giới trẻ em, con nít cũng đều biết là trái đất tròn. Điều chúng tôi nghiên 

cứu ra giải pháp nhằm xóa bỏ hoàn toàn chiến tranh ra khỏi cuộc sống của nhân loại dễ 

lắm, dễ hơn rất nhiều lần so với nhà bác học Edison nghiên cứu ra phương pháp chế tạo 

bóng đèn điện và máy phát điện, dễ hơn cả bác học Galile nghiên cứu tìm ra lý thuyết 

chứng minh là trái đất tròn, dễ hơn cả việc người thợ ươm tơ dệt lụa làm cho những tổ kén 

tằm trở thành những cuộn tơ suôn mượt … Quý vị và các bạn có thể  hiểu, có thể tham gia 

hoạt động để góp phần sớm loại bỏ chiến tranh ra khỏi đời sống của nhân loại ngay sau khi 

đọc xong bài viết này. 

  

Chúng tôi dự kiến sẽ vận động tất cả mọi quốc gia trên thế giới góp 70% đến 90% lực 

lượng quân sự của mình để tham gia quân đội thường trực chung thế giới. Như vậy quân 

đội thường trực chung thế giới sẽ mạnh hơn gấp rất nhiều lần lực lượng quân đội còn lại 

của các quốc gia. Quân đội chung thế giới thường trực sẽ luôn có mặt ở tất cả mọi quốc 

gia trên thế giới. Sẽ phân bố lại lực lượng binh sỹ trong toàn lực lượng quân đội thường 

trực chung thế giới.  

  

Trong mỗi đơn vị quân đội thường trực chung thế giới đều có đầy đủ các thành phần binh 

sỹ của các quốc gia tham gia để giám sát nhau. Các chức vụ trong từng đơn vị của quân đội 

chung thường trực thế giới được sắp xếp bình đẳng giữa các quốc gia để giám sát lẫn nhau 

và không thể nảy sinh các quốc gia muốn thao túng quân đội thường trực chung thế giới. 

Các cương vị trong từng đơn vị của quân đội thường trực chung thế giới được sắp xếp theo 

sự bầu chọn tự do, công khai, dân chủ hoặc là tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên giữa binh sỹ 

các quốc gia tham gia. Quân đội thường trực chung thế giới công bằng, bình đẳng trong 

phân xử giữa các quốc gia trên thế giới trong việc bảo đảm an ninh toàn cầu.  

  

Từ khi có quân đội thường trực chung thế giới thì nghiêm cấm tuyệt đối các quốc gia sử 

dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, bất đồng. Mọi mâu thuẫn, xung đột, bất 

đồng trên toàn thế giới từ nay trở về sau chỉ có thể giải quyết bằng hòa giải, thương lượng 

hoặc ở tòa án chung của thế giới theo mô hình tòa án chung thế giới sẽ được giới thiệu 

tóm tắt trong bài viết này. Bất kỳ quốc gia nào, tổ chức nào, lực lượng nào cố ý sử dụng vũ 

lực quân sự để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, bất đồng đều là sai. Tòa án quốc tế sẽ xét 

xử họ là bên thua kiện. Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới vẫn tích cực chạy đua vũ 

trang, điều đó rất không tốt.  

  

Chi phí quốc phòng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ mỗi năm khoảng 600 tỷ USD. Nếu Hoa 

Kỳ giảm được chi phí quốc phòng từ 600 tỷ USD xuống 100 tỷ USD thì mỗi năm tiết kiệm 

được 500 tỷ USD. Với số tiền 500 tỷ USD tiết kiệm được mỗi năm từ ngân sách quốc 

phòng cùng với lực lượng con người phục vụ quân đội thì mỗi năm Hoa Kỳ có thể làm ra 

thêm khoảng 1200 tỷ USD lợi nhuận. Tổng số nợ của chính phủ Hoa Kỳ hiện nay khoảng 

gần 17.000 tỷ USD. Nếu theo kế hoạch của tôi vạch ra thì chỉ trong 10 năm sẽ giúp chính 

phủ Hoa Kỳ trả xong khoản nợ công gần 17.000 tỷ USD. Từ năm 1941 đến nay quốc hội 

Hoa Kỳ đã có khoảng 77 lần họp để biểu quyết nâng cao trần nợ công của chính phủ Hoa 

Kỳ. Theo xu hướng hiện nay thì số nợ của chính phủ Hoa Kỳ vẫn liên tục tăng nhanh. 

Chính phủ Hoa Kỳ hiện nay luôn đứng trước nguy cơ khủng hoảng nợ công đến mức có 

thể bị vỡ nợ. Nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng nợ công ngày càng gia tăng là do 
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chính phủ Hoa Kỳ luôn bội chi ngân sách, tức là chi tiêu lớn hơn tiền thuế thu được vào 

ngân sách. Chi phí cho quốc phòng quá cao là nguyên nhân chính tạo ra bội chi ngân sách 

của chính phủ Hoa Kỳ. Tình trạng chạy đua vũ trang làm cho Hoa Kỳ và nhiều quốc gia 

trên thế giới bị thiệt hại về kinh tế. Lợi nhuận từ xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ chỉ bằng 

một phần nhỏ chi phí quốc phòng của Hoa Kỳ hàng năm.  

  

Vấn đề chạy đua vũ trang của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới xuất phát từ nguyên 

nhân hoài nghi, thiếu niềm tin giữa các quốc gia trên thế giới. Nước này nghi ngờ nước 

kia sẽ sử dụng vũ lực quân sự để tấn công mình. Khi thấy nước khác đầu tư quân đội mạnh 

thì nước mình cũng phải gắng sức đầu tư quân đội mạnh hơn nữa. Từ trước đến nay trên 

thế giới chưa có một lực lượng quân sự nào đủ mạnh và công bằng để đảm nhiệm vai trò 

đảm bảo an ninh cho toàn thế giới. Quốc gia có kinh tế và quân đội mạnh nhất thế giới 

chưa hoàn toàn là quốc gia được đảm bảo về an ninh đến mức tuyệt đối an toàn. Hoa Kỳ từ 

năm 1945 đến nay luôn là quốc gia có kinh tế và quân sự mạnh bậc nhất thế giới. Vậy mà 

Hoa Kỳ từng bị thua trận tại Việt Nam, Hoa Kỳ từng bị nhóm Bin Laden khủng bố vào 

ngày 11/9/2001. Đã có gần 100 ngàn binh sỹ Hoa Kỳ từng bị chết và bị thương tại cuộc 

chiến tranh Việt Nam. Đã có hàng ngàn người Hoa Kỳ phải chết trong vụ Bin Laden khủng 

bố tại Hoa Kỳ vào ngày 11/9/2001. Hoa Kỳ là quốc gia kinh tế mạnh và quân sự mạnh số 1 

thế giới mà chưa dám khẳng định là được đảm bảo an ninh tuyệt đối thì không có một quốc 

gia nào có an ninh tuyệt đối cả. Chúng ta cần phải nhìn nhận thấu đáo, sâu sắc nguyên 

nhân tạo ra chiến tranh, khủng bố để có giải pháp hữu hiệu nhất nhằm loại bỏ hoàn toàn 

chiến tranh, khủng bố ra khỏi cuộc sống của nhân loại. Theo cách làm cũ thì cho dù Hoa 

Kỳ có tăng chi phí quốc phòng gấp 10 lần mức hiện nay thì vẫn không làm cho Hoa Kỳ 

được đảm bảo an ninh tốt hơn.  

  

Hiện nay Trung Quốc đã trở thành quốc gia có tổng thu nhập quốc dân (GDP) cao đứng 

thứ 2 thế giới, chỉ có đứng sau Hoa Kỳ. Theo xu hướng phát triển như mấy chục năm qua 

đến nay thì chắc chắn chậm nhất là năm 2050 tổng thu nhập quốc dân (GDP) của Trung 

Quốc sẽ vượt Hoa Kỳ. Trung Quốc đang lớn lên rất nhanh cả về kinh tế và quân sự. Không 

chỉ có Trung Quốc, có nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Nga … cũng đang lớn mạnh rất 

nhanh về kinh tế và quân sự trở thành những lực lượng đối trọng với Hoa Kỳ trên thế giới 

về kinh tế và quân sự. 

  

Đến năm 2050 chắc chắn là Trung Quốc sẽ vượt Hoa Kỳ về tổng thu nhập quốc dân (GDP) 

để trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn số 1 thế giới. Khi đó Trung Quốc sẽ là quốc gia có 

thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới đồng thời là quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới. Hiện 

nay tổng chi phí cho quốc phòng Trung Quốc đã đứng thứ 2 thế giới, tôi tin rằng đến 2050 

tổng chi phí quốc phòng của Trung Quốc sẽ vượt Hoa Kỳ khi GDP của Trung Quốc vượt 

Hoa Kỳ. Cục diện về kinh tế và chính trị của toàn thế giới đang thay đổi rất nhanh. Hoa Kỳ 

có thể sắp bị rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất chưa từng có kể từ khi thành lập 

nước vào năm 1776 đến nay. Nếu Hoa Kỳ bị rơi vào khủng hoảng kinh tế lớn chắc chắn sẽ 

kéo theo sự khủng hoảng về chính trị lớn và quân sự lớn. Nếu Hoa Kỳ không sớm tiến 

hành một cuộc cách mạng mới, Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn đường lối như nhiều năm qua đến 

nay thì Hoa Kỳ khó tránh khỏi khủng hoảng kinh tế lớn. Tôi dự đoán sự khủng hoảng kinh 

tế lớn của Hoa Kỳ sẽ có thể rơi vào giai đoạn từ năm 2016 đến 2030. Chỉ có một phép 

nhiệm màu đặc biệt nào đó mới có thể cứu được Hoa Kỳ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 

lớn. Sự khủng hoảng kinh tế của Hoa Kỳ sẽ dẫn đến việc thay đổi lớn cục diện kinh tế, 

chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội của toàn thế giới. Chắc chắn sẽ có một trật tự thế giới 

mới sắp diễn ra sự thay đổi lớn trước năm 2050. Nếu chúng ta không dự báo được trước 

sớm và có giải pháp hữu hiệu kịp thời thì chắc chắn trong tương lai không xa cả thế giới sẽ 
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bị rơi vào tình cảnh hỗn loạn về kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội. Từ những sự 

hỗn loạn đó sẽ dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 và chiến tranh hạt nhân. Tôi đã 

lập kế hoạch chi tiết cho việc cứu Hoa Kỳ và cả thế giới tránh được sự khủng hoảng toàn 

diện về kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội trong tương lai. Trong bài viết này ở 

phần vận động thành lập đồng tiền chung thế giới tôi sẽ phân tích sâu thêm những nguy cơ 

sụp đổ của nền kinh tế Hoa Kỳ trong tương lai gần. Tôi sẵn sàng làm cố vấn cho tổng 

thống Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ miễn phí. Về tổng thể tâm và tài tôi tự đánh giá mình 

lớn gấp ít nhất 1.000 lần so với ngài Henry Kissinger từng là cựu cố vấn của nhiều cựu 

tổng thống Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cần phải sớm cải cách và cải cách rất nhiều, rất triệt để, rất 

toàn diện thì mới có thể tự tránh được sự khủng hoảng lớn toàn diện trong tương lai gần. 

  

Kế từ khi có loài người trên trái đất đến nay đã có nhiều quốc gia hùng mạnh trở thành 

những quốc gia đế quốc muốn xâm chiếm, thống trị toàn thế giới. Nhưng kết cục tất cả mọi 

mưu đồ xâm chiếm, thống trị toàn thế giới của các quốc gia đế quốc đều sụp đổ thảm hại. 

Tôi rất thú vị với lời văn trong bản tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 

1776 có đoạn viết rằng: “Mọi con người sinh ra trên thế giới đều bình đẳng, tạo hóa ban 

cho họ quyền được sống, quyền được tự do và quyền được mưu cầu hạnh phúc!”. Chính 

Hoa Kỳ từng bị đế quốc Anh xâm chiếm, thống trị. Hoa Kỳ thoát khỏi được sự xâm chiếm 

thống trị của đế quốc Anh năm 1776. Vì vậy tôi hy vọng toàn thể chính phủ và nhân dân 

Hoa Kỳ ngày nay thực sự tôn trọng quyền bình đẳng của nhân dân toàn thế giới. Có không 

ít nhân dân và chính phủ các quốc gia trên thế giới từng có suy nghĩ rằng Hoa Kỳ từ nhiều 

năm qua đến nay là đế quốc kiểu mới, là sen đầm quốc tế thống trị thế giới kiểu mới. Tôi 

thì lại có suy nghĩ khác, tôi thì lại không cho rằng Hoa Kỳ là đế quốc, Hoa Kỳ chỉ là quốc 

gia dân chủ tự do tới mức hơi quá trớn một chút thôi. Nếu như Hoa kỳ muốn trở thành một 

quốc gia thống trị thế giới thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ thất bại thảm hại vì như vậy là Hoa Kỳ 

đã chống lại Tạo hóa, đã chiếm quyền của Tạo hóa. Chỉ Tạo hóa mới có quyền ban cho con 

người sự sống hay tước bỏ sự sống của con người. Bất kỳ quốc gia nào tự dùng vũ lực 

quân sự để gây chết chóc đau thương cho dân tộc khác thì đều là sự sai phạm. Hiện nay 

Hoa Kỳ vẫn là quốc gia có quân sự mạnh nhất thế giới. Tôi rất muốn Hoa Kỳ sớm trở 

thành một quốc gia có vai trò lớn đóng góp thật hiệu quả, thật nhiều cho sự nghiệp giữ gìn 

hòa bình cho nhân loại. Hoa Kỳ đã nhiều lần đem quân đội ra nước ngoài nhưng sự sử 

dụng vũ lực quân sự của Hoa Kỳ có lần tốt, có lần xấu. Tôi cho rằng trong chiến tranh thế 

giới lần thứ 2 việc Hoa Kỳ đưa quân đội ra nước ngoài có một phần đúng. Nhưng Hoa Kỳ 

đã từng sai lầm lớn ở một số lần khác khi đưa quân đội ra nước ngoài. Đặc biệt là việc Hoa 

Kỳ đưa quân đội sang tham chiến ở Việt Nam là một sai lầm vô cùng lớn. Chính ngài 

Henry Kissinger cựu cố vấn của nhiều đời tổng thống Hoa Kỳ đã cổ vũ, ủng hộ việc Hoa 

Kỳ đưa quân đội tham chiến tại Việt Nam. Nếu tôi được ở vào cương vị ngài H. Kissinger 

thì tôi đã lựa chọn một giải pháp hoàn toàn khác cho quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. 

Vào ngày 16/2/1946 chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam đã viết một bức thư gửi tổng 

thống Hoa Kỳ khi đó là Harry Truman. Trong bức thư của chủ tịch Hồ Chí Minh ấy thể 

hiện Việt Nam mong muốn được hợp tác đầy đủ, toàn diện với Hoa Kỳ. Chính những nhà 

lãnh đạo Hoa Kỳ đã quá sai lầm khi từ chối sự ngỏ lời hợp tác chân thành của chủ tịch Hồ 

Chí Minh và Việt Nam. Hoa Kỳ đã ủng hộ đế quốc Pháp vì vậy dân tộc Việt Nam phải trải 

qua cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp đầy đau khổ chết chóc trong 9 năm từ năm 1946 

đến năm 1954. Kế tiếp từ năm 1954 đến 1975 Hoa Kỳ lại tiếp tục mắc sai lầm lớn khi tham 

gia can thiệp vào vấn đề Việt Nam. Kết cục cuối cùng là Hoa Kỳ bị thất bại nặng nề toàn 

diện về: kinh tế, quân sự, chính trị, ngoại giao … khi tham gia vào vấn đề Việt Nam. Chính 

sự sai lầm trong chính sách ngoại giao của những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ mà đã xảy ra sự 

thất bại lớn cho cả hai dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ. Từ năm 1945 về trước hai dân tộc 

Việt Nam và Hoa Kỳ không hề có mâu thuẫn, xung đột, thù hận. Chính từ năm 1946 đến 
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năm 1975 do sự sai lầm của những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã đẩy hai dân tộc Việt Nam và 

Hoa Kỳ vào vòng mâu thuẫn, thù hận. Tôi cảm thấy rất đáng tiếc cho những gì đã xảy ra 

mâu thuẫn, chiến tranh giữa hai dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ. Thật là vô cùng vô lý, ngớ 

ngẩn khi để tạo ra sự mâu thuẫn, chiến tranh giữa hai dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ. Nếu 

các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thông minh sáng suốt hơn thì Hoa Kỳ đã tránh được cuộc chiến 

tranh giữa Hoa Kỳ với Việt Nam đã từng xảy ra trong lịch sử. Nếu trước kia tổng thống 

Harry S. Truman chấp nhận lời mời hợp tác toàn diện, đầy đủ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam 

của chủ tịch Hồ Chí Minh thì kể từ năm 1946 đến nay giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã trở 

thành đồng minh thân hữu. Nếu Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam từ 1946 thì chắc chắn sẽ không 

xảy ra cuộc chiến tranh khốc liệt giữa Việt Nam với Pháp từ năm 1946 đến 1954. Khi 

không có sự ủng hộ của Hoa Kỳ thì Việt Nam buộc phải nhờ cậy các quốc gia thuộc phe xã 

hội chủ nghĩa cũ để có vũ khí, kinh tế để chiến đấu với quân đội Pháp. Rất có thể Việt Nam 

sẽ trở thành một quốc gia trung lập tương tự như Thụy Sỹ hoặc trở thành một quốc gia dân 

chủ tựa như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc … nếu như từ năm 1946 Hoa Kỳ ủng hộ 

hợp tác thân thiện đầy đủ với Việt Nam. Để được các nước trong phe XHCN cũ ủng hộ thì 

Việt Nam buộc phải đi theo chế độ kinh tế và chính trị XHCN. 

  

Trong bài viết này tôi dành khá nhiều sự thiên vị đối với Hoa Kỳ vì tôi muốn Hoa Kỳ sớm 

trở thành tựa như là “điểm tựa, đòn bẩy lý tưởng” để nhằm thay đổi thế giới đến một tương 

lai tốt đẹp hơn. Thông qua bài viết này tôi cũng công khai ngỏ lời được hợp tác toàn diện, 

đầy đủ với chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. Nếu Hoa Kỳ từ chối lời mời hợp tác của tôi thì 

điều này sẽ tệ hại hơn đối với Hoa Kỳ gấp nhiều lần so với việc Hoa Kỳ từ chối lời mời 

hợp tác của chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946. Cho dù không được sự hợp tác tốt của phía 

Hoa Kỳ thì những kế hoạch của tôi được trình bày tóm tắt trong bài viết này vẫn được 

chúng tôi tiến hành bình thường vào năm 2014. Nếu Hoa Kỳ hợp tác với tôi thì chắc chắn 

100% tôi sẽ giúp được Hoa Kỳ tránh được sự khủng hoảng lớn toàn diện sắp xảy ra trong 

tương lai gần. Có rất nhiều lý do khiến tôi chưa thể viết hết mọi điều trong bài viết này. 

Những nội dung trong bài viết này chỉ là một phần rất nhỏ trong kế hoạch thực hiện của 

chúng tôi. Thậm chí những điều mà chúng tôi đã công bố công khai có thể được điều 

chỉnh, sửa đổi, bổ sung sao cho phù hợp nhất với tình hình diễn ra ở thực tế. Mục tiêu thì 

chỉ có một nhưng phương án cụ thể tiến tới hoàn thành mục tiêu cần đạt được thì có đến 

1001. Những kế hoạch cải cách thế giới của chúng tôi liên quan đến quyền lợi của mọi 

quốc gia trên thế giới do vậy để làm vừa lòng tất cả mọi quốc gia trên thế giới sẽ vô cùng 

khó khăn. Tuy vô cùng khó khăn nhưng có quyết tâm lớn và giải pháp tốt thì sẽ sớm thực 

hiện thành công mỹ mãn. Chúng tôi có chương trình công khai, rộng mở để thuyết phục sự 

ủng hộ của mọi chính quyền và nhân dân tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy vậy có rất 

nhiều sự nhất thiết phải có những sự thỏa thuận riêng đối với từng quốc gia. Có những sự 

có thể công khai ngay lập tức, nhưng có những sự nhất thời trong một giai đoạn phải giữ bí 

mật, có thể công khai tất cả mọi sự ở vào một thời điểm thích hợp nào đó. Những quốc gia 

sớm ủng hộ, sớm gia nhập tham gia thành lập chính phủ chung thế giới và quân đội thường 

trực chung thế giới theo mô hình mới này sẽ có lợi ích nhiều hơn là những quốc gia ủng hộ 

sau, tham gia sau. 

  

Thế giới hiện nay có khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cho đến nay năm 2013 đã có 

gần 160 quốc gia làm thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO. Việt 

Nam tham gia WTO vào năm 2006. Bắt đầu khi mới thành lập tổ chức thương mại thế giới 

WTO chỉ có khoảng 30 quốc gia tham gia. Sự tham gia WTO là do các quốc gia tự nguyện 

tham gia. Luật của WTO do các quốc gia tham gia WTO tham gia cam kết thực hiện quy 

tắc thương mại chung tạo nên. Các quốc gia tham gia WTO sau buộc phải tuân theo những 

điều kiện của WTO do các quốc gia tham gia WTO trước lập nên. Cũng tương tự như việc 
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thành lập tổ chức thương mại thế giới WTO, việc vận động thành lập chính phủ chung thế 

giới và quân đội thường trực chung thế giới mới cũng được tiến hành tương tự như sự vận 

động thành lập tổ chức thương mại thế giới WTO. Cần trải qua nhiều bước quá độ để tiến 

tới đích cuối cùng. Bắt đầu chỉ cần có tối thiểu hai quốc gia trở lên tự nguyện tham gia là 

đã có thể thành lập chính phủ chung thế giới và quân đội thường trực chung thế giới theo 

mô hình mới. Những quốc gia tham gia trước sẽ soạn thảo quy chế, luật chơi kiểu mẫu 

chung cho tất cả các quốc gia tham gia sau. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển luật lệ 

chung sẽ được sửa đổi bổ sung sao cho phù hợp nhất. Nếu quyết tâm và may mắn trong 10 

năm tất cả mọi quốc gia trên thế giới sẽ cùng tham gia. Vấn đề tham gia thành lập chính 

phủ chung thế giới và quân đội thường trực chung thế giới mới hoàn toàn do các quốc gia 

tự nguyện tham gia, hoàn toàn không có cưỡng bức. Điều tôi mong muốn nhất là chương 

trình cải cách thế giới của chúng tôi được Liên Hiệp Quốc tiếp nhận để trở thành chương 

trình cải cách của Liên Hiệp Quốc. Nếu được như vậy việc cải cách thế giới sẽ được tiến 

hành rất mau chóng và đồng bộ. Nếu được Liên Hiệp Quốc ủng hộ thì sẽ cải cách bộ máy 

của Liên Hiệp Quốc trở thành chính phủ chung thế giới mới. Chúng tôi không muốn có bất 

kỳ một sự cưỡng bức với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Nếu có sự cưỡng bức thì 

đó chính là sự trái ngược, sai với tinh thần, nguyên lý giải pháp mà chúng tôi mong muốn 

lập ra để cải cách thế giới. Tất cả các quốc gia tham gia đều có quyền lợi và nghĩa vụ. Nếu 

quan tâm và may mắn có thể chỉ trong một thời gian ngắn tất cả mọi quốc gia trên thế giới 

đều sẽ đồng thuận, tự nguyện tham gia. Nhưng chúng tôi luôn đặt ra những tình huống xấu 

nhất là có nhiều quốc gia trên thế giới sẽ không đồng thuận, phản đối việc tham gia trong 

giai đoạn đầu. Tất cả mọi tình huống tốt hay xấu đều đã được chúng tôi tiên liệu để có 

phương án cụ thể phù hợp nhằm tiến hành thành công. 

  

Việc cải cách thế giới theo phương pháp của chúng tôi rất khoa học, dễ hiểu, dễ thực hiện. 

Nguyên tắc cơ bản của sự cải cách thế giới là tạo ra sự công bằng và bình đẳng giữa các 

quốc gia trên thế giới. Theo tư duy của chúng tôi thì từ khi thành lập vào năm 1945 đến 

nay luật chơi của Liên Hiệp Quốc có quá nhiều sự thiếu công bằng, bình đẳng. Ví dụ: Bộ 

phận thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chỉ dành cho những nước giàu 

mạnh như: Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp. Những nước nhỏ và nghèo như là Việt 

Nam, Lào, CamPuChia .. có lẽ không bao giờ được trở thành các quốc gia trong thành 

phần thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo phương pháp cải cách thế giới 

của chúng tôi thì bộ máy tổ chức và luật chơi của chính phủ chung thế giới có rất nhiều sự 

khác biệt quá xa so với Liên Hiệp Quốc. 

  

Chúng tôi là những con người rất yêu thương nhân loại, chúng tôi luôn sẵn sàng cống hiến 

vô điều kiện không cần bất kỳ một sự đối xử nào của thế giới trả công cho chúng tôi. 

Chúng tôi xin tự nguyện không hưởng bất kỳ một chút thu nhập nào. Chúng tôi nguyện 

cống hiến tất cả cuộc đời để phụng sự nhân loại. Nhưng chúng tôi muốn cải cách thế giới 

theo đúng hướng tốt đẹp nhất. Do vậy chúng tôi luôn phản đối việc ăn cắp bản quyền sáng 

tạo của chúng tôi rồi bóp méo đi ở một dạng không tốt nào đó để áp dụng cho thực tế ở thế 

giới. Chúng tôi rất dân chủ, tôn trọng, bình đẳng với mọi chính phủ và nhân dân tất cả các 

quốc gia trên thế giới. Chúng tôi công khai rộng rãi chương trình cải cách thế giới trở thành 

diễn đàn lớn cho cả nhân loại cùng tham gia góp ý, phản biện. Chúng tôi luôn cầu thị, lắng 

nghe để bổ sung những điều tốt mới còn thiếu và loại bỏ những điều sai lầm. Trong trường 

hợp Liên Hiệp Quốc không ủng hộ chúng tôi vẫn độc lập chủ động tiến hành chương trình 

vận động thành lập chính phủ chung thế giới và quân đội thường trực chung thế giới theo 

mô hình mới. Đọc xong phần viết ở chương trình vận động thành lập chính phủ chung thế 

giới mô hình quý vị và các bạn sẽ hiểu thêm sự quyết tâm, tính khả thi rất cao của những 

chương trình chúng tôi giới thiệu tóm tắt trong bài viết này. Toàn bộ các vấn đề được giới 
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thiệu trong bài viết này đều sẽ bắt đầu tiến hành đồng loạt vào năm 2014. Chính phủ chung 

thế giới mô hình đó chính là bước đệm, là tiền đề để tiến tới thành lập chính phủ chung thế 

giới thực sự. Nếu chúng tôi chỉ giới thiệu kế hoạch mà không làm cụ thể thì kế hoạch của 

chúng tôi trở thành lý thuyết suông. Chính phủ chung thế giới mô hình là ở trên mức lý 

thuyết và dưới mức hoàn thiện chính phủ chung thế giới thực tế. 

  

Trong phần viết về hiến pháp chính phủ chung thế giới và hiến pháp 13 quyền phân lập tôi 

sẽ mô tả rõ hơn mô hình cơ cấu tổ chức của bộ máy chính phủ chung thế giới và quân đội 

thường trực chung thế giới theo mô hình mới. Hiến pháp Hoa Kỳ và nhiều quốc gia dân 

chủ trên thế giới theo mô hình 3 quyền phân lập. Nhưng tôi sáng tạo mô hình hiến pháp 13 

quyền phân lập đầu tiên chưa từng có trên thế giới. Mới thoạt nghe có nhiều người có thể 

cho rằng chúng tôi kỳ lạ, lập dị quá. Nhưng nếu kiên nhẫn đọc xong bài viết này quý vị và 

các bạn sẽ nhận thấy là chúng tôi tư duy rất khoa học, lo gic, cụ thể, thực tế. Hiến pháp 13 

quyền phân lập không có nghĩa là sẽ phức tạp, khó thực hiện hơn là hiến pháp 3 quyền 

phân lập. Trái lại hiến pháp 13 quyền phân lập khoa học, dễ hiểu, dễ thực hiện hơn là hiến 

pháp 3 quyền phân lập. 

  

Việc thành lập quân đội chung thế giới hoàn toàn không làm cho bị phức tạp thêm, ngược 

lại là để giải quyết nhiều sự phức tạp cho cả thế giới. Bất kỳ quốc gia lớn, nhỏ, mạnh, yếu, 

giàu, nghèo, không phân biệt màu sắc chính trị đều có thể tham gia thành lập chính phủ 

chung thế giới và quân đội thường trực chung thế giới theo mô hình mới. Chúng tôi xin tự 

nguyện làm cố vấn cải cách hoàn toàn miễn phí cho Liên Hiệp Quốc và mọi quốc gia trên 

thế giới về vấn đề tham gia thành lập chính phủ chung thế giới và quân đội thường trực 

chung thế giới theo mô hình mới. 

  
Mục tiêu cuối cùng của chương trình thành lập quân đội thường trực chung thế giới là: 

  

1-     Quân đội riêng còn lại của tất cả các quốc gia trên thế giới không được sử 
dụng tàng trữ các loại vũ khí hiện đại và giết người hàng loạt như: vũ khí hạt nhân, 
vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, máy bay ném bom, tàu ngầm, xe tăng, pháo các 
loại, tên lửa các loại, tàu sân bay, tàu chiến cỡ lớn. Tất cả các loại vũ khí hiện đại 
và giết người hàng loạt này của các quốc gia phải giao nộp lại cho quân đội 
thường trực chung thế giới. Quân đội riêng còn lại của các quốc gia chỉ còn lại một 
số loại vũ khí hạng nhẹ, không còn các loại vũ khí hạng nặng. 

2-     Tất cả các nhà máy sản xuất vũ khí hiện đại, giết người hàng loạt trên thế giới 
sẽ phải ngừng hoạt động hoàn toàn để chuyển sang sản xuất các mặt hàng dân 
dụng khác phục vụ dân sự. Những nhà máy sản xuất vũ khí hạng nhẹ của các 
quốc gia trên toàn thế giới sẽ do quân đội chung thế giới kiểm soát chặt chẽ. 

 3-     Quân đội riêng của các nước chỉ còn lại một phần nhỏ. Việc tuần tra canh 
giữ biên giới cho các quốc gia quân đội chung thế giới sẽ cùng với quân đội riêng 
của các quốc gia còn lại để thực hiện. Quân đội riêng của các quốc gia còn lại 
tuyệt đối không được đem quân đội của mình ra nước ngoài trong mọi trường hợp. 
Quân đội riêng của các quốc gia không được phép sử dụng vũ lực quân sự với bất 
kỳ một quốc gia nào khác. Quân đội riêng quốc gia này không được phép tấn công 
quốc gia khác. Quốc gia bị quốc gia khác tấn công quân sự trước cũng không 
được tự ý sử dụng vũ lực quân sự của mình để đánh trả quốc gia khác khi đã có 
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vai trò của quân đội thường trực chung thế giới. Quân đội chung thế giới được độc 
quyền, toàn quyền bảo đảm an ninh cho các quốc gia trên thế giới. 

 4-     Từng bước tiến tới tinh giản biên chế của toàn bộ các lực lượng quân sự 
chung thế giới. Hủy bỏ hoàn toàn việc chạy đua vũ trang của các quốc gia trên 
toàn thế giới. Mức giảm biên chế sẽ phấn đấu giảm 90 đến 95% so với tổng lượng 
quân sự hiện có của tất cả các nước hiện nay. Luật pháp, tòa án chung của thế 
giới sẽ rất chặt chẽ, khoa học, nghiêm minh, công bằng, bình đẳng, xử phạt rất 
nặng đối với các quốc gia vi phạm, bảo vệ tốt nhất những quốc gia bị vi phạm lợi 
ích chính đáng. 

 5-     Tiến tới tương lai là mọi lực lượng quân sự trên toàn thế giới sẽ “thất nghiệp” 
hoàn toàn với công việc phải ra chiến trường chiến đấu trong những cuộc chiến 
tranh giữa các quốc gia này với các quốc gia khác. Tôi rất thú vị với lời nói của chủ 
tịch Hồ Chí Minh khi đến thăm một cơ sở phòng cháy chữa cháy ở Hà Nội là :”Bác 
chúc các chú thất nghiệp!”. Quả thật khi cơ sở phòng cháy, chữa cháy được “thất 
nghiệp” thì có nghĩa là không có đám cháy nào xảy ra, không có thiệt hại về tài 
sản và con người do xảy ra những vụ cháy, như vậy thì quá tốt. Cũng tương tự 
như vậy nếu các lực lượng quân sự trên toàn thế giới được “thất nghiệp” thì có 
nghĩa là trên toàn thế giới không còn xảy ra một cuộc chiến tranh nào nữa. Khi có 
chiến tranh xảy ra thì tất yếu sẽ có thiệt hại về con người và tài sản cho các quốc 
gia trên thế giới. Để đám cháy xảy ra rồi mới đi dập lửa thì khi đó đã xảy ra thiệt 
hại về tài sản và con người. Tốt nhất là làm sao cho những đám cháy không xảy 
ra nữa. Thật khó để làm cho tất cả thế giới không xảy ra một vụ hỏa hoạn nào nữa 
nhưng để cho cả thế giới không xảy ra một cuộc chiến tranh nào nữa thì tôi tin sẽ 
làm được. 

 6-     Từ nhiều năm qua đến nay các quốc gia trên thế giới chi phí cho quốc phòng 
rất lớn. Chi phí về tiền, cơ sở vật chất và con người. Nếu tinh giảm được 90 đến 
95% lực lượng quân sự toàn cầu thì có nghĩa là chúng ta sẽ giảm được chi phí cho 
quốc phòng cho các quốc gia trên thế giới 90 đến 95%. Chi phí cắt giảm ngân 
sách quốc phòng sẽ sử dụng để phát triển kinh tế, nghiên cứu khoa học công 
nghệ, làm từ thiện, tăng cường phúc lợi xã hội, phát triển y tế và giáo dục, xóa đói 
giảm nghèo … cho các quốc gia trên thế giới. Các quốc gia trên thế giới đã và 
đang sử dụng một lượng lớn co sở vật chất và con người ưu tú để phục vụ cho 
quân đội của họ. Nếu chuyển 90 đến 95% các cơ sở vật chất và con người ưu tú 
của quân đội các nước để phục vụ những mục đích dân sự thì chắc chắn sẽ tạo ra 
được cú hích lớn, động lực lớn để phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật cho toàn 
thế giới. Theo như tôi vừa phân tích sơ bộ như vậy thì việc thành lập quân đội 
thường trực chung thế giới sẽ đem lại lợi ích lớn thiết thực cho các quốc gia trên 
thế giới. Tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ được đảm bảo an ninh tốt hơn và 
giảm được chi phí quốc phòng, phát triển kinh tế được mạnh hơn cùng với rất 
nhiều lợi ích khác. Tôi đảm bảo chắc chắn 100% nếu không sớm thành lập quân 
đội thường trực chung thế giới thì chắc chắn sự chạy đua vũ trang trên toàn thế 
giới sẽ tiếp tục leo thang, điều này sẽ thiệt hại cho các quốc gia trên thế giới về 
nhiều mặt. 

 Ngay từ bắt đầu đến mãi mãi về sau khi tham gia quân đội chung thế giới các quốc gia 

không phải tăng chi phí, tăng con người. Quân đội chung thế giới được lập nên là do sự cơ 

cấu lại, các quốc gia tự nguyện góp một phần lực lượng quân sự của họ hiện có để trở 
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thành lực lượng quân sự chung của quân đội chung thế giới. Quân đội các quốc gia tham 

gia góp cơ sở vật chất, doanh trại đóng quân, vũ khí, con người vào quân đội chung thế 

giới. Chỉ có quân đội chung thế giới mới được di chuyển lực lượng quân sự ở phạm vi toàn 

cầu từ quốc gia này sang quốc gia khác. Quân đội chung thế giới có toàn quyền can thiệp 

quân sự khi cần thiết để giữ gìn an ninh cho mọi quốc gia trên thế giới. Quân đội chung 

thế giới có quyền điều động lực lượng quân sự của mình đến trấn áp các quốc gia có ý sử 

dụng vũ lực quân sự đối với quốc gia khác trái phép. Mức xử phạt tối thiểu đối với quốc 

gia sử dụng vũ lực quân sự trái phép là gấp 10 lần so với tổn thất mà họ gây ra cho quốc 

gia khác. Mức phạt có thể lớn gấp đến hàng trăm, ngàn lần và hơn nữa so với mức thiệt 

hại gây ra. Ví dụ chỉ cần gây chiến tranh làm chết một binh sỹ hoặc thường dân của một 

quốc gia khác thì quốc gia gây ra chiến tranh có thể bị phạt bồi thường từ 1 tỷ USD đến 

100 tỷ USD. Nghiêm minh, công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch, xử phạt nặng sẽ 

là giải pháp phòng ngừa không xảy ra những cuộc chiến tranh trên thế giới trong tương lai. 

  

Ngoài nhiệm vụ giữ gìn an ninh về quân sự cho các quốc gia trên thế giới thì quân đội 

chung thế giới còn tham gia những việc bảo vệ hòa bình khác cho các quốc gia trên thế 

giới như: 

 

-          Phòng chống khủng bố. 

-          Phòng chống ma túy. 

-          Phòng chống tham nhũng. 

-          Phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường. 

-          Phòng chống phân biệt chủng tộc, vi phạm quyền con người. 
  

Dự kiến sẽ thành lập trực thuộc quân đội chung thế giới nhiều bộ phận hỗ trợ phát triển cho 

các quốc gia trên thế giới như sau: 

 

1-     Các trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ 
thuật mới. Quân đội chung thế giới sẽ tham gia nghiên cứu các chương trình 
nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ dân sự cho toàn cầu. 
2-     Các trung tâm nghiên cứu, bảo vệ môi trường. 
3-     Các trung tâm cứu hộ thiên tai, nhân tai phục vụ dân sự. 
4-     Các trung tâm về văn hóa, xã hội, tôn giáo, kinh tế, giáo dục đào tạo phục vụ 
dân sự. 
5-     Các trung tâm giao lưu văn hóa, ngoại giao quốc tế. 
6-     Các tập đoàn, công ty đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 

  

Về nhân sự trong bộ máy quân đội chung thế giới sẽ sắp xếp lại rất nhiều. Trong mỗi đơn 

vị quân đội trực thuộc quân đội chung thế giới đều có thành phần binh sỹ của mọi quốc gia 

tham gia. Như vậy đây chính là cơ hội cho con người binh sỹ của các quốc gia trên thế giới 

giao lưu văn hóa với nhau. Thay vì ở những bên chiến tuyến để đối đầu, nghi ngờ lẫn nhau 

thì binh sỹ của các quốc gia hòa đồng làm một trong từng đơn vị quân đội chung thế giới, 

binh sỹ của các quốc gia trở thành bạn bè thân hữu với nhau. Chính những binh sỹ các 

quốc gia trong quân đội chung thế giới sẽ trở thành những nhịp cầu nối để cho các chính 

phủ, nhân dân các quốc gia thêm hiểu nhau, tin cậy nhau hơn. Khi đã có quân đội thường 

trực chung thế giới thì các quốc gia trên thế giới có thể an toàn, tin cậy đối với nhau có cơ 

sở. Binh sỹ trong quân đội chung thế giới và quân đội riêng của các quốc gia sẽ không còn 

phải luôn trong tinh thần cảnh giác, thường trực chiến đấu cao độ như trước. Quân nhân 
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trong quân đội chung thế giới và quân đội riêng của các quốc gia sẽ không còn phải luôn 

trong tinh thần cảnh giác, thường trực chiến đấu cao độ như trước. Quân nhân trong quân 

đội chung thế giới và quân đội riêng của các quốc gia có thời gian để tham gia những 

chương trình: nghiên cứu khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa, làm từ thiện, sản xuất 

kinh doanh, học tập nâng cao tri thức, tham gia trợ giúp các quốc gia những việc thiết thực. 

 

(Hết phần 1) 

 

NĂM MƯƠI CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH TOÀN CẦU 
 

(Phần 2) 

 

  

Ngày nay nhân loại đã văn minh hơn rất nhiều so với những thế kỷ trước. Vậy chúng ta 

còn để chiến tranh còn hiện diện trong cuộc sống của nhân loại là điều không thể chấp 

nhận được. Chiến tranh là sự vô minh đối lập lại với sự văn minh. Thay vì chiến tranh, 

mâu thuẫn, đối đầu các quốc gia trên thế giới hãy hợp tác mật thiết với nhau để phát 

triển hòa bình, văn minh, kinh tế, hạnh phúc. 

  

Có một nhà nghiên cứu sử học phương Tây từng viết rằng :”Lịch sử của nhân loại là 

lịch sử của những cuộc chiến tranh!”. Nhà nghiên cứu lịch sử phương Tây đó dẫn 

chứng rằng: có đến 70% thời gian giáo trình dạy về bộ môn lịch sử ở các nhà trường 

phổ thông của các quốc gia trên thế giới chỉ dạy nói về những cuộc chiến tranh của 

nhân loại. Tôi muốn nhân loại sớm bước sang một giai đoạn lịch sử mới, những trang 

sử mới của nhân loại sẽ không còn phải viết về chiến tranh nữa. Những trang sử mới 

của nhân loại trong tương lai gần đến mãi mãi về sau sẽ chỉ còn viết về sự văn minh, 

hợp tác, phát triển, hạnh phúc của nhân loại. 

  

Tôi nghĩ tôi hoàn toàn xứng đáng được nhận giải thưởng Nobel vì hòa bình đối với 

công trình nghiên cứu của tôi về chiến tranh, về việc thành lập quân đội chung thế giới 

theo mô hình mới. Tôi là người không tham danh lợi. Nếu được nhận giải thưởng 

Nobel tôi sẽ tặng lại cái phần danh cao quý đó cho những người giúp đỡ tôi trong việc 

lập ra kế hoạch mà tôi đang viết về thành lập quân đội chung thế giới mới này. Phần 

thưởng của giải thưởng Nobel là khoảng 1 triệu USD tôi sẽ tặng lại toàn bộ số tiền đó 

cho những chương trình từ thiện của các quốc gia trên thế giới. Tôi dành cả cuộc đời tôi 

để phụng sự lợi ích lớn của nhân loại với đức hy sinh cống hiến vô điều kiện. Không 

chỉ là cống hiến thời gian, công sức, trí tuệ, tâm lực mà tôi còn cống hiến cả tiền bạc, 

vật chất để phục vụ nhân loại nữa. Trong hàng chục năm làm doanh nhân tôi từng làm 

ra rất nhiều tiền nhưng tôi đã dành hơn 99% số tiền kiếm được đó để phục vụ những lợi 

ích lớn cho dân tộc Việt Nam và nhân loại. Đến một thời điểm thích hợp có thể tôi sẽ 

công bố rõ tôi đã cống hiến bao nhiêu tiền để làm cụ thể những việc tốt nào. Từ nay 

đến hết cuộc đời tôi cũng sẽ tiếp tục dành hơn 99% số tiền tôi làm ra được để phục vụ 

lợi ích lớn cho dân tộc Việt Nam và nhân loại. Vì nhiều lý do đặc biệt mà từ hàng chục 

năm qua đến nay có nhiều hoạt động của tôi buộc phải giữ bí mật tuyệt đối để bảo vệ 

sự an toàn của tôi và của nhiều cộng sự của tôi. Nhưng nay là thời gian tôi cùng các 

cộng sự của tôi sẽ bắt đầu từng bước hiển lộ hoạt động công khai vì sứ mệnh lớn vì lợi 

ích lớn phục vụ dân tộc Việt Nam và nhân loại. Sau khi tôi hiển lộ, bắt đầu hoạt động 

công khai thì quý vị và các bạn sẽ bắt đầu dần từng bước hiểu sâu về con người của tôi 

hơn. Con người của tôi sống rất thực tế, không có một chút ảo tưởng. Quý vị và các bạn 
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có thể cảm thấy lạ, bất ngờ với những gì tôi trình bày tóm tắt trong bài viết này. Nhưng 

quý vị và các bạn không phải chờ đợi lâu, ngay trong năm 2014 tất cả những chương 

trình tôi viết giới thiệu trong bài viết này sẽ đều được thực hiện đồng loạt ở nhiều quốc 

gia trên thế giới. 

  

Một số hội đồng nghiên cứu lịch sử quân sự thế giới đã chọn lựa xếp hạng 10 danh 

tướng giỏi nhất mọi thời đại của nhân loại từ khi có loài người trên trái đất đến nay. 

Dân tộc Việt Nam vinh dự có được 2 danh tướng trong danh sách 10 vị tướng tài nhất 

của nhân loại trong lịch sử thế giới đó là Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp. Đại 

tướng nhà quân sự Võ Nguyên Giáp của Việt Nam tự học để trở thành nhà quân sự lỗi 

lạc. Trước khi trở thành đại tướng – bộ trưởng bộ quốc phòng đầu tiên của Việt Nam vị 

tướng Võ Nguyên Giáp chỉ là một giáo viên dạy sử học, chưa từng học qua một trường 

lớp về quân sự nào. Tôi sinh ra ở một đất nước Việt Nam khi còn chiến tranh. Cha mẹ 

tôi từng là những người cầm súng chiến đấu với quân đội Pháp và quân đội Mỹ. Tuy 

không học ở bất kỳ một trường lớp về quân sự nào nhưng tôi đã tự học, tự nghiên cứu 

rất nhiều về lĩnh vực quân sự. Tôi đảm bảo về tài thao lược chỉ huy quân sự của tôi 

không hề thua kém bất kỳ một vị danh tướng nào của thế giới. Nhưng tôi là người có 

quan điểm rất khác biệt về thắng và bại trong chiến tranh cùng những quan điểm tư duy 

về chiến tranh khác. Thường sau những cuộc chiến tranh thì đều có bên thua trận và 

bên thắng trận. Thường thì cả bên thắng trận và bên thua trận đều có sự thiệt hại về sinh 

mạng ít hoặc nhiều. Thường thì bên thua trận bị tổn hao sinh mạng nhiều hơn bên thắng 

trận. Nhưng cũng có khi bên thắng trận lại bị thiệt hại về sinh mạng nhiều hơn là bên 

thua trận. Sinh mạng con người thật là quý giá. Khi con người bị chết rồi thì không thể 

sống lại được. Từ khi có nhân loại trên trái đất đến nay chỉ có duy nhất chúa Giê Su là 

có thể sống lại sau khi chết để bay về Trời. Đức Phật tổ Như Lai – nhà sáng lập Phật 

giáo từng dạy rằng: “Cứu được một nhân mạng con người phúc lớn như trời biển!”. 

Vậy khi giết hại một sinh mạng con người thì tội lỗi cũng lớn như là trời biển. Tôi yêu 

thương tất cả mọi con người ở mọi dân tộc trên thế giới này. Con người nào cũng bằng 

xương bằng thịt. Con người nào cũng có người thân, cha, mẹ. Nước mắt con người ở 

đâu cũng mặn, máu con người ở đâu cũng đỏ. Tình yêu thương không hề có biên giới, 

không hề có giới hạn về độ lớn. Tùy thuộc vào mỗi con người mà tình yêu thương của 

họ đối với nhân loại có thể lớn hay nhỏ. Tình yêu thương của mỗi con người đối với 

nhân loại có thể nhỏ như là một giọt nước, bằng một ly nước, bằng một xô nước, bằng 

một ao nước, bằng một hồ nước, bằng một dòng suối hay bằng một dòng sông nước, 

bằng một đại dương nước. Có những con người tình yêu thương của họ đối với nhân 

loại còn bé nhỏ hơn cả một giọt nước. Tình yêu thương của tôi đối với nhân loại lớn tựa 

ví như là nước bốn đại dương. 

  

Đức Phật tổ Như Lai từng dạy rằng: “Hãy yêu thương kẻ thù của chính mình!”. Đã từ 

rất lâu rồi cho đến nay tôi đã luôn sống với tinh thần: “Hãy ôm hôn kẻ thù của chính 

mình!”. Tôi cho rằng bên thua trận thì rất thiệt thòi, bên thắng trận trong chiến tranh 

cũng chưa phải là thành công, chiến thắng, hiển vinh, hoàn hảo. Người dân Việt Nam, 

thế giới và một số quốc gia thường hay nói :”Một tướng thành danh vạn bộ xương 

khô!”. Có nghĩa rằng để có một tướng thành danh thì có hàng vạn người phải chết. Tôi 

có quan điểm mới là một cuộc chiến thắng thực sự hoàn hảo thì phải có các bên tham 

gia đều là bên thắng trận, bên nào cũng đều có lợi ích, không bên nào bị thiệt hại về 

con người và vật chất. 

  

Việt Nam và Hoa Kỳ từng xảy ra chiến tranh. Dân tộc Hoa Kỳ bị thiệt hại khoảng gần 

100 ngàn sinh mạng bị chết và bị thương trong chiến tranh Việt Nam. Hoa Kỳ bị thiệt 
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hại hàng trăm tỷ USD trong chiến tranh Việt Nam. Dân tộc Việt Nam thì bị thiệt hại 

hàng triệu sinh mạng binh sỹ và dân thường bị chết, bị thương, bị tàn tật vì chất độc 

màu da cam dioxin trong chiến tranh với Hoa Kỳ. Việt Nam từng có chiến tranh với 

Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc, Cam Pu Chia, Hoa Kỳ. Vậy mà nay Việt Nam đã có 

quan hệ ngoại giao tốt với tất cả các quốc gia từng có chiến tranh với Việt Nam là: Hoa 

Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc, Cam Pu Chia. Tôi thật cảm thấy vô cùng hối tiếc cho 

cả dân tộc Việt Nam và các dân tộc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc, Cam Pu 

Chia vì đã để xảy ra chiến tranh trong quá khứ với dân tộc Việt Nam. Chính con người 

là nguyên nhân cơ bản để tạo ra những cuộc chiến tranh trong lịch sử nhân loại từ khi 

có loài người trên trái đất đến nay. Vì lòng tham, vì sự ích kỷ, vì sự cố chấp, vì sự ghen 

tỵ, vì sự thù hận, vì sự vô minh, vì sự bảo thủ, vì sự hoài nghi lẫn nhau mà con người 

trên trái đất chạy đua vũ trang và gây chiến tranh với nhau. Chúng ta cần nghiên cứu 

thấu đáo, sâu sắc những nguyên nhân gây ra chiến tranh, để tìm những giải pháp hữu 

hiệu nhất, để tiêu diệt hết chiến tranh, ngăn ngừa không cho chiến tranh xảy ra trong 

cuộc sống của nhân loại trong tương lai. 

  

Suy nghĩ thâm sâu hành động đơn giản đó là phong cách của tôi. Làm sao có thể biến 

trí tuệ uyên bác của các bác học, thành vấn đề phổ thông cho toàn thể nhân loại ứng 

dụng sử dụng. Những nghiên cứu cao siêu của các nhà kha học thế giới trước kia nay 

đã được ứng dụng sử dụng phổ biến như khoa học công nghệ để làm ra điện thoại di 

động, ti vi, máy phát điện, ô tô, xe máy, máy bay, tàu thủy … tôi tin rằng không lâu 

nữa chương trình tôi giới thiệu tóm tắt trong bài viết này sẽ được nhân dân và chính 

phủ các quốc gia trên thế giới sẽ sử dụng phổ biến. Tôi không ham danh lợi do vậy tôi 

không mong đợi cho mình sẽ giữ chức bộ trưởng quân đội chung thế giới. Tôi chỉ nêu 

ra giải pháp để cho quân đội, chính phủ, nhân dân các quốc gia trên thế giới tham gia 

thực hiện thành công việc thành lập chính phủ chung thế giới và quân đội chung thế 

giới theo mô hình mới. Tôi luôn xin mở lòng nhiệt tình làm cố vấn miễn phí cho mọi 

quân đội, chính phủ, quan chức quân sự, quan chức chính phủ của mọi quốc gia trên thế 

giới về việc tham gia thành lập quân đội chung thế giới theo mô hình mới. 

  

Chương trình vận động thành lập quân đội chung thế giới của tôi phát động không hề 

làm ảnh hưởng quyền lợi của các tập đoàn sản xuất, buôn bán vũ khí của Hoa Kỳ và 

mọi quốc gia trên thế giới. Vì tiền tiết kiệm được từ ngân sách quốc phòng do các quốc 

gia sẽ cắt giảm là rất lớn. Sẽ dành ra một số quỹ lớn để hỗ trợ các tập đoàn sản xuất, 

kinh doanh vũ khí của các quốc gia khi chuyển đổi sang lĩnh vực sản xuất kinh doanh 

khác phục vụ dân sự. Các nhà đầu tư, kinh doanh vũ khí ở các quốc gia vẫn sẽ thu được 

lợi nhuận bằng và cao hơn trước sau khi chuyển đổi nghề nghiệp khác phục vụ dân sự. 

Trong bài viết ngắn ngủi này tôi mới chỉ có thể giới thiệu được một số ý chính. Để có 

thể trình bày thật cụ thể, kỹ lưỡng hết chương trình cải cách quân sự thế giới cần phải 

viết hết tối thiểu nhiều ngàn trang giấy khổ A4. Tôi luôn sẵn sàng hợp tác, làm cố vấn 

cho mọi tập đoàn, công ty sản xuất và buôn bán vũ khí của mọi quốc gia trên thế giới. 

Về phương diện tài chính, cơ sở vật chất tôi dự định quân đội thường trực chung thế 

giới theo mô hình mới sẽ là mô hình tổ chức quân đội cổ phần. Các quốc gia trên thế 

giới sau này sẽ phải nộp phí bảo vệ an ninh quân sự cho quân đội chung thế giới mới. 

Đây là quân đội mang tính dịch vụ (service) đảm bảo an ninh cho các quốc gia trên thế 

giới. Quân đội chung thế giới mới sẽ hạch toán, cân bằng thu – chi tựa như những công 

ty, tập đoàn kinh tế dân sự. Trong tương lai sự hạch toán của quân đội chung thế giới 

mới sẽ có lãi lớn tức là số tiền thu phí bảo vệ an ninh của các quốc gia nộp hàng năm sẽ 

lớn hơn chi phí thực tế hàng năm của quân đội chung thế giới mới. Khoảng lãi hàng 

năm của quân đội chung thế giới mới sẽ được chia cho những cổ phần đóng góp của 
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các quốc gia tham gia. Khi các quốc gia tham gia thành lập quân đội chung thế giới 

mới sẽ thẩm định giá trị quy tiền số cơ sở vật chất, vũ khí, tài chính mà các quốc gia 

góp để thành lập quân đội chung thế giới mới. Như vậy các quốc gia trên thế giới góp 

càng nhiều cơ sở vật chất, vũ khí, tài chính cho quân đội chung thế giới thì họ lại càng 

có nhiều lợi ích hơn. Quân nhân các quốc gia tham gia quân đội chung thế giới mới sẽ 

được quân đội chung thế giới mới sẽ trả lương. Quân đội riêng của các nước sẽ không 

còn phải lo việc trả lương cho bác sĩ của mình khi họ chuyển sang phục vụ cho quân 

đội chung thế giới. 

  

Sự chạy đua vũ trang làm cho nhiều quốc gia phải chi phí rất nhiều tiền cho quân đội. 

Tại Hoa Kỳ và nước Nga kho vũ khí hạt nhân, hóa học trị giá nhiều ngàn tỷ USD. 

Nhưng kho vũ khí trị giá nhiều ngàn tỷ USD đấy của Hoa Kỳ và nước Nga hàng năm 

không hề sản sinh ra được 1 USD lợi nhuận nào. Ngược lại hàng năm Hoa Kỳ và Nga 

phải chi nhiều tỷ USD cho việc bảo dưỡng, bảo trì, bảo quản, canh giữ vũ khí. Khi số 

vũ khí hạt nhân, hóa học, vũ khí khác của Hoa Kỳ và Nga chuyển qua góp vốn cho 

quân đội chung thế giới thì hàng ngàn tỷ USD vũ khí đó được tính thành cổ phần vốn 

để chia lãi hàng năm. Tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, Nga, Hoa Kỳ và nhiều 

quốc gia khác đã khá phổ biến những công ty cổ phần về dịch vụ bảo vệ chuyên cung 

cấp những dịch vụ trông giữ tài sản cho ngân hàng, cơ quan doanh nghiệp. Có thể hiểu 

quân đội chung thế giới mới cũng có nét giống tựa như là những công ty cổ phần dịch 

vụ bảo vệ tôi vừa nêu. Các công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ họ làm dịch vụ ở lĩnh vực 

bảo vệ an ninh cho các cơ quan, ngân hàng, doanh nghiệp còn quân đội chung thế giới 

mới là quân đội cổ phần đa quốc gia để bảo vệ an ninh quân sự cho toàn thế giới. 

  

Nguyên nhân chính xảy ra sự chạy đua vũ trang giữa các quốc gia là do các quốc gia 

không tin tưởng, hoài nghi lẫn nhau. Có nhiều sự hiểu lầm đáng tiếc đã từng xảy ra đối 

với nhiều quốc gia trên thế giới. Đáng tiếc nhất là sự hiểu lầm giữa Hoa Kỳ với Liên 

Xô cũ, Hoa Kỳ với nước Nga từ năm 1945 đến nay trong thời gian diễn ra chiến tranh 

thế giới lần thứ 2, cả hai Hoa Kỳ và Nga đều là các quốc gia cùng phe đồng minh để 

chống lại phe trục phát xít là Đức – Ý – Nhật Bản. Vậy có nghĩa là trong chiến tranh 

thế giới lần thứ 2 thì Hoa Kỳ và Nga là đồng minh, là tình bạn với nhau. Vậy nhưng 

sau khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc thì Hoa Kỳ và Nga đã quay lưng lại với 

nhau. Từ sau 1945 đến nhiều chục năm sau, giữa Hoa Kỳ và Nga trở thành đối đầu, 

chiến tranh lạnh chạy đua vũ trang với nhau. Điển hình nhất giữa Hoa Kỳ và Nga là sự 

chạy đua vũ khí hạt nhân. Ví dụ khi Hoa Kỳ có 100 đầu đạn hạt nhân thì Nga phải cố 

sản xuất cho vượt Hoa Kỳ là 110 đầu đạn hạt nhân. Khi đó năm sau Hoa Kỳ sẽ lại sản 

xuất thêm cho được 150 đầu đạn hạt nhân. Khi Hoa Kỳ tăng thêm số đầu đạn hạt nhân 

cho đến 150 thì Nga lại cố sản xuất thêm cho được 200 đầu đạn hạt nhân. Hoa Kỳ và 

Nga liên tục chạy đua sản xuất cho thật nhiều vũ khí hạt nhân. Cho đến nay mặc dù 

Hoa Kỳ và Nga đã nhiều lần tinh giảm nhưng trong kho của hai quốc gia Hoa Kỳ và 

Nga vẫn còn đến nhiều ngàn đầu đạn hạt nhân. Sự chạy đua vũ trang chỉ làm cho Hoa 

Kỳ và Nga bị mất an ninh hơn chứ không làm cho hai quốc gia đó có an ninh tốt hơn. 

Khoảng 20 năm qua đến nay, Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh trở thành một quốc gia 

làm cho Hoa Kỳ cảm thấy bị cạnh tranh, đe dọa cả về vấn đề kinh tế và an ninh quân 

sự. Tôi cho rằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ lại tiếp tục đi vào « vết xe đổ » của sự sai 

lầm, nghi ngờ, thù địch tựa như Hoa Kỳ và Nga từng mắc phải. 

  

Muốn có niềm tin vững chắc với nhau thì cần tạo ra một cơ chế, một cơ sở chắc chắn 

và khoa học để đảm bảo cho niềm tin được vững bền. Một quốc gia không thể nào hoàn 

toàn tin cậy một quốc gia khác sử dụng quân đội của họ để đảm bảo an ninh quân sự 
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cho mình. Khối quân sự chung Bắc Đại Tây Dương (NATO) mới chỉ là quân đội liên 

quốc gia chứ chưa phải là quân đội chung thế giới. Mô hình quân đội thường trực 

chung thế giới mới mà tôi giới thiệu có mô hình tổ chức, hoạt động khác quá nhiều so 

với khối quân sự NATO do Hoa Kỳ cầm đầu. Quân đội NATO không đủ sức bảo vệ an 

ninh chung cho toàn thế giới. Chỉ duy nhất có một giải pháp là sớm thành lập quân đội 

chung thế giới theo mô hình mới thì mới tránh được sự chạy đua vũ trang giữa các 

quốc gia, mới loại bỏ được chiến tranh ra khỏi hoàn toàn cuộc sống của nhân loại. 

  

Từ hơn nửa thế kỷ qua đến nay, tệ nạn ma túy phát triển mạnh ở phạm vi toàn thế giới. 

Chính phủ, công an của các quốc gia đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thể ngăn chặn 

được, tệ nạn ma túy vẫn cứ tiếp tục phát triển ngày càng mạnh hơn. Tôi đã lập ra 

phương án tổng thể cho phép mau chóng tiêu diệt hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn tệ nạn 

ma túy trên toàn thế giới. Có thể tiêu diệt từ 99% cho đến 100% tệ nạn ma túy. Công an 

và quân đội riêng của các quốc gia trên thế giới dù có nỗ lực hơn nhiều lần nữa cũng 

không thể nào diệt bỏ được tận gốc nạn ma túy. Chỉ khi nào có một thế giới thống nhất 

gồm có chính phủ chung thế giới, quân đội chung thế giới, công an chung thế giới thì 

mới có thể tiêu diệt được tận gốc tệ nạn ma túy trên toàn cầu. Tôi ví dụ tệ nạn ma túy ví 

dụ như là nạn châu chấu, sâu bọ trên cánh đồng làng vậy, nếu một vài hộ gia đình phun 

thuốc để diệt trừ sâu bọ, châu chấu trên thửa ruộng của mình thì mới chỉ diệt được sâu 

bọ, châu chấu trên thửa ruộng của một số hộ gia đình thôi. Sâu bọ, châu chấu ở những 

thửa ruộng khác trên cánh đồng làng những hộ dân khác vẫn còn sống. Sau khi mùi 

thuốc trừ sâu ở thửa ruộng của những hộ gia đình phun thuốc bị bay hết mùi thì sâu bọ, 

châu chấu ở những thửa ruộng khác gần đó lại bay đến, bò đến sinh sôi nảy nở phát 

triển mạnh trở lại. Muốn tiêu diệt tận gốc tệ nạn sâu bọ, châu chấu thì phải diệt trừ tận 

gốc mầm mống sâu bọ, châu chấu trên toàn bộ cánh đồng làng quốc gia, cánh đồng 

làng thế giới. Cũng tương tự như việc diệt trừ nạn sâu bọ, châu chấu, việc diệt trừ ma 

túy phải làm quyết liệt ở phạm vi toàn thế giới. Chỉ có lực lượng công an thì không đủ, 

cần có sự hỗ trợ của các lực lượng quân đội nữa thì mới có thể diệt trừ tận gốc tệ nạn 

ma túy trên toàn cầu. Tại một số vùng sản xuất ma túy lớn ở thế giới như khu vực tam 

giác vàng của Châu Á (khu vực giáp ranh của 3 nước là : Lào - Mianma - Thái Lan), 

Columbia …Dự tính sẽ đưa lực lượng quân đội chung thế giới đến khu vực đó tăng 

cường đóng quân, giám sát ma túy. Dành một ngân quỹ của quân đội chung thế giới để 

tạo việc làm cho nhân dân các nước khi họ từ bỏ nghề sản xuất ma túy để chuyển sang 

sản xuất kinh doanh những ngành nghề khác. Trong thời gian gần nhất, nhóm chuyên 

gia chúng tôi sẽ công bố những phương pháp cai nghiện ma túy hiệu quả bậc nhất sau 

nhiều chục năm nghiên cứu. Tham gia tiêu diệt tệ nạn ma túy gồm có: tiêu diệt việc sản 

xuất và buôn bán ma túy cùng cai nghiện ma túy sẽ có sự góp sức đắc lực của các lực 

lượng quân đội chung thế giới.  

  

Sau khi thành lập quân đội chung thế giới ở mức hoàn thành mục tiêu cuối cùng thì khi 

đó toàn nhân loại không còn bị nguy cơ chiến tranh đe dọa nữa. Khi ấy tất cả quân đội 

chung thế giới và quân đội riêng của từng quốc gia không còn lo chạy đua vũ trang, 

không còn phải lo lắng gì cho sự chuẩn bị cho chiến tranh nữa. Quân đội chung thế giới 

và quân đội riêng các quốc gia sẽ « thất nghiệp » gần hoàn toàn đối với công việc 

truyền thống trước đây là quân đội dùng để phục vụ cho chiến tranh, là để thường trực 

chiến đấu. Cần thiết phải có thêm những nhiệm vụ thiết thực mới cho quân đội chung 

thế giới và quân đội riêng của các quốc gia làm việc cho đỡ buồn. Quân đội chung thế 

giới và quân đội riêng của các quốc gia sẽ luôn hỗ trợ lực lượng công an của các quốc 

gia về những nhiệm vụ sau: 

1-     Nhiệm vụ phòng chống ma túy. 
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2-     Nhiệm vụ phòng chống tham nhũng. 
3-     Nhiệm vụ phòng chống khủng bố. 

  

Tôi và một nhóm trí thức doanh nhân người Việt Nam là những con người có tình yêu 

thương tha thiết với nhân loại. Chúng tôi có tấm lòng thánh nhân. Chính vì có tấm lòng 

thánh nhân cho nên đã từ 40 năm qua đến nay, nhóm chúng tôi luôn âm thầm quyết tâm 

nghiên cứu ra những chương trình nhằm thực hiện xóa bỏ đi những khổ đau của nhân 

loại, đem lại cho nhân loại hạnh phúc tối hậu. Người có tấm lòng thánh nhân là người 

thấu hiểu lòng của mọi người trong xã hội loài người và có tình yêu thương lớn đối với 

tất cả mọi con người sống trên thế giới này. Suy nghĩ thâm sâu hành động đơn giản. 

Tìm giải pháp đơn giản mà hữu hiệu nhất để mau chóng giải quyết triệt để, toàn diện sự 

phức tạp của thế giới. Trong lịch sử của dân tộc Do Thái từng có vua Salomon biết cầu 

xin Thượng Đế ban cho sự thông sáng. Chúng tôi cũng cầu mong như vua Salomon để 

Thượng Đế ban cho chúng tôi nhiều sự thông sáng nhằm để giúp toàn nhân loại thoát 

khỏi sự u mê, bất hạnh, vô minh, đau khổ. Thứ quý giá nhất về phương diện vật chất 

đối với đời sống nhân loại đó chính là không khí, tiếp theo kế đến là nước. Thiếu không 

khí con người sẽ bị chết sau 5 phút. Thiếu nước con người sẽ bị chết sau một tuần. 

Thiếu vàng, bạc, kim cương, châu báu cả cuộc đời con người cũng không chết. Có 

những con người cả đời không hề có một chút vàng, kim cương mà họ vẫn sống hạnh 

phúc. Vì nhiều người trong nhân loại chúng ta bị u mê, lầm mê nên mới luôn cho vàng, 

kim cương là quý và không cảm nhận thấy thứ quý giá vô tận đó là không khí, nước. 

Tâm lý con người thường không muốn thừa nhận thứ có sẵn không mất tiền mua là 

không khí đó là thứ vật chất quý giá nhất. Chúng tôi đã tìm ra phương pháp tốt, đơn 

giản mà hiệu quả cao trong việc cai nghiện ma túy. Ở Việt Nam và nhiều quốc gia trên 

thế giới, có hàng vạn trung tâm làm dịch vụ cai nghiện ma túy. Nhưng thật lạ là hàng 

vạn bác sỹ làm việc tại hàng vạn trung tâm cai nghiện ma túy đó đều có những tư duy 

sai lầm, thiếu sót. Để trị căn bệnh nghiện ma túy các bác sỹ chủ yếu dùng các bài thuốc 

Đông hoặc Tây y để giúp người nghiện cắt cơn nghiện ma túy. Ngày nay có nhiều bài 

thuốc cắt cơn nghiện ma túy tốt, chỉ từ 1 ngày đến 30 ngày là người nghiện có thể cắt 

được cơn nghiện ma túy nhất thời. Nhưng có một thực tế là có đến hơn 90% nghiện ma 

túy, sau khi cai nghiện ma túy xong lại tái nghiện trở lại. Có người cai nghiện đến hơn 

10 lần mà vẫn không cai nghiện được ma túy lâu dài. Các bác sỹ chỉ có thể dùng những 

bài thuốc chữa được phần thân bệnh cho người nghiện ma túy. Trên thực tế những 

người nghiện ma túy họ bị mắc hai nhóm bệnh đó là nhóm thân bệnh và nhóm tâm 

bệnh. Các bác sỹ không có đủ năng lực để giúp người nghiện ma túy khỏi ở phần tâm 

bệnh. Chữa xong phần thân bệnh tức là các cơn nghiện ma túy nhất thời. Thân bệnh 

mới chỉ là nửa của vấn đề cai nghiện ma túy. Phần chữa tâm bệnh là nửa của vấn đề 

quan trọng của cai nghiện ma túy thì các bác sỹ ở trung tâm cai nghiện ma túy lại bỏ 

sót. Chúng tôi đã tìm ra quy trình chữa phần tâm bệnh cho người nghiện ma túy. Trong 

thời gian không lâu nữa chúng tôi sẽ công bố công khai hoàn toàn miễn phí quy trình 

cai nghiện ma túy mới để giúp cho toàn nhân loại sớm thoát khỏi tệ nạn ma túy hoành 

hành. 

  

Nhiệm vụ cơ bản của quân đội các quốc gia tổ chức đến nay chủ yếu là để phục vụ cho 

chiến tranh. Mỗi quốc gia đều phải dành ra quá nhiều tiền bạc, cơ sở vật chất, con 

người ưu tú cho quân đội. Chỉ vì nguy cơ chiến tranh mà các quốc gia phí phạm những 

nguồn lực vô cùng lớn. Chúng tôi muốn tất cả các quốc gia trên thế giới hãy cùng hợp 

tác thành lập quân đội chung thế giới mới để cùng sử dụng quyền lực lớn của quân đội 



20 

 

phục vụ những mục đích dân sự cần thiết. Loài động vật còn biết yêu thương nhau vậy 

mà con người văn minh lại đi gây chiến tranh để giết hại nhau thì thật là vô cùng vô 

minh, độc ác, tội lỗi. Cần phải có một cơ chế khoa học để mọi quốc gia trên thế giới 

thật sự tin cậy vào nhau để từ đó toàn thế giới dừng hẳn sự chạy đua vũ trang. Thiết lập 

chính phủ chung thế giới và quân đội chung thế giới là phương pháp duy nhất để có thể 

tạo ra niềm tin tối đa giữa các quốc gia trên thế giới nhằm xóa bỏ sự chạy đua vũ trang 

trên toàn cầu. 

  

Sử dụng toàn bộ hoặc gần toàn bộ sức mạnh quân đội của toàn thế giới để phục vụ 

những mục đích dân sự thì sẽ tạo ra động lực lớn phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, 

văn minh hạnh phúc cho thế giới. Chúng tôi mong muốn trong một thời gian ngắn tất 

cả mọi quốc gia trên thế giới đều nhiệt tình hưởng ứng việc tham gia thành lập chính 

phủ chung thế giới và quân đội thường trực chung thế giới theo mô hình mới. Nhân loại 

đã bị khổ đau quá nhiều vì chiến tranh, nghèo đói. Do vậy chúng tôi không muốn chờ 

đợi lâu, chúng tôi muốn sớm thực hiện ngay lập tức những kế hoạch tốt nhằm mưu cầu 

lợi ích cho nhân loại. Chúng tôi là những con người thực tế, do vậy chúng tôi không 

muốn để có những kẻ dèm pha những kế hoạch tốt của chúng tôi là ảo tưởng, phi thực 

tiễn. Ngay trong năm 2014, chúng tôi sẽ thực hiện nhiều việc làm cụ thể để thực hiện 

những kế hoạch như tôi nêu tóm tắt trong bài viết này để không phải rơi vào thế bị 

động, luôn dành thế chủ động. Chúng tôi đã dự phòng tới 1001 phương án thực hiện 

khác nhau. Chỉ cần có 2 quốc gia trở lên là đã có thể tham gia thành lập chính phủ 

chung thế giới và quân đội thường trực chung thế giới theo mô hình mới. Mục tiêu tiến 

tới tất cả các quốc gia sẽ góp 70% đến 90% lực lượng quân đội của mình để tham gia 

thành lập quân đội chung thế giới. Nhưng bước đầu mỗi quốc gia có thể chỉ cần tham 

gia 10% lực lượng quân sự của mình để tham gia thành lập quân đội thường trực 

chung thế giới theo mô hình mới. Sau đó hàng năm từ từ sẽ tăng dần từ 10% đến 90% 

lực lượng quân đội của các quốc gia tham gia thành phần quân đội thường trực chung 

thế giới theo mô hình mới. Về tình cảm riêng của cá nhân tôi, tôi dành tình cảm đặc biệt 

lớn cho các dân tộc Do Thái (Israel), Hoa Kỳ, Nga, Lào, Campuchia, Cu Ba, Bắc Triều 

Tiên, Hàn Quốc … Tôi muốn dân tộc Việt Nam sẽ có thể hợp tác ngay lập tức với một 

số quốc gia để sớm thiết lập quân đội chung thế giới theo mô hình mới. Tôi đã lập 

những kế hoạch chi tiết, cụ thể để giúp cho nhiều dân tộc quốc gia trên thế giới thoát 

khỏi sự mâu thuẫn bất đồng, chia rẽ từ đó từng bước các quốc gia ấy trở thành hòa 

đồng, thân hữu. Ví dụ những chương trình sau chúng tôi sẽ sớm thực hiện: 

 

1-     Kế hoạch giúp cho Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc sớm thống nhất trong hòa 
bình tựa như sự sát nhập giữa Đông Đức và Tây Đức 1989. 
2-     Kế hoạch giúp cho Israel và Palestine ngừng hẳn xung đột mưu cầu hòa 
bình và hợp tác toàn diện. 
3-     Kế hoạch giúp cho Ấn Độ và Pakistan ngừng hẳn xung đột để trở thành 
hợp tác mật thiết, hòa bình toàn diện. 
4-     Kế hoạch giúp cho Hoa Kỳ và Nga ngừng hẳn mọi mâu thuẫn, chia rẽ để 
sớm có sự hợp tác mật thiết, hòa bình toàn diện. 
5-     Kế hoạch giúp cho Hoa Kỳ và Cu Ba ngừng hẳn mọi mâu thuẫn, chia rẽ 
để sớm trở thành hợp tác mật thiết hòa bình toàn diện. 
6-     Kế hoạch giúp cho Thái Lan và Campuchia sớm giải quyết xong tranh 
chấp về biên giới khu ngôi đền cổ Pret Vihia để hai nước sớm có hợp tác mật 
thiết, hòa bình toàn diện. 
7-     Giúp cho Trung Quốc và Đài Loan sớm có cơ chế để hợp tác mật thiết, 
hòa bình toàn diện. 
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8-     Giúp cho Ấn Độ và Trung Quốc sớm giải quyết xong tranh chấp về biên 
giới để tiến tới hợp tác mật thiết, hòa bình toàn diện. 
9-     Kế hoạch giúp cho khối quân sự NATO và Nga hết căng thẳng, mâu 
thuẫn, chạy đua vũ trang để tiến tới hợp tác mật thiết, hòa bình toàn diện. 
10-  Kế hoạch giúp cho Trung Quốc và Nhật Bản sớm giải quyết xong tranh 
chấp về biển đảo để tiến tới hợp tác mật thiết, hòa bình toàn diện. 
11-  Kế hoạch giúp cho Trung Quốc và Philippines sớm giải quyết xong tranh 
chấp về biển đảo bằng giải pháp hòa bình. 
12-  Kế hoạch giúp cho Trung Quốc và Việt Nam cùng các quốc gia ASEAN 
giải quyết xong tranh chấp về biển đảo bằng giải pháp hòa bình. 
13-  Kế hoạch giúp giải quyết triệt để, toàn diện vấn đề hạt nhân của Iran bằng 

giải pháp hòa bình. 
14-  Kế hoạch giúp giải quyết triệt để tình hình bất ổn chính trị tại Syrie và 
nhiều quốc gia khác. 
15-  Nhiều kế hoạch cụ thể khác giúp cho các quốc gia có sự bất đồng nội bộ, 
bất đồng với quốc gia khác. 
  

Chúng tôi sẽ không làm dịch vụ hòa giải quốc tế để kiếm tiền mà chúng tôi thực hiện 

những công việc hòa giải quốc tế vì tình yêu thương đối với con người ở mọi dân tộc, 

mọi quốc gia trên thế giới. Muốn làm thành công việc hòa giải quốc tế cần có cái tâm 

lớn và cái tầm lớn. Lịch sử nhân loại đã chứng minh rõ rằng rất nhiều sáng tạo, phát 

minh, sáng chế hữu ích lớn của nhân loại không xuất phát từ nhiều người mà chỉ do 

một người hoặc nhóm rất ít người tạo ra. Ví dụ như sáng chế ra máy phát điện và bóng 

đèn điện thắp sáng chỉ do bác học Edison, phát hiện ra năng lượng nguyên tử đầu tiên 

chỉ có bác học Einstein, chứng minh lý thuyết trái đất tròn chỉ từ bác học Ga Li Lê, 

sáng lập Phật giáo chỉ từ có Đức Phật Tổ Như Lai và sáng tạo Thiên Chúa giáo chỉ từ 

có Chúa Giê-Su. Bác học Edison chỉ có văn hóa lớp 2, tự học, tự nghiên cứu để trở 

thành bác học. Những sáng tạo của các bậc vĩ đại trong lịch sử nhân loại đều đã được 

ứng dụng phổ biến để ứng dụng cuộc sống của nhân loại. Ngày nay trên thế giới, nhờ ở 

sự phát triển internet, truyền thông, viễn thông, quan hệ hợp tác quốc tế tốt nên sự ứng 

dụng sáng tạo mới có thể nhanh hơn gấp hàng trăm lần đến hàng ngàn lần so với những 

thế kỷ trước. Chúng tôi tin những sáng tạo của nhóm chúng tôi sẽ nhanh chóng được 

ứng dụng phổ biến để phục vụ cuộc sống của nhân loại. Là một người có trí tuệ, sống 

nhân văn cao, tôi nhìn nhận chiến tranh, khủng bố, những tệ nạn xã hội là những điều 

rác rưởi, tệ hại, vô minh cần phải sớm quét sạch khỏi cuộc sống của xã hội loài người. 

Là một doanh nhân tôi nhận thấy toàn nhân loại lãng phí quá lớn cho quân sự. Chi phí 

cho quân sự hàng năm của Hoa Kỳ khoảng 600 tỷ USD/năm, của Trung Quốc là hơn 

100 tỷ USD/năm. Tổng chi phí cho quân sự của toàn thế giới là hàng ngàn tỷ 

USD/năm. Ôi thật là lãng phí vô cùng! Rất nhiều doanh nhân, doanh nghiệp của các 

quốc gia trên thế giới bị thiếu vốn kinh doanh. Còn rất nhiều người dân tại các quốc gia 

trên thế giới còn nghèo khổ. Thay vì sản xuất vũ khí nguyên tử hạt nhân thì hãy chế tạo 

ra nhà máy điện nguyên tử phục vụ dân sự. Thay vì sản xuất ra tàu ngầm tàu sân bay, 

tàu chiến, máy bay chiến đấu, vũ khí hóa học, vũ khí vi trùng, các loại vũ khí hiện đại 

khác phục vụ cho nhu cầu quân sự thì hãy sản xuất ra những sản phẩm phục vụ dân sự 

như : du thuyền, máy bay chở hành khách, tàu vận tải hàng hóa dân sự, máy móc phục 

vụ nông nghiệp và công nghiệp, quần áo, giày dép, ô tô du lịch, lương thực và thực 

phẩm nuôi sống con người, đàn piano và các loại nhạc cụ khác phục vụ đời sống tinh 

thần của con người … 

Có rất nhiều binh sỹ của quân đội quốc gia này đem lòng thù hận binh sỹ của quốc gia 

khác. Lấy oán để báo oán thì oán mãi chất chồng. Lấy ân, lấy tình yêu thương để báo 
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oán, để đối đáp kẻ thù thì mới xóa bỏ được hận thù. Hãy yêu thương kẻ thù của chính 

mình và hãy ôm hôn kẻ thù chính mình! Chúng tôi không chỉ nói mà đã thực hiện, tiếp 

tục thực hiện hành động thực tế trong cuộc sống theo tinh thần đó. Dành tình yêu 

thương cho cả kẻ thù của chính mình và những người xấu để cảm hóa họ. Giúp đỡ kẻ 

thù và người xấu về công việc, kinh tế để giúp cho họ cùng gia đình họ bớt khổ. Sẳn 

sàng hợp tác với kẻ thù và những người xấu để cùng làm ăn kinh tế. Dân tộc Việt Nam 

từng có chiến tranh trong quá khứ với Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc, 

Campuchia. Nhưng từ nhiều năm qua đến nay Việt Nam đã hợp tác thân hữu với các 

nước đó về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, chính trị, quân sự … Khi đã lỡ có lỗi 

lầm gây đau khổ cho nhau thì cần phải đối xử tốt với nhau gấp trăm lần, ngàn lần mức 

bình thường để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Các nước đang có sự mâu thuẫn xung 

đột, chiến tranh hãy dừng ngay lại lập tức việc tiếp tục gây thêm sự hận thù cho nhau. 

Thay vì thù hận thì hãy dành cho nhau thật nhiều tình yêu thương. Thay vì gây chiến 

tranh với nhau thì hãy giúp đỡ nhau, hợp tác làm kinh tế với nhau.  

  

Chúng tôi muốn phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới tinh thần sống: Hãy yêu thương kẻ 

thù của chính mình và hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình! Tôi muốn giải thích ý nghĩa 

sâu sắc của cụm từ « Hãy yêu thương kẻ thù của chính mình » và « Hãy ôm hôn kẻ thù 

của chính mình ! » Về nguyên bản câu nói : « Hãy yêu thương kẻ thù của chính 

mình ! » là lời của đức Phật Tổ Như Lai dạy những môn đệ Phật giáo của mình. Trong 

giáo lý Phật giáo có nội dung quan trọng là thuyết luân hồi, tức là mỗi con người có thể 

có nhiều kiếp trước, kiếp này và nhiều kiếp sau. Kiếp này ai sống tốt thì kiếp sau sẽ 

được tái sinh ở cõi thiên đàng. Kiếp này ai sống không tốt thì kiếp sau phải tái sinh 

sống trong địa ngục. Rất có thể các con gà, con chó, con mèo, kẻ thù, ác quỷ kiếp trước 

là những người thân của chúng ta trong những kiếp trước như : ông, bà, cha, mẹ, anh, 

chị em ruột, vợ, chồng, con, cháu … Nếu vậy thì quý vị và các bạn sẽ nghĩ sao?! Tôi 

tin rằng nếu kiếp sau quý vị và các bạn lại được tái sinh làm kiếp người mà những 

người thân của quý vị và các bạn ở kiếp này sang kiếp sau lại bị tái sinh thành những ác 

quỷ thì chắc chắn quý vị và các bạn sẽ đem lòng yêu thương cả ác quỷ, sẵn sàng ôm 

hôn cả ác quỷ nữa. Thuở ấu thơ tôi từng là người vô thần đến mức tuyệt đối. Nhưng sau 

này hữu duyên tôi đã trở thành tín đồ của cả Phật giáo, Tin Lành giáo. Ngoài Phật giáo 

và Tin Lành giáo tôi còn ngưỡng mộ, nghiên cứu giáo lý của Công giáo cùng nhiều tôn 

giáo khác nữa. Mỗi tôn giáo đều có những điều hay và triết lý thuyết phục. Giá trị cốt 

lõi nhất của các tôn giáo đó là răn dạy cho con người biết sống lương thiện, biết sống 

giàu tình yêu thương với đồng loại và không làm điều tội ác. Tình yêu thương không 

mất tiền mua nhưng tình yêu thương lại quý giá hơn tất cả mọi vật chất tiền bạc trên thế 

giới này. Chúa Giê-Su, Đức Phật Tổ Như Lai, Thánh Mô Ha Mét … đều không ban 

cho con người tiền bạc, vật chất mà chỉ ban cho con người tình yêu thương trong kiếp 

hiện thân của những đấng vĩ đại đó. Chúng tôi nói thêm sau câu nói dạy của đức Phật 

Tổ Như Lai là câu: Hãy yêu thương kẻ thù của chính mình! Kèm theo một câu nói nữa 

là: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình! Chúng tôi xin phát động toàn nhân loại hãy cổ 

vũ cho tinh thần sống: Hãy yêu thương kẻ thù của chính mình và Hãy ôm hôn kẻ thù 

của chính mình! Mỗi người ở mọi quốc gia, mọi dân tộc trên thế giới xin hãy tự viết, in, 

thêu lên áo của mình dòng chữ: Hãy yêu thương kẻ thù của chính mình! hoặc: Hãy ôm 

hôn kẻ thù của chính mình ! Quý vị và các bạn có thể tự mặc hoặc đem cho tặng bè bạn 

những chiếc áo có in, viết, thêu những dòng chữ có nội dung là: Hãy yêu thương kẻ thù 

của chính mình ! hoặc: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình ! 

  

Tôi không phải là họa sỹ, tôi chỉ là người có tâm hồn nghệ sỹ, nay tôi xin phát động 

toàn thể giới họa sỹ trên toàn thế giới hãy giúp tôi một việc đầy ý nghĩa như sau: 
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Tôi xin nêu một chủ đề sáng tác hội họa và điêu khắc với chủ đề là « Hãy ôm hôn kẻ 

thù của chính mình ! » các họa sỹ hãy vẽ hãy điêu khắc tạo hình những tác phẩm nghệ 

thuật với chủ đề nội dung là : Ôm hôn ác quỷ! Mỗi chúng ta gặp ai đó có khuôn mặt 

giống như là ác quỷ mà chúng ta biết chắc chắn họ chính là người thân của chúng ta 

trong kiếp trước như: cha, mẹ, ông, bà, vợ, chồng, anh, chị, em, con, cháu, bạn thân. 

Chúng ta mang lòng yêu thương và ôm hôn con người có bộ mặt giống như ác quỷ đó. 

Hãy sáng tác đa dạng những tác phẩm nghệ thuật với những tiêu đề nhỏ như: 

 

1-     Ông, bà ôm hôn người cháu có bộ mặt giống như là ác quỷ. 
2-     Cháu ôm hôn ông, bà có bộ mặt giống như là ác quỷ. 
3-     Cha, mẹ ôm hôn con cái có bộ mặt giống như là ác quỷ. 
4-     Con cái ôm hôn cha, mẹ có bộ mặt giống như là ác quỷ. 
5-     Anh, chị, em ruột ôm hôn anh, chị, em ruột có bộ mặt giống như là ác quỷ. 
6-     Bạn thân ôm hôn bạn thân khi gặp lại có bộ mặt giống như là ác quỷ. 
  
Từ nay đến 2020 tôi sẽ chi tối thiểu 1 triệu USD để tặng thưởng hoặc mua lại những tác 

phẩm nghệ thuật có giá trị theo chủ đề về sáng tác này. Mỗi năm nhóm chúng tôi sẽ tổ 

chức ít nhất một lần cuộc thi nghệ thuật sáng tác hội họa, điêu khắc toàn cầu về chủ đề 

về sáng tác là Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình! Chúng tôi khuyến khích những nhà 

trường hãy vận động học sinh, sinh viên sáng tác nghệ thuật vẽ, điêu khắc với chủ đề 

sáng tác là: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình! Chúng tôi sẽ vận động ở quy mô lớn 

phạm vi toàn thế giới để có thật nhiều tiền làm quỹ khen thưởng cho những cuộc thi 

sáng tác nghệ thuật với chủ đề: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình! Ngoài loại hình 

nghệ thuật là họa, điêu khắc chúng tôi cũng xin phát động mở rộng những loại hình 

nghệ thuật khác là: thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, nhiếp ảnh, phim ảnh, sân khấu theo 

chủ đề sáng tác : Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình ! Tôi chuẩn bị thành lập hãng thời 

trang có tên là vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Sẽ có rất nhiều chiếc áo của hãng 

thời trang của tôi quảng cáo cho chủ đề sống: Hãy yêu thương kẻ thù của chính mình! 

và hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình! Ngoài việc sẽ viết, in, thêu hai câu : « Hãy yêu 

thương kẻ thù của chính mình ! » và « Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình ! » thì chúng 

tôi sẽ in hình, vẽ hình, thêu hình những tác phẩm nghệ thuật sáng tác theo chủ đề « Hãy 

ôm hôn kẻ thù của chính mình! » lên những sản phẫm thời trang của hãng thời trang vì 

hòa bình và hạnh phúc nhân loại do tôi sáng lập. 

  

Tôi rất mong muốn được binh sỹ, quân đội các quốc gia trên thế giới hưởng ứng chủ đề 

sống theo tinh thần : Hãy yêu thương kẻ thù của chính mình và hãy ôm hôn kẻ thù của 

chính mình ! Binh sỹ, quân đội các quốc gia trên thế giới hãy hưởng ứng theo những 

cách làm như sau : 

1-     Binh sỹ quân đội các quốc gia hãy mặc những bộ thời trang bên ngoài 
hoặc nội y bên trong có in, vẽ thêu dòng chữ: Hãy yêu thương kẻ thù của 
chính mình ! hoặc: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình ! Hoặc in lên thời trang 
những sáng tác nghệ thuật về chủ đề: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình! 
Binh sỹ, quân đội của quốc gia này hãy tặng binh sỹ, quân đội quốc gia khác 
những sản phẩm thời trang theo chủ đề: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình ! 
Binh sỹ, quân đội các quốc gia thân hữu hãy tặng nhau, không thân hữu cũng 
tặng nhau, khi có sự thù địch thì lại càng nên tặng nhau! Nếu binh sỹ, quân đội 
các quốc gia đặt hàng sản xuất những sản phẩm thời trang văn hóa theo chủ 
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đề “Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình!” thì hãng thời trang vì chủ đề vì hòa 
bình và hạnh phúc nhân loại của tôi sẽ tính giá rẻ nhất. 

2-     Hai năm một lần hoặc 4 năm một lần sẽ tổ chức một giải thi đấu bóng đá 
hữu nghị và thể thao hữu nghị cho quân đội các quốc gia trên thế giới tham 
gia. Các cúp bóng đá sẽ lấy tên là: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình! Tạo 
hình chiếc cúp là hình một quân nhân nam đang ôm hôn một cô người yêu có 
bộ mặt giống như ác quỷ. Cô người yêu đó là người yêu kiếp này và là người 
vợ kiếp trước của quân nhân nam đó. Hoặc ngược lại là một cô gái ôm hôn 
một chàng quân nhân có bộ mặt như là ác quỷ. Chàng trai quân nhân đó kiếp 
trước là chồng, kiếp này đang là người yêu của cô gái đó. Trên những huy 
chương trao tặng trong cuộc thi đấu thể thao của quân đội các nước sẽ tạo 
hình theo chủ đề sáng tác nghệ thuật là: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình! 
Tôi sẵn sàng làm dịch vụ tổ chức sự kiện thi đấu bóng đá, thể thao hữu nghị 
cho quân đội các quốc gia trên thế giới, tôi có thể vận động quyên góp tiền và 
tài trợ tiền cho những giải thi đấu cho quân đội các nước theo chủ đề: Hãy yêu 
thương kẻ thù của chính mình và Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình! 

3-     Quân đội các quốc gia hãy phát động quân nhân của mình sáng tác nghệ 
thuật theo chủ đề: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình! Loại hình nghệ thuật 
phát động sáng tác gồm: hội họa, điêu khắc, thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, âm 
nhạc, sân khấu. 

4-     Khi có sự mâu thuẫn giữa quân nhân trong từng đơn vị quân đội thì hãy 
kỷ luật người quân nhân mắc lỗi bằng biện pháp là họ hãy ôm hôn người quân 
nhân mà họ lỡ mắc lỗi mười lần. 

5-     Việc ứng xử giữa quân đội các quốc gia có xung đột với nhau cũng nên 
theo cách ứng xử có văn hóa là: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình! Binh sỹ 
của các quốc gia có xung đột hãy dừng lại việc sử dụng vũ lực quân sự với 
nhau thay vì sử dụng vũ lực với nhau thì binh sỹ hai bên hãy gửi tặng cho 
nhau thời trang quân nhân mang biểu tượng văn hóa Hãy ôm hôn kẻ thù của 
chính mình! và tổ chức giao hữu bóng đá và thể thao hữu nghị với chủ đề: Hãy 
ôm hôn kẻ thù của chính mình! Nhóm chúng tôi rất mong muốn được trở thành 
sứ giả hòa giải mâu thuẫn giúp cho mọi quân đội của các quốc gia trên thế 
giới. Khi mâu thuẫn căng thẳng mà các bên không tự giải quyết được xin quân 
đội các quốc gia hãy sớm liên lạc gấp với tôi. Tôi sẵn sàng làm cố vấn giải 
quyết mâu thuẫn hòa giải cho quân đội của mọi quốc gia. Chúng tôi sẵn sàng 
làm dịch vụ hòa giải mâu thuẫn xung đột miễn phí cho các quốc gia trên thế 
giới. 

  

Trong bài viết này tôi xin nêu một khái niệm mới về sức mạnh thông thường từ hàng 

ngàn năm qua đến nay, nhiều người trên thế giới thường nghĩ rằng sức mạnh quân đội 

của mỗi quốc gia là ở số lượng binh sỹ lớn, có nhiều vũ khí hiện đại. Tôi nghĩ rằng 

trong tương lai gần khái niệm về sức mạnh sẽ đổi khác. Sức mạnh trong tương lai sẽ là 

trí tuệ và tình yêu thương. Theo truyền thống sức mạnh quân đội mà quốc gia là từ số 

lượng binh sỹ và trang bị vũ khí hiện đại để chiến đấu giết hại phía đối lập khi có xung 

đột. Sự sử dụng sức mạnh quân sự theo kiểu cũ sẽ dẫn đến chết người hoặc thương 

vong. Trong quá khứ lịch sử ở nhiều quốc gia trên thế giới, lẽ phải thường thường 
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thuộc về kẻ mạnh. Nhưng kẻ mạnh không phải tất cả là chính nghĩa và đạo đức. Kẻ 

mạnh có nhiều khi là những kẻ độc ác, phi nghĩa. Trong lịch sử của nhân loại ở nhiều 

quốc gia đã có rất nhiều khi bên chiến thắng thuộc về những kẻ độc ác đi xâm lược phi 

nghĩa và bên thua trận lại là bên chính nghĩa, là những người sống lương thiện. Chúng 

tôi muốn tạo ra một sự công bằng cho nhân loại: bên chính nghĩa sẽ được bảo vệ và 

bên phi nghĩa sẽ bị xử lý triệt để, bên đạo đức sẽ được bảo vệ và bên độc ác sẽ bị trừng 

trị thích đáng. Nhiều ngàn năm trong lịch sử loài người con người thường hay giải 

quyết mâu thuẫn với nhau bằng bạo lực. Chúng tôi muốn vận động tạo ra cơ chế cho 

toàn thế giới về sự dừng hẳn việc sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Thay vì sử 

dụng bạo lực thì sẽ giải quyết mâu thuẫn bằng trí tuệ và tình yêu thương. Vũ khí khi sử 

dụng mới gây ra chết chóc, thương tật cho con người, trí tuệ và tình yêu thương không 

gây ra cho con người sự chết chóc, đau thương. Nhân loại ngày nay đã văn minh hơn 

rất nhiều so với những thế kỷ trước, con người có thể sử dụng trí tuệ và tình yêu thương 

để đối thoại, đưa ra giải pháp hữu hiệu để giải quyết mâu thuẫn thay vì sử dụng vũ lực 

quân sự để giải quyết mâu thuẫn.  

  

 

Trong mỗi xã hội ở từng quốc gia khi người dân mâu thuẫn với nhau không thể giải 

quyết mâu thuẫn với nhau bằng lời nói mà phải đánh nhau bằng chân, tay thì đó là sự 

bất lực. Đối với những con người sống đạo đức, có trí tuệ, có nhân văn cao luôn coi sự 

cư xử bằng đánh nhau là sự kém cỏi hèn hạ, thiếu văn minh, kém đạo đức, yếu đuối 

chứ không phải là sự cao cả anh hùng. Sống có tâm hồn cao thượng, đạo đức cao, trí 

tuệ lớn, có đạo đức bao dung, nhường nhịn, tha thứ thì mới xứng đáng là người anh 

hùng. Những kẻ ưa sử dụng vũ lực chính là loại người độc ác và tiểu nhân. Sử dụng vũ 

lực quân sự là đánh vào thể xác con người để làm cho con người bị chết hoặc thương 

tật. Dùng trí tuệ và tình yêu thương có thể đối thoại, cư xử làm cho con người thay đổi 

nhận thức tình cảm để nhận biết lẽ phải, giải quyết được mâu thuẫn mà không cần phải 

sử dụng vũ lực quân sự. Các chuyên gia khi có tranh chấp quyền lợi với nhau thay vì 

giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực quân sự thì chuyển qua đối thoại thương lượng với 

nhau hoặc giải quyết mâu thuẫn bằng việc phân xử ở toà án quốc tế. Trong hàng ngàn 

năm qua cho đến thế kỷ 20 các quốc gia đế quốc thường dùng vũ lực quân sự xâm lược 

quốc gia khác để mở rộng lãnh thổ nhằm tìm kiếm lợi ích về đất đai, cơ hội đầu tư kinh 

doanh. Ngày nay thật sự là vô cùng lỗi thời khi một quốc gia nào đó sử dụng vũ lực 

quân sự để đi tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh ở nước khác. Việt Nam và nhiều quốc 

gia trên thế giới ngày nay luôn mở rộng cánh cửa trải thảm đỏ để hoan nghênh, chào 

đón những doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư kinh doanh. Đất đai ở nhiều khu công 

nghiệp Việt Nam ngày nay được cho thuê giá ưu đãi và thời gian thuê rất dài hạn, thậm 

chí còn miễn hoặc giảm tiền cho thuê đất trong thời gian rất dài. Thế giới ngày nay đã 

có rất nhiều sự đổi khác so với thế kỷ trước. Tuy vậy các tồn tại xấu của lịch sử vẫn còn 

sót lại một phần đến ngày nay. Chúng tôi hy vọng và nỗ lực từ nay đến cuối thế kỷ 21, 

những tồn tại xấu trong lịch sử thế giới loài người còn sót lại sẽ được loại bỏ hoàn 

toàn. Chỉ biết ước mơ mà không chịu ra tay hành động để thực hiện thì mãi mãi ước 

mơ sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Thay vì ngồi trông chờ chúng ta hãy 

cùng nỗ lực ra tay thực hiện để những điều xấu còn tồn tại trong lịch sử quá khứ loài 

người nhân loại còn sót lại sớm bị loại bỏ hoàn toàn trong xã hội loài người. 

 

(Hết phần 2) 
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NĂM MƯƠI CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH TOÀN CẦU 
 

(Phần 3) 

  

 

Tôi rất lấy làm tiếc cho sự hiểu lầm, chia rẽ, mâu thuẫn giữa hai dân tộc Hoa Kỳ và 

Nga từ năm 1945 đến nay. Mâu thuẫn căng thẳng nhất giữa Hoa Kỳ và Nga vào khoảng 

1945 đến 1991. Từ 1992 đến nay quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga đã tốt hơn giai đoạn 

1945 đến 1991 rất nhiều. Nhưng quan hệ giữa hai nước vẫn chưa thật sự thân hữu khi 

mâu thuẫn chia rẽ thì cả hai dân tộc Hoa Kỳ và Nga đều phải chịu thiệt thòi về nhiều 

mặt. Nếu Hoa Kỳ và Nga trở thành thân hữu thì sẽ đem lại nhiều lợi ích lớn cho cả hai 

dân tộc đó. Chúng tôi muốn làm những việc thiết thực để giúp cho hai dân tộc Hoa Kỳ 

và Nga sớm vượt qua mọi sự chia rẽ, mâu thuẫn, bất đồng để trở thành thân hữu toàn 

diện. Nếu hai dân tộc Hoa Kỳ và Nga trở thành thân hữu sẽ rất có ích cho sự phát triển 

kinh tế và hòa bình cho toàn thế giới. Hai dân tộc Hoa Kỳ và Nga ví tựa như là điểm 

tựa như là điểm tựa và đòn bẩy lý tưởng để cho thế giới mau thay đổi trở thành tốt đẹp 

hơn vậy. Hoa Kỳ và Nga là hai quốc gia có tiềm lực quân sự mạnh nhất thế giới hiện 

nay. Nếu Hoa Kỳ và Nga mâu thuẫn với nhau sẽ làm cho cả thế giới lo lắng, ảnh hưởng 

về an ninh. Hoa Kỳ và Nga bắt tay hợp tác thân hữu với nhau để cùng bảo vệ an ninh 

hòa bình cho toàn thế giới thì quá tốt. Tôi muốn Việt Nam sẽ trở thành tựa như là chất 

xúc tác đặc biệt để cho hai dân tộc Hoa Kỳ và Nga sớm bỏ qua mọi mâu thuẫn, bất 

đồng để trở thành thân hữu. Trong phản ứng hóa học Hydro rất khó kết hợp với Ni tơ 

để trở thành Amoniac. Nếu không có chất xúc tác. Nhưng khi có Nicken cùng với nhiệt 

độ cao làm chất xúc tác thì Hydro dễ dàng kếp hợp với Ni Tơ để trở thành Amoniac 

(N2+H2->NH3 xúc tác là Ni Tơ +T°C). Chúng tôi đã lập nhiều phương án cụ thể để có 

thể giúp làm xúc tác cho hai dân tộc Hoa Kỳ và Nga sớm trở thành thân hữu toàn diện. 

Trước tiên là Hoa Kỳ và Nga cần dừng ngay sự chạy đua vũ trang. Tạo ra sự tin cậy có 

cơ sở giữa Hoa Kỳ và Nga thì hai quốc gia đó cần có sự hợp tác tốt với nhau về quân 

sự. Cần phải có sự tin cậy với nhau về an ninh quân sự thì Hoa Kỳ và Nga mới có thể 

tin cậy để hợp tác mật thiết với nhau về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật được. Mỗi 

người, mỗi quốc gia chỉ có thể hợp tác thân hữu với bạn thân, khó có thể hợp tác mật 

thiết với kẻ thù. Sau 1945, sự mâu thuẫn, bất đồng giữa Hoa Kỳ và Nga chỉ vì sự khác 

biệt với nhau về ý thức hệ chính trị. Từ 1992 đến nay Nga đã từ bỏ hoàn toàn chế độ 

kinh tế và chính trị XHCN. Từ 1992 đến nay, chế độ kinh tế và chính trị của Nga đã 

hoàn toàn giống Hoa Kỳ. Có rất nhiều quốc gia XHCN Châu Âu sau khi từ bỏ chế độ 

kinh tế và chính trị XHCN đã có quan hệ thân hữu với Hoa Kỳ, quốc gia, gia nhập 

NATO. Ba Lan, Ukraina, Tiệp Khắc, Đông Đức, Hungary, Rumany, Ches-Nia … trước 

kia thân Nga trong khối Vac-Sa-Va nay đều đã trở thành các quốc gia thân hữu với Hoa 

Kỳ. Nga có thể hoàn toàn trở thành thân Hoa Kỳ và gia nhập khối quân sự Bắc Đại Tây 

Dương (NATO). 

  

Có rất nhiều phương án để giúp cho Hoa Kỳ và Nga sớm trở thành quan hệ thân hữu. 

Trong bài viết ngắn ngủi này tôi chỉ xin tạm nêu tóm tắt một phương án giúp cho Hoa 

Kỳ và Nga sớm trở nên quan hệ thân hữu toàn diện. Tôi biết Hoa Kỳ và Nga nay đều 

muốn quan hệ thân hữu toàn diện hơn với Việt Nam. Vậy Việt Nam nên làm chất xúc 

tác, làm nhịp cầu nối cho quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga trở thành thân hữu hơn. Tôi xin 
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đề nghị 3 quốc gia: Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga sẽ là 3 quốc gia đầu tiên của thế giới thành 

lập quân đội thường trực chung theo mô hình mới mà tôi đang trình bày trong bài viết 

này. Ba quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga sẽ trở thành 3 quốc gia khởi đầu cho phong 

trào thành lập quân đội chung toàn thế giới. Ba quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga mỗi 

quốc gia sẽ góp từ 10 đến 90% lực lượng quân sự của mình để thành lập quân đội 

thường trực chung của 3 nước. Quân đội thường trực chung của 3 nước sẽ cơ cấu lại về 

nhân sự, trong mỗi đơn vị quân đội chung sẽ đều có binh sỹ của cả 3 quốc gia cùng 

tham gia hợp tác đồng thời cùng quan sát lẫn nhau. Cả 3 nước cùng cam kết tuyệt đối 

không sử dụng quân đội riêng để tấn công nhau và tấn công bất kỳ một quốc gia nào 

khác trên thế giới. Khi một trong 3 quốc gia bị một quốc gia khác xâm phạm tấn công 

thì quân đội chung của 3 nước sẽ can thiệp giải quyết. Khi cần thiết phải sử dụng quân 

đội để làm nhiệm vụ cống hiến giữ gìn hòa bình giúp các quốc gia khác khi có xung đột 

quân sự thì 3 quốc gia không được sử dụng quân đội riêng của mình, quân đội chung 

của 3 quốc gia sẽ đảm nhiệm vai trò tham gia giữ gìn hòa bình thế giới. Khi đưa quân 

đội chung đi làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình cho các quốc gia khác thì phải được 3 quốc 

gia đồng ý. Hàng năm 3 quốc gia đều phải đóng góp kinh phế cho quân đội chung. Như 

vậy tại Việt Nam sẽ có sự hiện diện của binh sỹ quân đội Hoa Kỳ và Nga, tại Nga sẽ có 

sự hiện diện của binh sỹ quân đội Việt Nam và Hoa Kỳ, tại Hoa Kỳ sẽ có sự hiện diện 

binh sỹ quân đội Nga và Việt Nam. Thay vì đối lập, thù địch, chạy đua vũ trang như 

trước đây thì nay quân đội Hoa Kỳ và Nga sát cánh bên nhau để cùng bảo đảm an ninh 

quân sự cho mình và cho toàn thế giới. Ngay lập tức Hoa Kỳ và Nga có thể giảm chi 

phí quốc phòng từ 30% đến 50% mà vẫn có thể đảm bảo an ninh quân sự tốt. Nếu Hoa 

Kỳ và Nga giảm chi phí quốc phòng từ 30% đến 50% thì mỗi năm sẽ tiết kiệm được chi 

phí quốc phòng từ 200 tỷ USD đến 350 tỷ USD. Số tiền tiết kiệm được sẽ thành lập quỹ 

đầu tư phát triển kinh tế chung cho 3 nước Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga. Sẽ chuyển một số 

nhà máy sản xuất vũ khí sang sản xuất sản phẩm phục vụ dân sự. Ví dụ như chuyển 

một số nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu sang sản xuất máy bay nhân sự, một số 

nhà mày đóng tàu chiến chuyển sang sản xuất tàu khách du lịch và tàu vận tải hàng hóa 

dân sự, một số nhà máy sản xuất xe tăng sang sản xuất ô tô du lịch và ô tô vận tải hàng 

hóa dân sự, một số nhà máy sản xuất vũ khí hóa học và sinh học chuyển sang sản xuất 

thuốc trừ sâu bọ phục vụ nông nghiệp. Ba quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga nên sớm 

ban hành quy chế tối huệ quốc dành cho nhau như: 

1-     Công dân 3 quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga được miễn thị thực nhập 
cảnh trong 12 tháng. Như vậy công dân của 3 nước được tự do đi lại du lịch, 
du học và kinh doanh tìm kiếm việc làm ngắn hạn thì không phải làm thủ tục 
xuất nhập cảnh, không phải nộp phí xuất nhập cảnh. Ban hành quy chế này sẽ 
phát triển được ngành du lịch, du học, hợp tác thương mại, hợp tác đầu tư 
kinh doanh, hợp tác văn hóa, hợp tác khoa học kỹ thuật, ngoại giao nhân dân 
cho 3 quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga. 

2-     Doanh nhân, doanh nghiệp 3 nước Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga được tự do 
đầu tư kinh doanh ở nước của nhau, thuế suất và nhập khẩu hàng hóa 3 nước 
là bằng 0%. Ban hành được quy chế này sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, 
thương mại, đầu tư kinh doanh của 3 nước ở mức phát triển tối đa. 

3-     Công dân của 3 quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga được quyền mua, bán, 
thuê, cho thuê tài sản động sản và bất động sản tự do ở tại 3 nước. 
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4-     Ba nước điều chỉnh luật pháp giống như nhau và ban hành quy chế dẫn 
độ tội phạm, hợp tác an ninh chặt chẽ. 

5-     Tiến hành nhiều biện pháp khuyến khích đầu tư và cắt đặt khu kinh tế, đô 
thị, du lịch chung 3 quốc gia ở tại cả 3 quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga. Ví dụ 
ở khu vực ngoại thành của 3 quốc gia tại thủ đô Hà Nội, Moscou, Washington 
sẽ đầu tư 3 đặc khu quốc tế cho 3 quốc gia. Những đặc khu đó có khu công 
nghiệp, khu dân cư chung, khu thương mại chung, khu dịch vụ chung, khu giáo 
dục đào tạo chung. Chỉ cần ban hành được quy chế tốihuệ quốc với 5 chính 
sách ưu đãi như tôi vừa nêu ra thì quan hệ giữa 3 nước Việt Nam, Hoa Kỳ, 
Nga sẽ nhanh chóng phát triển quan hệ mật thiết tựa như Việt Nam, Hoa Kỳ, 
Nga trở thành một hợp chủng quốc mới. Hội nhập sâu sắc, mật thiết, toàn diện 
mà không hề bị hòa tan. Ba nước Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga hợp tác với nhau 
mật thiết toàn diện thì sẽ tạo ra lòng tin lớn có cơ sở với nhau. Khi cả ba nước 
đều có nhiều quyền lợi lớn liên quan tới nhau thì cả 3 nước đều buộc phải tôn 
trọng nhau. Đó là niềm tin và con tin. Ba nước Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga không 
dại gì tấn công vũ lực quân sự nhau làm gì, vì làm như vậy sẽ làm ảnh hưởng 
lợi ích chung lớn của tất cả các bên. Tôi mới chỉ phân tích chỉ ra một chíu xíu 
lợi ích khi 3 nước Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga có sự hợp tác mật thiết. Còn rất 
nhiều lợi ích khác lớn đem lại cho 3 quốc gia nữa nếu Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga 
tiến tới hợp tác như mô hình tôi vừa nêu sơ bộ. Tôi biết chắc chắn hiện nay cả 
Hoa Kỳ và Nga đều muốn hiện diện quân sự trong khu vực Đông Nam Châu Á, 
thuê căn cứ quân sự tại nước ngoài rất khó và khá tốn kém. Theo phương án 
hợp tác quân sự như tôi vừa nêu thì Hoa Kỳ và Nga có thể hiện diện quân sự 
tại Việt Nam mà không cần phải bỏ tiền thuê căn cứ quân sự. Việt Nam có khu 
cảng quân sự Cam Ranh mà hải quân Hoa Kỳ và Nga đều rất muốn sử dụng. 
Tôi xin gợi ý cảng quân sự Cam Ranh trở thành hải cảng quân sự chung cho 
quân đội chung của 3 nước Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga. Trung Quốc đang lớn 
mạnh rất nhanh về kinh tế, quân sự dễ tạo nguy cơ làm thay đổi cục diện kinh 
tế, quân sự của toàn thế giới. Tôi biết chắc chắn hiện nay Hoa Kỳ và Nga đều 
đang lo lắng về vấn đề Trung Quốc. Nếu 3 nước Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga cùng 
hợp tác mật thiết như phương án tôi vừa nêu sơ bộ thì cả 3 nước không còn 
phải lo lắng một chút nào nữa về vấn đề Trung Quốc. 

  

Tôi rất quan tâm đến tình hình của Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên (Hàn Quốc). Tôi 

mong muốn dân tộc Triều Tiên sống thống nhất trong hòa bình. Lịch sử Việt Nam của 

nhiều nét giống lịch sử của dân tộc Triều Tiên. Từ 1954 đến 1975, dân tộc Việt Nam 

cũng bị chia cắt thành hai quốc gia riêng biệt tựa như là Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc từ 

mấy chục năm qua đến nay. Để có thống nhất hai miền Nam Bắc trở thành một, dân tộc 

Việt Nam đã bị chết, bị thương tật gần 10 triệu con người. Tôi muốn giúp cho dân tộc 

Triều Tiên được sớm thống nhất trong sự hòa bình tựa như là sự thống nhất của Đông 

Đức và Tây Đức năm 1989. Nhóm chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều phương án cụ thể chi 

tiết để giúp cho dân tộc Triều Tiên sớm thống nhất trong sự hòa bình. Sau khi viết xong 

bài viết này tôi sẽ dành thời gian viết kế hoạch thống nhất trong hòa bình cho các bạn 

dân tộc Triều Tiên. Tôi hoạt động hoàn toàn tự nguyện, cống hiến, miễn phí hoàn toàn 

vì lương tâm, vì tình yêu thương lớn đối với mọi con người của dân tộc Triều Tiên. Bài 

viết này sẽ được công bố công khai rộng rãi trên mạng internet, tôi xin nhắn gửi đến 

toàn thể chính quyền, nhân dân Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc thiện chí của tôi. Tôi 

mong chính quyền, nhân dân Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc hãy sớm liên lạc với tôi. Bài 
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viết này cũng sẽ được tôi gửi tới đại diện cơ quan ngoại giao của chính phủ Bắc Triều 

Tiên và Hàn Quốc. Tôi và dân tộc Việt Nam sẽ làm hết những gì có thể nhất để giúp 

cho dân tộc Triều Tiên sớm thống nhất trong hòa bình. Nếu Bắc Triều Tiên và Hàn 

Quốc sớm thống nhất được với nhau trong hòa bình thì dân tộc Triều Tiên có được điều 

kiện phát triển kinh tế mạnh hơn, dân tộc Triều Tiên sẽ sớm có hòa bình toàn diện và 

hạnh phúc lớn. 

  

Chính quyền, nhân dân Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc có quá nhiều sự hoài nghi với 

nhau nên rất khó có thể tự hợp tác, thống nhất với nhau bằng con đường hòa bình. Nếu 

muốn Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc thống nhất được với nhau thì cần có sự can thiệp, 

giúp đỡ của Cộng Đồng quốc tế. Như tôi đã trình bày ở phần trước về thành lập quân 

đội chung của 3 quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga. Nếu sớm thành lập được quân đội 

chung thì 3 quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga sẽ cùng hợp tác để làm nhịp cầu nối giúp 

cho Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc sớm thống nhất trong hòa bình. Bắc Triều Tiên và 

Hàn Quốc sẽ tham gia quân đội chung của 3 quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga để trở 

thành quân đội chung của 5 quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga, Bắc Triều Tiên, Hàn 

Quốc. Quân đội chung của 5 nước sẽ đóng quân tại Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc để 

đảm bảo cho Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc ngưng hẳn xung đột vũ trang. 

  

Để Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc có thể sát nhập thống nhất trong hòa bình, cần tiến 

hành đồng bộ nhiều giải pháp tổng thể về: quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học 

kỹ thuật, xã hội, pháp luật, tôn giáo … Chỉ dùng quân sự để giải quyết mâu thuẫn chắc 

chắn sẽ dẫn đến đối đầu hủy diệt lẫn nhau. Cần phải sử dụng trí tuệ và tình yêu thương 

thay thế cho giải pháp quân sự để giải quyết mâu thuẫn thì các bên có sự mâu thuẫn có 

thể giải quyết được mâu thuẫn trong hòa bình. Nhóm chúng tôi tư duy tạo ra những giải 

pháp rất khác biệt để giải quyết mâu thuẫn cho nhân loại. Nguyên lý cơ bản chung là 

dùng trí tuệ và tình yêu thương để thay cho sử dụng vũ lực quân sự để giải quyết mâu 

thuẫn trong xã hội loài người. Những phần khác trong bài viết này không phải là quân 

sự nhưng lại có tác dụng nhằm thay thế giải pháp quân sự để giải quyết mâu thuẫn cho 

xã hội loài người. Sau đây tôi xin chuyển qua viết những phần nội dung khác. Trong 

phần nội dung khác tôi có lồng ghép để bổ sung thêm về vấn đề quân sự thế giới của 

mục viết này. Xin quý vị và các bạn quan tâm đến những bài viết chuyên đề khác và 

những buổi thuyết trình tại hội nghị, hội thảo của tôi về chủ đề vận động thành lập quân 

đội thường trực chung thế giới theo mô hình mới. Trong bài viết này tôi mới chỉ có thể 

giới thiệu một chút khái quát nội dung chương trình vận động thành lập quân đội 

thường trực chung thế giới. Những bài viết chuyên đề sâu và tại những buổi hội nghị, 

hội thảo về quân sự tôi sẽ trình bày sâu, kỹ, cụ thể hơn về 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: 

  

Từ hàng chục năm qua đến nay trên thế giới đã có tổ chức an ninh chung thế giới là 

InterPol. Nhưng trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh chung trên toàn thế giới 

như hiện nay thì vai trò của InterPol còn quá nhỏ. Theo quan điểm của tôi, những gì 

InterPol đã đáp ứng được mới đạt được 0,1/1000 yêu cầu về an ninh của thế giới. Như 

vậy còn 999,9/1000 những vấn đề về an ninh của thế giới nữa tổ chức an ninh thế giới 

InterPol chưa làm được. Tôi muốn cải cách tổ chức an ninh thế giới InterPol hoặc thành 
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lập một tổ chức an ninh chung thế giới mới để đáp ứng trọn vẹn 1000/1000 những vấn 

đề mà an ninh thế giới cần phải làm được. Để trình bày hết mọi vấn đề chi tiết cụ thể về 

chương trình an ninh chung thế giới tôi cần phải viết hết tối thiểu hàng ngàn trang giấy 

khổ A4. Trong bài viết này tôi xin chỉ tạm nêu một số ý chính nội dung chương trình có 

2 phương án cơ bản để thành lập tổ chức an ninh chung thế giới theo mô hình mới là: 

1-     Tổ chức an ninh chung thế giới InterPol trở thành tổ chức an ninh thế 

giới theo mô hình mới. 

2-     Vận động thành lập mới tổ chức an ninh chung thế giới theo mô hình 

mới để hoạt động song hành rồi từng bước thay thế vai trò của tổ chức an 

ninh chung thế giới InterPol hiện nay. 

  

Dự kiến tất cả các quốc gia sẽ góp khoảng 30% lực lượng an ninh của mình để thành 

lập an ninh chung thế giới theo mô hình mới tương tự như quân đội chung thế giới thì 

tổ chức an ninh chung thế giới theo mô hình mới sẽ cơ cấu sắp xếp lại nhân sự. Trong 

mỗi đơn vị an ninh chung thế giới đều có người của lực lượng an ninh của các quốc gia 

tham gia để cùng làm việc và làm giám sát nhau. Về nhiệm vụ cơ bản thì tổ chức an 

ninh chung thế giới mô hình mới sẽ đảm nhiệm các công việc như sau: 

  

1-     Đảm nhiệm việc truy nã tội phạm liên quốc gia, xuyên quốc gia, đa quốc 

gia và tội phạm từ quốc gia này trốn chạy sang quốc gia khác. Xử lý việc 

công dân quốc gia này sinh sống và phạm tội ở quốc gia khác. Tình hình thực 

tế từ hàng chục năm qua đến nay việc hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc, 

công dân quốc gia này sinh sống hoặc du lịch và kinh doanh tại quốc gia khác 

ngày càng nhiều do vậy việc công dân ở quốc gia này phạm tội ở quốc gia 

khác ngày càng nhiều. Các quốc gia trên thế giới cần phải thật sự đoàn kết, 

hợp tác chặt chẽ thì mới có thể chống lại được những thành phần tội phạm 

liên quốc gia, đa quốc gia, xuyên quốc gia. 

2-     Phòng chống ma túy liên quốc gia, đa quốc gia, xuyên quốc gia. Hỗ trợ 

cơ quan an ninh các quốc gia phòng chống ma túy đều tốt hơn. Trước thực tế 

diễn biến nguy cơ tệ nạn ma túy phát triển mạnh ở nguy mô toàn cầu nếu các 

quốc gia không đoàn kết, hợp tác chặt chẽ thì rất khó đẩy lùi tệ nạn ma túy 

phát triển ở các quốc gia trên thế giới. 

3-     Phòng chống tham nhũng, rửa tiền toàn cầu. Tệ nạn tham nhũng ngày 

nay phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trên thế giới không có một quốc 

gia nào là không có tệ nạn tham nhũng. Thường tham nhũng, tệ nạn hay kèm 

theo những hoạt động rửa tiền. Cơ cấu chính trị, chính quyền ở các nhiều 

quốc gia trên thế giới rất khó thực hiện được triệt để việc phòng chống tham 

nhũng và rửa tiền. Lý do quan trọng là bởi đại đa số những quan chức tham 

nhũng trong chính quyền tại những quốc gia thường lại là những người có 

quyền lực cao trong xã hội. Cơ quan an ninh các quốc gia thường bị các quan 

chức tham nhũng chi phối bằng nhiều hình thức tinh vi để không dám bắt 

những quan chức tham nhũng. Cần phải có cơ quan an ninh chung thế giới đủ 

mạnh, công bằng, minh bạch thì mới có thể xử lý được tệ nạn tham nhũng ở 

các quốc gia. Khi bộ máy chính quyền còn sự tham nhũng thì sẽ dẫn đến việc 

công chức chính quyền thiếu công bằng, minh bạch, từ đó dẫn đến việc làm 

ngơ hoặc bảo kê cho những hoạt động tội phạm, tệ nạn nảy sinh trong đời 

sống xã hội ở mỗi quốc gia. Mỗi quốc gia khi có bộ máy công chức chính 

quyền trong sạch không có tham nhũng thì chắc chắn sẽ dẫn đến một hiệu 

ứng là quốc gia ấy chắc chắn có một xã hội trong sạch ít có tệ nạn xã hội. 

4-     Phòng chống khủng bố. 
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5-     Trợ giúp các quốc gia quản lý, giám sát công dân. 

  

Từ hàng chục năm qua đến nay việc hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc, toàn diện, con 

người của quốc gia này tới quốc gia khác sinh sống, kinh doanh, du học, du lịch ngày 

càng phổ biến. Chắc chắn sự hội nhập quốc tế sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Biên 

giới giữa các quốc gia sẽ ngày càng bị mềm hóa đi. Nhóm chúng tôi dự kiến chuẩn bị 

tiến hành thiết kế phần mềm quản lý, giám sát con người chung cho toàn thế giới. Chỉ 

cần một chiếc thẻ duy nhất cho mỗi con người từ khi họ sinh ra đến khi chết đi. Mỗi thẻ 

quản lý gắn liền với một trang website cá nhân. Mỗi người có một mã số công dân thế 

giới. Thông qua mã số thẻ công dân thế giới trong mỗi người thể hiện hầu như tất cả 

những thông tin về con người đó, ví dụ như: 

-          Họ tên, ngày tháng năm sinh.  

-          Thông tin về cha, mẹ, anh, chị, em, vợ, chồng, con, cháu. 

-          Thông tin về nhà ở, nơi sống thường xuyên và nơi tạm trú.  

-          Học bạ, quá trình về tham gia giáo dục, đào tạo. Hồ sơ về thông tin tình 

hình sức khỏe.  

-          Ảnh nhận dạng, vân tay.  

-          Giấy phép lái xe các loại.  

-          Thông tin về tài sản gồm bất động sản, động sản, tiền mặt, tài chính.  

-          Tình hình về công việc trong quá khứ, hiện tại, nhu cầu về công việc 

trong tương lai.  

-          Thông tin về dân tộc, quốc tịch, người đó có một quốc tịch hay nhiều 

quốc tịch. 

-          Thông tin về nhân đạo: Người đó có thể cống hiến như thế nào trong 

hoạt động nhân đạo hoặc họ cần xã hội giúp đỡ gì.  

-          Thông tin về tôn giáo. 

-          v.v… 

Phần mềm quản lý con người thế giới có thể ứng dụng chung cho cả thế giới và cho 

riêng từng quốc gia. 

  

Tôi muốn viết thật nhiều, kỹ về vấn đề an ninh chung thế giới nhưng trong bài viết này 

tôi chỉ có thể viết mỗi chương trình một chút để quý vị và các bạn sớm có tư duy, nhận 

thức tổng quát về sự cải cách thế giới, bức tranh tổng quát của thế giới trong tương lai. 

Sau bài viết này tôi sẽ viết thêm nhiều bài viết chuyên đề sâu về chương trình vận động 

thành lập an ninh chung thế giới. Ngoài viết bài tôi sẽ tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội 

nghị quốc tế chuyên đề sâu về chủ đề thành lập hoạt động an ninh chung thế giới theo 

mô hình mới kính mong quí vị và các bạn sẽ quan tâm đến các bài viết, các buổi hội 
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thảo và hội nghị của tôi về chuyên đề này. Sau đây tôi xin chuyển qua viết về những 

vấn đề quan trọng khác. 

  

5/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐỒNG TIỀN CHUNG THẾ 

GIỚI: 

  

Trên thế giới hiện nay có khoảng xấp xỉ 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, mỗi quốc gia 

và vùng lãnh thổ đều có đồng tiền riêng của mình hoặc đồng tiền liên quốc gia. Trên 

thế giới ngày nay mới chỉ có duy nhất một đồng tiền liên quốc gia là đồng Euro của 

cộng đồng liên minh Châu Âu EU. Tất cả mọi quốc gia và bất kỳ lãnh thổ trên thế giới 

ngày nay đều có quan hệ với các quốc gia và vùng lãnh thổ khác vậy mà trên thế giới 

ngày nay chưa hề có đồng tiền chung. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khi trao đổi 

thương mại nội địa thường dùng một phần tiền nội địa của mình và sử dụng một số 

đồng tiền của các quốc gia khác. Ví dụ như tại Việt Nam người dân mua bán hàng hóa 

với nhau có khi sử dụng đồng tiền Việt Nam nhưng cũng có khi lại sử dụng đồng tiền 

USD của Hoa Kỳ, đồng tiền AUD của Úc, tiền Euro của Cộng Đồng Liên Minh Châu 

Âu. Khi tham gia thương mại quốc tế các quốc gia và vùng lãnh thổ lại chọn một số 

đồng tiền quốc tế mạnh để làm phương tiện thanh toán như: USD, AUD, Euro … Ví dụ 

như khi người Việt Nam trao đổi thương mại hàng hóa với Thái Lan thì lại ít sử dụng 

đồng tiền của Việt Nam hoặc Thái Lan để thanh toán với nhau mà lại hay chọn đồng 

tiền USD của Hoa Kỳ hoặc Euro của Cộng Đồng Liên Minh Châu Âu EU để làm 

phương tiện thanh toán. Thói quen thanh toán bằng ngoại tệ mạnh đó đã làm ảnh hưởng 

đến sự công bằng, bình đẳng giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đồng 

tiền mạnh của một số quốc gia đã chèn ép, thay thế vai trò đồng tiền nội địa của nhiều 

quốc gia khác. Trên thế giới chưa từng có ban hành luật về sự công bằng, bình đẳng, về 

sự sử dụng đồng tiền khi thanh toán thương mại. Theo tôi để có công bằng, bình đẳng 

giữa các quốc gia về sự sử dụng đồng tiền khi tham gia thanh toán thương mại toàn cầu 

có những điều kiện cơ bản tối thiểu như sau: 

  

1-     Khi thanh toán thương mại hàng hóa trong nội địa từng quốc gia thì chỉ 

được phép sử dụng nội địa của quốc gia đó, tuyệt đối không được sử dụng 

đồng tiền của các quốc gia khác. 

2-     Khi thanh toán thương mại hàng hóa quốc tế giữa quốc gia này với quốc 

gia khác thì tuân theo nguyên tắc như sau: ví dụ gọi hai quốc gia tham gia 

thương mại với nhau là A và B. Khi người của nước A và B tham gia thương 

mại với nhau thì sẽ thanh toán với nhau theo phương thức là: sử dụng 50% 

tiền của nước A và 50% tiền của nước B. Hai nước A và B thống nhất tỷ lệ 

quy đổi giá trị đồng tiền với nhau theo giá trị thị trường là một cán cân thanh 

toán thương mại, tiền tệ giữa hai nước. 

3-     Tỷ lệ xuất khẩu và nhập khẩu giữa các quốc gia song phương phải bằng 

nhau. Ví dụ năm nay nước A xuất khẩu vào nước B một lượng hàng hóa là 1 

tỷ USD thì nước A cũng phải nhập khẩu hàng hóa của nước B giá trị là 1 tỷ 

USD. 

  

Để làm được 3 điều kiện tôi vừa nêu ra đối với các quốc gia là rất khó thực hiện. Bởi vì 

thế giới ngày nay là sự tự do hóa thương mại toàn cầu, vấn đề quyền con người công 

dân mọi quốc gia được toàn quyền lựa chọn đối tác thương mại và đồng tiền là phương 

tiện thanh toán. Để đạt được sự công bằng, bình đẳng tương đối giữa các quốc gia trên 

thế giới tôi sẽ nghiên cứu đưa ra giải pháp khác để dễ thực hiện hơn. Tôi xin tóm tắt lại 

những nguyên lý, qui tắc phát hành đồng tiền cơ bản của các quốc gia trên thế giới. Từ 
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sự kế thừa tất cả mọi tinh hoa của nhân loại về sự phát hành đồng tiền cộng thêm nhiều 

sự sáng tạo mới nhóm chúng tôi sẽ đưa ra những nguyên lý, qui tắc phát hành đồng tiền 

kiểu mới chưa từng có trong lịch sử nhân loại. 

  

Trong giai đoạn đầu của lịch sử nhân loại con người chưa biết sử dụng đồng tiền là 

phương tiện thanh toán khi trao đổi hàng hóa thương mại. Loài người trong giai đoạn 

nguyên thủy sống bằng nghề săn bắn, hái lượm họ sống theo nhóm, theo gia đình hoặc 

bộ tộc, bộ lạc. Những vật phẩm săn bắn, hái lượm được đều là để sử dụng chung. Sự 

trao đổi thương mại sơ khai nhất trong lịch sử nhân loại là thích hợp là trường hợp đổi 

sản phẩm. Ví dụ như đổi một con dê lấy 10 con thỏ, đổi 1 con thỏ lấy 10 trái cây, đổi 

lấy 5 trái cây lấy 1 lon gạo. Lịch sử hình thành đồng tiền ở nhiều dân tộc trên thế giới 

từng chọn vàng, bạc, vỏ sò, tấm da … làm phương tiện trung gian thanh toán trao đổi 

sản phẩm thương mại. Chính những sản phẩm vật chất được chọn làm vật trung gian 

thanh toán sản phẩm thương mại ấy đã trở thành vai trò đồng tiền đầu tiên của nhân 

loại. Định nghĩa đồng tiền là gì?! Theo nghĩa thật cơ bản thì đồng tiền chỉ là vật cơ sở 

để thực hiện vai trò trung gian giúp cho thanh toán sản phẩm hàng hóa thương mại 

được dễ dàng, thuận tiện hơn là phương thức sản phẩm đổi sản phẩm mà thôi. Khi vật 

chất được chọn làm vai trò đồng tiền thanh toán thì vật chất ấy nó có 2 thuộc tính: 

  

1-     Thuộc tính thứ nhất: vật chất làm vai trò đồng tiền đó cũng chính là vật 

chất để sử dụng, để cụ thể trao đổi sản phẩm như rất nhiều loại sản phẩm 

khác. 

2-     Thuộc tính thứ hai: vật chất làm vai trò trung gian thanh toán đó làm vai 

trò của đồng tiền để làm trung gian thanh toán thương mại trao đổi cho nhiều 

loại sản phẩm khác. 

  

Từ khi xuất hiện nhữnng nhà nước phong kiến trên thế giới một số dân tộc bắt đầu phát 

minh một loại hình đồng tiền mới là đồng tiền đúc bằng kim loại hoặc tiền in bằng giấy 

mực. Tùy từng quốc gia phong kiến mà họ chọn loại kim loại để đúc khác nhau như: 

đồng, thau, kẽm, thiếc … Chất lượng giấy in tiền của các quốc gia phong kiến cũng 

khác nhau. Mẫu mã để đúc tiền kim loại tiền in bằng giấy của triều đại phong kiến ở 

các dân tộc, quốc gia cũng khác nhau. Về nguyên lý qui tắc phát hành thì loại đồng tiền 

đúc bằng kim loại hoặc in bằng giấy là đồng tiền thuộc quy ước giá trị. Ví dụ một đơn 

vị của đồng tiền được qui định giá trị là tương đương bằng 1 Kg gạo, hay 2 Kg cá, 0,5 

Kg thịt gà, 5 quả trứng, 5 Kg trái cây … Sự quy ước giá trị đó ở các quốc gia phong 

kiến cũ trên thế giới chỉ mang tính tương đối. Ngay từ hàng ngàn năm trước ở các quốc 

gia phong kiến cũ đồng tiền đúc bằng kim loại hay in bằng giấy mực cũng đều đã trải 

qua những giai đoạn bị lạm phát hoặc bị giảm phát. Lạm phát tức là đồng tiền bị giảm 

giá trị tương đối so với sản phẩm. Giảm phát tức là đồng tiền được tăng giá trị tương 

đối so với sản phẩm trao đổi thương mại. 

  

  

Trong lịch sử nhân loại đã có một số quốc gia ứng dụng chế độ bản vị vàng để giúp làm 

cho giá trị của đồng tiền đúc bằng kim loại hoặc tiền in bằng giấy mực được đảm bảo 

giá trị, không bị mất giá. Vậy sự bản vị vàng cho đồng tiền là gì vậy?! Ví dụ một quốc 

gia họ quy ước giá trị một đơn vị đồng tiền luôn ứng với một gram vàng loại 9999 

99,99%. Số lượng tiền phát hành luôn phải từ bằng hoặc ít hơn số vàng dự trữ của 

chính phủ quốc gia ấy. Ví dụ một quốc gia muốn phát hành được tiền là 1000 tỷ đơn vị 

thì trong kho dự trữ của quốc gia ấy phải có tối thiểu là 1000 tỷ gram vàng loại 99,99%, 

1 kilogram vàng = 1000 gram, 1 tấn = 1000 kilogram tức là lượng vàng tối thiểu là: 1 
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triệu tấn. Một số quốc gia ban đầu từng ứng dụng chế độ bản vị vàng cho đồng tiền của 

mình, nhưng sau đó hầu hết các quốc gia có chế độ bản vị vàng đều phải từ bỏ quy chế 

bản vị vàng cho đồng tiền. Lý do về nhu cầu phát hành tiền của các quốc gia đó ngày 

càng lớn. Hàng năm các quốc gia ấy phải gia tăng lượng tiền phát hành. Đến một thời 

điểm nào đó lượng tiền phát hành lớn hơn số vàng quy ước giá trị trong kho dự trữ 

vàng của các quốc gia ấy. Bản vị vàng tức là sự bất kỳ lúc nào người dân cũng có thể 

đem tiền đến đổi vàng cho nhà nước đúng theo một tỷ lệ đã quy ước giá trị từ trước cố 

định. Khi lượng tiền phát hành lớn hơn lượng vàng quy ước trong kho dự trữ vàng của 

nhà nước thì đến một thời điểm nào đó tất cả mọi người lưu trữ tiền đem tiền đến đổi 

vàng thì nhà nước đó không đủ vàng để trả cho người dân. Về lý thuyết và thực tế thì 

sự bản vị vàng sẽ bị vi phạm, giảm giá trị đến mất giá trị khi lượng tiền phát hành lớn 

hơn so với lượng vàng quy ước trong kho dự trữ của nhà nước. Cho đến nay trên toàn 

thế giới không còn một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào giữ được qui tắc bản vị vàng 

cho đồng tiền của mình. Tại một số quốc gia xã hội chủ nghĩa cũ trước đây họ không có 

chế độ bản vị vàng cho đồng tiền nhưng đồng tiền của họ lại được đảm bảo giá trị cân 

bằng tương đối vì các nước xã hội chủ nghĩa cũ họ không theo chế độ nền kinh tế thị 

trường mà họ áp dụng phương thức điều hành nền kinh tế theo chế độ quan liêu bao 

cấp. Tức là không có thị trường thương mại tự do trong các quốc gia xã hội chủ nghĩa 

đó. Việc phân phối các sản phẩm xã hội lúc đó chủ yếu do nhà nước độc quyền phân 

phối. Điều tôi viết này có lẽ chỉ có người dân những quốc gia từng sống trong chế độ 

xã hội chủ nghĩa cũ mới dễ thấu hiểu được. Nền kinh tế quan liêu bao cấp xã hội chủ 

nghĩa kiểu cũ rất xa lạ so với nền kinh tế thị trường ở gần hết các quốc gia trên thế giới 

ngày nay. Sau khi cải cách nền kinh tế thì Việt Nam, Trung Quốc cũng đã từ bỏ qui chế 

quản lý kinh tế kế hoạch quan liêu bao cấp xã hội chủ nghĩa kiểu cũ để chuyển qua ứng 

dụng qui chế nền kinh tế thị trường. Tại các quốc gia xã hội chủ nghĩa trước đây nhà 

nước phân phối sản phẩm cho người dân bằng chế độ tem phiếu. Nhà nước độc quyền 

mua tất cả hoặc gần tất cả mọi sản phẩm do xã hội sản xuất ra. Đồng thời nhà nước 

cũng độc quyền hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn bán những sản phẩm do xã hội sản xuất 

ra mà nhà nước đã độc quyền thu mua. Nhà nước định giá mọi mặt hàng do nhà nước 

bán ra thống nhất một giá trong phạm vi cả nước. Trong một khoảng thời gian nhất 

định ở một số quốc gia xã hội chủ nghĩa cũ đồng tiền được đảm bảo giá trị tương đối, 

không có lạm phát. Ý chí chủ quan của một số nhà nước xã hội chủ nghĩa kiểu cũ muốn 

đồng tiền của mình ổn định giá trị tương đối, không có lạm phát. Nhưng đó chỉ là ý chí 

chủ quan, còn trên thực tế đã xảy ra nhiều sự lạm phát lớn ở các quốc gia xã hội chủ 

nghĩa kiểu cũ. Phương thức phát hành đồng tiền ở các nước quốc gia xã hội chủ nghĩa 

kiểu cũ gọi là đồng tiền quy ước bằng mệnh lệnh nhà nước. Mệnh lệnh tức là sự áp đặt 

và cưỡng bức bằng pháp luật của nhà nước.  

  

  

Qui tắc phát hành đồng tiền này khác xa với cách phương thức phát hành đồng tiền ở 

các quốc gia có nền kinh tế thị trường toàn diện. Vậy các quốc gia có nền kinh tế thị 

trường toàn diện thì họ phát hành đồng tiền dựa theo phương thức, qui tắc nào ?! Ngay 

từ thời đại chiến thế giới lần thứ II đồng tiền của nước Đức đã phát hành theo kiểu cơ 

chế thị trường. Bản chất của cơ thế thị trường là thương mại tự do, mua bán hàng hóa là 

theo sự thỏa thuận dựa theo nguyên tắc bình đẳng và tự nguyện giữa các bên tham gia. 

Nhà nước phát hành đồng tiền là để làm trung gian cho nhân dân có phương tiện đồng 

tiền làm trung gian thanh toán thương mại. Nhưng chính phủ các quốc gia kinh tế thị 

trường không hề quy ước, áp đặt giá trị của đồng tiền. Nhà nước được quyền độc quyền 

để in tiền tung ra thị trường. Nhà nước được quyền in tiền và tung tiền ra thị trường ở 

mức không có giới hạn. Qui tắc phát hành đồng tiền của các quốc gia kinh tế thị trường 
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dựa trên sự ước lượng tương đối. Vậy ước lượng tương đối là gì ?! Ước lượng tương 

đối là sự cân bằng giữa tổng hàng hóa tham gia thương mại với tổng lượng tiền phát 

hành. Khi tổng lượng tiền phát hành tương đương bằng tổng lượng hàng hóa tham gia 

thương mại thì giá trị đồng tiền ở mức cân bằng tức là không có sự lạm phát và cũng 

không có sự giảm phát. Khi tổng lượng tiền phát hành lớn hơn tổng lượng hàng hóa 

tham gia thương mại thì sẽ tạo ra sự lạm phát. Ngược lại khi tổng lượng tiền phát hành 

nhỏ hơn tổng lượng hàng hóa tham gia lưu thông thì đồng tiền sẽ bị giảm phát. Sự lạm 

phát ở nhiều quốc gia thì hay xảy ra nhiều hơn so với sự giảm phát ở các quốc gia ấy. 

Mức tăng giảm phát thì rất ít và rất chậm. Ngược lại mức tăng lạm phát thì rất nhiều, 

rất nhanh ở các quốc gia. Trong lịch sử nhân loại đã có những quốc gia có thời kỳ đồng 

tiền bị lạm phát lớn tới nhiều triệu phần trăm. Ví dụ như vào thời điểm 1945 khi nước 

Đức bại trận trong chiến tranh thế giới lần thứ II đồng tiền của nước Đức khi ấy là đồng 

tiền Mác đã mất giá tới mức một xe cút kít chở đầy ắp tiền chỉ có thể đổi được một ổ 

bánh mì! Trong tương lai khi một quốc gia nào đó bị khủng hoảng kinh tế lớn có thể 

đồng tiền của họ cũng sẽ bị mất giá tựa như đồng tiền của nước Đức vào năm 1945. 

Khi bị lâm vào hoàn cảnh quá khó khăn, chính phủ các quốc gia thiếu hụt ngân sách để 

chi tiêu thì chính phủ các quốc gia ấy buộc phải in tiền để có tiền chi tiêu cho chính 

phủ. Chính phủ chi tiêu tức là chính phủ tung thêm tiền vào thị trường làm cho tổng 

lượng tiền phát hành lớn lên từ đó tạo ra lạm phát. 

  

Hiện nay quốc gia đang có nguy cơ bị khủng hoảng lớn số một thế giới chính là Hoa 

Kỳ. Nếu lâm vào khủng hoảng lớn thì đồng tiền USD của Hoa Kỳ có thể bị mất giá 

tương tự như hoặc như là đồng tiền Mác của nước Đức năm 1945. Vào khoảng năm 

1929 đến 1932 Hoa Kỳ từng bị rơi vào khủng hoảng kinh tế lớn. Nhưng có nhiều nhà 

nghiên cứu kinh tế quốc tế ngày nay lại dự báo trong thời gian không xa Hoa Kỳ có thể 

rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế lớn chưa từng thấy trong lịch sử của Hoa Kỳ từ khi 

lập nước năm 1776 đến nay. Sự khủng hoảng kinh tế của Hoa Kỳ những năm 1929 đến 

1932 sẽ có thể nhỏ hơn rất nhiều lần so với cuộc khủng hoảng kinh tế lớn trong tương 

lai gần mà Hoa Kỳ có thể gặp phải. Từ năm 1941 đến nay 2013 quốc hội Hoa Kỳ đã 

trải qua 77 lần biểu quyết để nâng trần nợ công của chính phủ Hoa Kỳ. Tổng số nội 

công của chính phủ Hoa Kỳ hiện nay là khoảng 16,000 tỷ USD. Lý do cơ bản từ 1941 

đến nay chính phủ Hoa Kỳ phải liên tục nâng trần nợ công là do chính phủ Hoa Kỳ 

luôn chi phí lớn hơn nguồn thu ngân sách hàng năm của chính phủ Hoa Kỳ. Xu hướng 

hiện nay là nợ công của chính phủ Hoa Kỳ vẫn không ngừng tăng lên. Trong cuối năm 

2013 chính phủ Hoa Kỳ từng tạm bị ngưng hoạt động trong 15 ngày, hai đảng chính trị 

lớn nhất của Hoa Kỳ là đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ bị bất đồng lớn về vấn đề trần 

nợ công của chính phủ Hoa Kỳ. Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ cùng quan chức của 

chính phủ, nhân dân Hoa Kỳ chưa có ai đưa ra được một giải pháp nào thực sự khả thi 

để giúp chính phủ Hoa Kỳ sớm thoát khỏi tình trạng nguy cơ bị vỡ nợ do nợ công quá 

lớn. Tôi dám khẳng định chắc chắn 100% nếu chính phủ Hoa Kỳ, tổng thống và nhân 

dân Hoa Kỳ tin cậy trân trọng mời tôi làm cố vấn cải cách thì tôi có thể sớm giúp cho 

chính phủ Hoa Kỳ sớm trả xong khoảng nợ công khoảng 16,000 tỷ USD. Hoa Kỳ cần 

phải sớm tiến hành cải cách triệt để toàn diện về nhiều mặt nếu không nguy cơ khủng 

hoảng kinh tế lớn đối với Hoa Kỳ sẽ sắp xảy ra. Nếu bị khủng hoảng kinh tế lớn sẽ dẫn 

tới cho Hoa Kỳ bị khủng hoảng toàn diện lớn về nhiều mặt khác như: xã hội, văn hóa, 

chính trị, quân sự, an ninh, ngoại giao … Chắc chắn khi đó Hoa Kỳ sẽ mất ngôi vị là 

một quốc gia có tầm ảnh hưởng số một thế giới. Các nước giàu mạnh khác như: Trung 

Quốc, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản … chắc chắn sẽ thay thế Hoa Kỳ ngồi vào “chiếc ghế” 

ảnh hưởng quốc tế số một thế giới. Thế mạnh lớn nhất của Hoa Kỳ chưa phải là ở sức 

mạnh quân sự hay có khoa học kỹ thuật tiên tiến. Sức mạnh lớn nhất của Hoa Kỳ đó 
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chính là đồng tiền USD. Đồng tiền USD của Hoa Kỳ từ hơn nữa thế kỷ qua đến nay 

được sử dụng rộng rãi, phổ biến trong thương mại toàn cầu. Đồng USD của Hoa Kỳ là 

đồng tiền các quốc gia trên thế giới sử dụng phổ biến nhất để làm phương tiện thanh 

toán thương mại quốc tế giữa các quốc gia này với các quốc gia khác. Không chỉ vậy 

đồng tiền USD của Hoa Kỳ còn được nhân dân nhiều quốc gia sử dụng để làm đồng 

tiền thanh toán nội địa trong quốc gia của họ. Như vậy thực tế là đồng tiền USD của 

Hoa Kỳ đã lấn áp, chèn ép, làm thay một phần vai trò đồng tiền của nhiều quốc gia 

trong thanh toán thương mại nội địa ở các quốc gia. Theo luật công bằng, bình đẳng 

về tiền tệ thế giới thì đồng tiền USD của Hoa Kỳ đã chèn ép, lấn áp làm thay vai trò 

của đồng tiền nhiều quốc gia khác trên thế giới. 

  

Hoa Kỳ đang đứng trước nguy cơ lớn bị vỡ nợ do số nợ khoảng 16,000 tỷ USD của 

chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng số nợ 16,000 tỷ USD đó chỉ là số nợ nhỏ, nguy cơ nhỏ hơn 

rất nhiều so với những khoảng nợ lớn khác, nguy cơ lớn khác. Hiện nay, chính phủ, 

doanh nhân, doanh nghiệp, nhân dân các quốc gia trên thế giới sử dụng và tích trữ đồng 

USD của Hoa Kỳ rất lớn ước tính khoảng 100 000 tỷ USD. Như vậy Hoa Kỳ có những 

khoản nợ khác còn lớn hơn gấp gần khoảng 7 lần tổng số nợ công khai của chính phủ 

Hoa Kỳ. Với tổng số nợ hơn 100 000 tỷ USD thì Hoa Kỳ phải bán ít nhất nửa tài sản 

quốc gia mới có đủ tiền để trả nợ. Nếu tất cả các quốc gia trên thế giới đồng loạt không 

sử dụng đồng tiền USD của Hoa Kỳ nữa, họ sẽ dùng đồng tiền USD để đổi lấy các tài 

sản của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ lấy đâu ra đủ tài sản để trả cho thế giới. Về lý thuyết: Chỉ 

có một cách duy nhất dễ nhất, nhanh nhất để Hoa Kỳ có thể mau chóng thanh toán nợ 

cho tất cả thế giới là làm sao đồng tiền của mình lạm phát tối thiểu 1 000 000%. Lạm 

phát 1 000 000% tức là đồng tiền USD của Hoa Kỳ bị mất giá 10 000 lần so với mức 

như hiện nay. Với tỷ lệ lạm phát gấp 10 000 lần như vậy thì trị giá đồng tiền USD của 

Hoa Kỳ bị giảm 10 000 lần, có nghĩa là 10 000 USD chỉ có giá trị tựa như là 1USD. 

100 000 tỷ USD chỉ có giá trị tựa như là 10 tỷ USD thôi. Hoa Kỳ có thể sẽ phá giá 

đồng tiền USD lạm phát đến trên 1 000 000% để thanh toán, để xù nợ gần như hết tất 

cả mọi khoản nợ đối với thế giới. Nếu khéo léo thì chỉ có những quốc gia khác bị ảnh 

hưởng xấu do bị mất tiền còn người dân và chính phủ Hoa Kỳ không hề bị ảnh hưởng. 

Ví dụ Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh lại mức lương ở trong nước. Mức lương sẽ tăng 10 000 

lần. Với mức lương tăng 10 000 thì sẽ bù đắp lại sự lạm phát 10 000 lần tức là lạm phát 

1 000 000%. Ví dụ một người kỹ sư của Hoa Kỳ hiện nay được trả lương là 5 000 USD 

một tháng, sau này sẽ được trả lương cao gấp 10 000 lần, tức là 50 000 000 USD/tháng. 

Một số chuyên gia kinh tế quốc tế cho rằng Hoa Kỳ họ đã tính toán trước được mọi sự 

cụ thể xảy ra, phương án đẩy đồng tiền USD bị lạm phát 1 000 000% để thanh toán nợ 

với cộng đồng quốc tế đã được chính phủ Hoa Kỳ tính toán sẵn từ rất nhiều năm qua 

rồi. Chính vì vậy mà chính phủ Hoa Kỳ không hề sợ nợ, nợ công nhiều có lẽ càng tốt 

cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có thể đã tính bài vay nợ quốc tế thật nhiều để rồi sau đó tính bài 

xù nợ gần hoàn toàn. Xù nợ theo đúng luật mà các quốc gia khác trên thế giới không 

thể nào có thể thưa kiện Hoa Kỳ được. Khi bị xù nợ thì các quốc gia khác trên thế giới 

đều bị suy yếu đi về kinh tế, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục củng cố vai trò cường quốc kinh tế số 

một thế giới. 

  

Tại Hoa Kỳ có một tỷ phú USD nổi tiếng tên là George Soros. Vị tỷ phú USD và người 

Hoa Kỳ George Soros này đã nhiều lần làm mưa, làm gió, đã nhiều lần tạo ra cuộc 

khủng hoảng tài chính lớn cho nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày nay nói đến tên tỷ 

phú USD người Hoa Kỳ có tên là George Soros thì nhiều chính phủ, doanh nhân, nhân 

dân của nhiều quốc gia đều biết đến ngay lập tức. Đó là một nhà đầu tư tài chính, tiền 

tệ nổi tiếng của Hoa Kỳ và thế giới. Tỷ phú George Soros đã từng làm cho đồng tiền 
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của nhiều quốc gia như đồng bảng Anh, đồng tiền của Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia 

… bị mất giá nghiêm trọng. Bí quyết quan trọng nhất của tỷ phú George Soros là tạo ra 

phản ứng tâm lý tác động dây chuyền domino đối với nhiều quốc gia, nhà đầu tư. 

Nhiều tỷ người trên thế giới, nhiều chính phủ của các quốc gia chỉ có thể hiểu được 

những bề nổi của vấn đề. Tôi và một số chuyên gia kinh tế siêu hạng của thế giới thì 

nhìn ra được những bề chìm của vấn đề. Có rất nhiều nguồn tin cho rằng đứng sau nhà 

tỷ phủ George Soros đó chính là chính phủ Hoa Kỳ và cục tình báo trung ương của Hoa 

Kỳ là CIA. Họ cho rằng: Tỷ phú George Soros chỉ là con rối ở phía trước để diễn vai 

chính trên sân khấu kinh tế thế giới mà thôi. Cầm dây điều khiển con rối đó chính là 

chính phủ Hoa Kỳ và cục tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA. Tỷ phú George Soros kiếm 

được một số tỷ USD sau mỗi thương vụ đầu tư tài chính quốc tế. Mỗi lần đầu tư tài 

chính, tiền tệ quốc tế tỷ phú George Soros đều tạo ra cuộc khủng hoảng tài chính tiền 

tệ, kinh tế, cho nhiều quốc gia trên thế giới. Theo luật Hoa Kỳ thì tỷ phú George Soros 

không có tội. Nhưng nếu theo luật Việt Nam và nhiều quốc gia khác thì hành vi tương 

tự như là tỷ phủ George Soros tạo ra khủng hoảng lớn về kinh tế, tài chính, tiền tệ cho 

nhiều quốc gia thì tỷ phú George Soros có thể phải chịu án tù từ 20 năm đến chung 

thân, thậm chí phải chịu mức án cao đến tử hình. Thật sự bản chất sâu sắc của các cuộc 

khủng hoảng kinh tế, tài chính, tiền tệ do tỷ phú George Soros tạo ra có một mục đích 

và ý nghĩa đặc biệt khác mà nhiều tỷ người và nhiều chính phủ các quốc gia trên thế 

giới không hề hay biết. Tỷ phú George Soros đã tài trợ cho hơn 1 000 tổ chức truyền 

thông, cá nhân ở nhiều quốc gia để tung tin đồng loạt có hệ thống về các thông tin kinh 

tế thế giới để tạo ra phản ứng dây chuyền domino về tác động tâm lý đến nhiều quốc 

gia gây ra sự khủng hoảng tâm lý cho nhiều quốc gia. Khía cạnh tâm lý mà tỷ phú 

George Soros muốn tạo ra là gì ?! Là lo sợ đồng tiền của các quốc gia bị mất giá, lo sợ 

bị mất tiền hoặc mất tài sản. Từ đây chính phủ, doanh nhân, danh nghiệp, nhân dân các 

quốc gia có tâm lý hướng về sử dụng, tích trữ đồng tiền USD thay cho đồng tiền nội địa 

của các quốc gia ấy. Hoa Kỳ muốn cả thế giới tăng cường sử dụng, tích trữ thật nhiều 

hơn nữa đồng tiền USD. Đến một ngưỡng tối đa về sự sử dụng, tích trữ đồng tiền USD 

của thế giới thì khi đó Hoa Kỳ sẽ lập trình cố ý tạo ra một sự khủng hoảng kinh tế lớn 

có tính toán trước để phá giá đồng tiền USD lạm phát tới mức lớn hơn là 1 000 000% 

để xù nợ toàn thế giới. Khi được cả thế giới tín nhiệm đồng tiền USD thì Hoa Kỳ sẽ tốn 

giấy mực để in ra những đồng tiền USD. Hoa Kỳ chỉ mất giấy mực để in ra hàng trăm 

ngàn tỷ USD để đổi lấy hàng hóa thực của các quốc gia trên thế giới. Hoa kỳ không vay 

nợ các quốc gia trên thế giới bằng vàng, bằng đồng tiền của các nước. Hoa Kỳ chỉ vai 

nợ các nước bằng đồng tiền USD. 

  

Nếu Hoa Kỳ cố ý phá giá đồng tiền lạm phát hơn 1 000 000% để thanh toán nợ với 

cộng đồng quốc tế thì sau đó niềm tin của Hoa Kỳ đối với cộng đồng quốc tế sẽ giảm đi 

rất nhiều. Tôi có nhiều giải pháp đặc biệt khác để giúp cho Hoa Kỳ thanh toán được 

toàn bộ nợ với thế giới mà không cần phải phá giá đồng tiền USD. Có rất nhiều vấn đề 

bí mật tôi cố ý không viết ra trong bài viết này. Tôi xin nhắn gửi đến tổng thống 

Obama, chính phủ Hoa Kỳ, đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ, nhân dân Hoa Kỳ lời chào 

trân trọng nhất. Tôi rất muốn và làm cố vấn miễn phí cho tổng thống Obama và chính 

phủ Hoa Kỳ nếu như tôi được mời trân trọng. 

 

(Hết phần 3) 
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NĂM MƯƠI CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẦU 

 
(Phần 4) 

  

 

Tôi không phải người cố ý tạo ra nguy cơ cho chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. Nguy cơ 

lớn của Hoa Kỳ là do chính Hoa Kỳ tự tạo ra cho mình từ nhiều chính sách sai lầm từ 

hơn nửa thế kỷ qua đến nay. Từ năm 1945 đến nay Hoa Kỳ liên tục sai lầm về nhiều 

chính sách đội nội và đối ngoại. Từ năm 1945 đến nay là 2013 đã gần 70 năm. Tính 

trung bình mỗi năm Hoa Kỳ chỉ cần bội chi khoảng 2 000 tỷ USD thì 70 năm sẽ bị bội 

chi là 140 000 tỷ USD. Tôi chỉ là người nói ra, phân tích rõ có những nguy cơ mà Hoa 

Kỳ buộc phải bị đối mặt mà thôi. Dân tộc Hoa Kỳ cần can đảm nhìn nhận sự thật, chỉ 

có dám nhìn sự thật, thật bình tĩnh sáng suốt tìm ra những giải pháp hữu hiện Hoa Kỳ 

mới có thể sớm thoát ra khỏi nguy cơ bị rơi vào khủng hoảng lớn. Trên 90% nhân dân 

Hoa Kỳ đi theo Tin Lành giáo và Công giáo. Cần phải sống thực sự tốt, thật sự thành 

tâm thì dân tộc Hoa Kỳ mới có thể vượt qua những nguy cơ lớn. Chúa Jesus từng dạy 

rằng: “Đức tin mà không kèm theo hành động cụ thể để thực hiện đức tin là đức tin 

chết!”. Thượng đế luôn ban hồng ân cho những dân tộc sống tốt, và luôn trừng phạt 

những dân tộc xấu xa, tội lỗi, dối trá. Con người có thể tinh vi, gian trá để dối lừa nhau, 

nhưng con người thì không thể dối lừa nổi thượng đế. Dân tộc Hoa Kỳ cần phải thực sự 

thành tâm làm nhiều điều tốt, không làm những điều xấu để xứng đáng để nhận hồng 

ân của thượng đế. Hiện nay cả hai dân tộc Hoa Kỳ và Việt Nam đều đang đứng trước 

nhiều nguy cơ lớn khác nhau. Tôi rất muốn hai dân tộc Hoa Kỳ và Việt Nam hãy thực 

sự tôn trọng, thương yêu, đùm bọc, hợp tác mật thiết để cùng giúp đỡ nhau để cùng 

vượt qua được những nguy cơ lớn, cùng phát triển, cùng mưu cầu hạnh phúc lớn. Từ 

năm 1954 đến năm 1975 cha, mẹ đẻ và nhiều người thân trong họ hàng nội ngoại của 

tôi đều từng cầm súng chống lại quân đội Hoa Kỳ hiện diện tại Việt Nam. Nhưng tôi 

không mang lòng hận thù gì với dân tộc Hoa Kỳ. Hiện nay tôi đang có những người 

bạn Hoa Kỳ. Tôi rất lấy làm tiếc cho những gì mà hai dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ đã 

gây đau khổ cho nhau trong quá khứ. Tôi muốn hai dân tộc Hoa Kỳ và Việt Nam hãy 

đối xử với nhau tốt gấp trăm, ngàn, vạn lần mức thông thường để bù đắp lại những gì 

đã lỡ làm đau khổ cho nhau trong quá khứ. Tôi muốn dân tộc Hoa Kỳ phải đóng góp 

thật nhiều hơn nữa vai trò cống hiến vì phát triển hòa bình cho toàn nhân loại. Dân tộc 

Hoa Kỳ cống hiến cho toàn nhân loại thì toàn thế giới sẽ nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ, 

hợp tác với dân tộc Hoa Kỳ. 

  

Tôi dự kiến đặt tên cho đồng tiền chung thế giới là đồng “ôm hôn nhân loại” hoặc là 

đồng tiền “ôm hôn thế giới”. Ôm hôn ở đây là câu nói tắt của một nói nguyên văn là: 

“Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình!” Ý nghĩa sâu sắc của cụm từ: “Hãy ôm hôn kẻ thù 

của chính mình!” mà tôi đã trình bày ở trong phần viết về quân đội chung thế giới mà 

tôi đã trình bày sơ bộ trong bài viết này. Phong cách của tôi là suy nghĩ thâm sâu nhưng 

hành động đơn giản. Phương thức phát hành đồng tiền của tôi rất đơn giản, đơn giản 

hơn rất nhiều so với nhiều phương thức đồng tiền từ trước đến nay ở nhiều quốc gia 

trên thế giới. Tôi chọn bột mì làm giá trị quy ước cho đồng tiền chung thế giới. Ví dụ 

một đồng ôm hôn thế giới có giá trị là 1 kilogram bột lúa mì loại 1. Hầu hết các quốc 

gia phương tây chọn lúa mì làm loại lương thực chính. Lúa mì là sản phẩm rất phổ biến 

và không thể thiếu của các quốc gia phương tây. Các dân tộc phương đông ít sử dụng 

lúa mì mà sử dụng lúa gạo làm lương thực chính. Vì lúa gạo có quá nhiều loại lại khó 

đồng nhất về tiêu chuẩn chất lượng cho nên tôi không chọn lúa gạo làm sản phẩm quy 
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ước giá trị. Lúa mì là sản phẩm phổ biến cần thiết đối với nhân loại nhiều hơn so với 

vàng. Thiếu lương thực con người ta có thể chết đói. Nhưng thiếu vàng cả đời con 

người ta vẫn có thể sống hạnh phúc. Từ hơn một thế kỷ qua đến nay giá vàng trên thế 

giới từng biến động, thay đổi rất nhiều. Giá lúa mì và lương thực khác cũng có sự thay 

đổi nhưng mật độ thay đổi về giá ít hơn nhiều so với vàng. Trên thế giới này không có 

thứ sản phẩm vật chất nào mà không bị thay đổi giá trị ở các quốc gia trong những giai 

đoạn thời gian. Giá lúa mì, các loại lương thực khác chính là sản phẩm hàng hóa phổ 

biến nhất và ít biến động về giá nhất. Tiêu chuẩn bột lúa mì loại 1 khá rõ ràng, ổn định. 

Trên thế giới này thứ vật chất giá trị nhất đó là không khí, vì chỉ thiếu không khí 

khoảng 5 phút cả nhân loại sẽ chết hết. Vật chất quý thứ hai là nước, thiếu nước quá 

một tuần con người sẽ chết. Vật chất quý thứ ba đó là lương thực, vì khi bị thiếu lương 

thực con người sẽ bị đói và chết. Lúa mì là một trong những loại quan trọng, phổ biến 

của thế giới. Vàng, bạc, kim cương, ruby, ngọc trai … là thứ vật chất quý nhưng đứng 

thứ hạng sau không khí, nước, lương thực rất nhiều. Thiếu không khí, nước, lương thực 

con người sẽ bị chết. Nhưng thiếu vàng, bạc, kim cương, ruby, ngọc trai cả đời con 

người vẫn có thể sống hạnh phúc và rất hạnh phúc. Chọn lúa mì làm vật chất quy ước 

cho đồng tiền tốt hơn nhiều lần so với chọn vàng làm vật chất quy ước đảm bảo cho giá 

trị đồng tiền. 

  

Trong lý thuyết của học thuyết kinh tế học siêu vĩ mô có nói đến khái niệm tiền ảo, có 

rất nhiều loại tiền ảo khác nhau. Các loại giấy tờ có giá có thể gọi là tiền ảo. Ví dụ như 

giấy chứng nhận mua cổ phiếu của các công ty cổ phần, trái phiếu công ty hoặc trái 

phiếu chính phủ. Khi giấy chứng nhận mua cổ phần, trái phiếu được quyền mua bán 

trao đổi tự do, thuận tiện trên thị trường thì giấy chứng nhận mua cổ phiếu, trái phiếu 

đó rất dễ qui đổi ra tiền mặt. Người ta có thể sử dụng giấy chứng nhận mua cổ phiếu, 

trái phiếu làm vật bảo lãnh thế chấp để vai tiền của ngân hàng và tư nhân. Giấy chứng 

nhận mua cổ phiếu, trái phiếu có thể sử dụng làm bảo lãnh cho các quan hệ giao dịch 

kinh tế hoặc đổi lấy những loại sản phẩm vật chất. Giấy chứng nhận mua cổ phiếu, trái 

phiếu là một trong những loại tiền ảo nổi tiếng ở nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay. 

Giới doanh nhân, chuyên gia kinh tế thế giới của nhiều quốc gia trên thế giới đã hiểu 

khái niệm giấy chứng nhận mua cổ phiếu, trái phiếu chính là một trong những loại tiền 

ảo. Nhưng có một khái niệm khác mà đại đa số các doanh nhân và nhà kinh tế của các 

quốc gia cũng chưa hiểu thật rõ là tiền thật cũng chính là tiền ảo, và tiền ảo, tiền giả 

cũng chính là tiền thật. Theo nguyên lý phát hành đồng tiền cân bằng, công bằng thì 

tổng lượng tiền phát hành phải luôn bằng tổng lượng hàng hóa tham gia thương mại mà 

có sử dụng đồng tiền đó làm trung gian thanh toán. Khi phát hành một lượng tiền mặt 

lớn hơn tổng lượng hàng hóa tham gia thương mại thì phần tiền lớn phụ trội hơn tổng 

lượng giá trị hàng hóa quy ước sẽ là phần tiền ảo, còn phần tiền lớn bằng tổng lượng 

hàng hóa tham gia thương mại gọi là tiền thực. Tôi ví dụ tổng lượng hàng hóa tham gia 

thương mại của Hoa Kỳ là khoảng 100 000 tỷ USD. Nếu Hoa Kỳ phát hành lượng tiền 

là 100 000 tỷ USD thì tất cả số tiền 100 000 tỷ USD đều gọi là tiền thật. Nhưng Hoa 

Kỳ lại phát hành một lượng tiền là 150 000 tỷ USD thì trong 150 000 tỷ USD đó, có 

50 000 tỷ USD gọi là tiền ảo, 100 000 tỷ USD gọi là tiền thật. Khi đồng tiền USD của 

Hoa Kỳ được cả thế giới tín nhiệm sử dụng thì chính phủ Hoa Kỳ chỉ tốn giấy mực để 

in ra những đồng tiền USD rồi sử dụng những đồng tiền USD in bằng giấy mực để đổi 

lấy sản phẩm hàng hóa thực của các quốc gia khác trên thế giới. Về một khía cạnh nào 

đó có thể hiểu việc chính phủ Hoa Kỳ sử dụng giấy mực để in ra đồng tiền USD nhằm 

đổi lấy hàng hóa sản phẩm của các nước đó là chính phủ Hoa Kỳ đã phát hành tiền ảo, 

in tiền giả để tung ra thị trường thế giới. Nguyên lý của sự cân bằng trong trao đổi 

thương mại là người ta phải được trao đổi hàng hóa với nhau theo những giá trị tương 
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đương. Ví dụ Việt Nam bán cho Hoa Kỳ một lượng hàng hóa là sản phẩm thời trang trị 

giá là 10 tỷ USD. Việt Nam đổi lấy máy bay Boeing của Hoa Kỳ thì cũng phải với một 

lượng máy bay trị giá là 10 tỷ USD. Nếu giá trị của máy bay của Hoa Kỳ và giá trị của 

sản phẩm thời trang của Việt Nam là bằng nhau thì đó là sự trao đổi cân bằng, ngang 

nhau về giá trị thương mại. Nhưng nếu Việt Nam bán cho Hoa Kỳ sản phẩm thời trang 

trị giá là 10 tỷ USD nhưng lại không đổi lấy máy bay Boeing của Hoa Kỳ mà lại tích 

trữ đồng tiền của Hoa Kỳ với số lượng là 10 tỷ USD thì sao ?! Nếu Hoa Kỳ bị rơi vào 

khủng hoảng kinh tế lớn, đồng tiền USD bị lạm phát 1 triệu phần trăm, tức là bị giảm 

giá trị 10 000 lần, khi đó 10 tỷ USD mà Việt Nam tích trữ ngoại tệ sẽ chỉ còn lại giá trị 

tương đương với số tiền là 1 triệu USD so với trước khi đồng USD bị rớt giá. Như vậy 

thay vì Hoa Kỳ phải trả cho Việt Nam một lượng sản phẩm hàng hóa trị giá 10 tỷ USD 

thì Hoa Kỳ chỉ phải trả cho Việt Nam lượng sản phẩm hàng hóa trị giá là một triệu 

USD. Nếu xảy ra trường hợp như vậy thì có nghĩa là Hoa Kỳ đã lấy mất của Việt Nam 

một lượng sản phẩm hàng hóa giá trị là 9 999 000 000 USD. Với giá trị đồng tiền USD 

như hiện nay, mỗi cá nhân tổ chức tự ý in tiền sẽ bị cảnh sát bắt, tòa án sẽ xử người in 

tiền giả chịu án tù giam hoặc tử hình. Nhưng chính phủ các quốc gia có thể in số lượng 

tiền không có giới hạn mà không bao giờ bị tù tội hoặc tử hình. Có một số chính phủ ở 

một số quốc gia hành xử kiểu mafia, các chính phủ mafia thì không bị xử lý còn nhóm 

mafia ở nhân dân thì bị chính quyền xử lý. Sự mafia của chính phủ có thể lớn gấp 1 

triệu lần đến hàng tỷ lần so với sự mafia ở nhân dân. Nhân loại chúng ta từ hàng triệu 

năm qua đến nay lẽ phải thường thuộc về kẻ mạnh. Không biết đến bao giờ trong cuộc 

sống của nhân loại lẽ phải sẽ chỉ hoàn toàn thuộc về sự công bằng, đạo lý, lương tâm, 

văn minh ?! Lịch sử của nhân loại từ quá khứ đến nay chủ yếu là lịch sử của những 

cuộc chiến tranh, chiến tranh bằng vũ lực quân sự và chiến tranh bằng kinh tế. Chiến 

tranh bằng kinh tế không gây ra chết chóc, thương tật bằng thể xác cho con người 

nhưng nó không kém phần khốc liệt so với chiến tranh bằng vũ lực quân sự. 

  

Bài viết này của tôi khi được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới có thể làm cho chính 

phủ Hoa Kỳ chạnh lòng, chính phủ và nhân dân nhiều quốc gia trên thế giới phải lo 

lắng bất an. Có thể sớm xảy ra phổ biến trên toàn thế giới về việc sử dụng đồng tiền 

USD, bán tháo đồng tiền USD của Hoa Kỳ bằng mọi giá. Nếu làm như vậy thì chính 

phủ và nhân dân các quốc gia trên thế giới sẽ bị thiệt thòi đầu tiên. Chính phủ Hoa Kỳ 

có lẽ họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về một phương án và tinh thần cho giờ G sẽ xảy ra 

chuyện thế giới sẽ tẩy chay đồng tiền USD. Hoa Kỳ sẽ không hề bị thiệt hại, thậm chí 

còn được lợi ích, trục lợi rất nhiều từ sự đồng tiền USD bị mất giá lớn. Chính phủ và 

nhân dân các quốc gia trên thế giới phải rất khôn ngoan, bình tĩnh, sáng suốt để khỏi bị 

thất bại vì đồng tiền USD của Hoa Kỳ. Tôi mong muốn các quốc gia trên thế giới hãy 

giúp đỡ, hợp tác với Hoa Kỳ để giúp cho nền kinh tế Hoa Kỳ khỏi bị lâm vào những 

khủng hoảng đến mức phải phá giá đồng tiền USD để thanh toán nợ với thế giới. Khi 

tôi phân tích được những nguy cơ lớn của Hoa Kỳ thì cũng có nghĩa là tôi đã tìm ra 

những giải pháp hữu hiệu nhất để giúp Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới tránh khỏi 

sự khủng hoảng, thất bại. Khủng hoảng có 2 loại là khủng hoảng khách quan và khủng 

hoảng cố ý. Khủng hoảng khách quan là do rủi ro, do quá khó khăn mà bị lâm vào 

khủng hoảng bất khả kháng. Khủng hoảng cố ý là người ta cố tình, cố ý để trục lợi từ 

sự tạo ra khủng hoảng. Trong lịch sử nhân loại đã xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng 

khách quan và khủng hoảng cố ý ở nhiều quốc gia. Người ta có thể lợi dụng một số sự 

khó khăn nào đó ở mức độ nhỏ để tiến hành một sự kiện khủng hoảng mức độ lớn hơn 

đến gấp hàng triệu, hàng tỷ lần để trục lợi từ cuộc khủng hoảng. Ví dụ những nhà đầu 

tư chứng khoán siêu hạng họ thường cố ý tạo ra sự khủng hoảng tài chính để trục lợi. 

Họ tạo ra khủng hoảng tài chính lớn, khi xảy ra khủng hoảng tài chính lớn thì có hàng 
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loạt công ty bị lâm vào tình cảnh khó khăn, phá sản. Khi bị lâm vào hoàn cảnh khó 

khăn, phá sản thì cổ phiếu ở các công ty ấy bị rớt giá nghiêm trọng, trị giá các cổ phiếu 

là 1 000 USD có thể chỉ còn lại là 1 USD, thậm chí trở thành vô giá trị. Đợi khi cổ 

phiếu ở các công ty rớt giá đến mức thấp nhất rồi thì những nhà đầu tư chứng khoán sẽ 

bỏ tiền mua thật nhiều cổ phiếu giá thấp đó. Sau khi đã mua vào thật nhiều cổ phiếu giá 

thấp thì những nhà đầu tư chứng khoán họ lại làm cho thị trường tài chính khởi sắc hồi 

phục trở lại. Khi thị trường tài chính khởi sắc hồi phục trở lại những công ty khó khăn 

sẽ phát triển mạnh hơn, khi đó cổ phiếu tại những công ty ấy tăng giá nhanh. Đợi khi 

cổ phiếu các công ty tăng giá đến đỉnh điểm thì những nhà đầu tư chứng khoán lại bán 

cổ phiếu ra hàng loạt. Đây mới là một ví dụ rất nhỏ về sự cố ý tạo ra khủng hoảng để 

trục lợi ở mức độ là nhà đầu tư cố ý tạo ra khủng hoảng. Khi một chính phủ nào đó cố ý 

tạo ra khủng hoảng cho cả thế giới để trục lợi khủng hoảng kinh tế thế giới thì hậu quả 

có thể lớn gấp hàng vạn lần đến hàng tỷ lần so với sự những nhà đầu tư chứng khoán cố 

ý tạo ra khủng hoảng kinh tế để trục lợi. 

  

Hiện nay Trung Quốc đang nỗ lực hành động để đưa đồng tiền Nhân dân tệ của họ sớm 

trở thành một đồng tiền quốc tế phổ biến tương tự như đồng tiền USD của Hoa Kỳ. 

Không chỉ có đồng tiền Nhân dân tệ của Trung Quốc mà những đồng tiền của các nước 

khác như đồng tiền Euro của Cộng đồng liên minh Châu âu EU, đồng Rúp của Nga, 

đồng AUD của Úc, đồng SGD của Singapore, đồng Yên của Nhật Bản … đều cũng 

đang nỗ lực để trở thành những đồng tiền quốc tế phổ biến. Xét từ một khía cạnh nào 

đó khi đồng tiền của bất kỳ một quốc gia nào được lựa chọn trở thành đồng tiền thanh 

toán thương mại thế giới thì đều là sự rất vô lý. Từ hàng ngàn năm trước rất ít có sự 

trao đổi hàng hóa thương mại giữa các quốc gia vì vậy nhu cầu về sử dụng đồng tiền 

quốc tế rất nhỏ. Ngày nay sự trao đổi hàng hóa thương mại giữa các quốc gia trên thế 

giới rất lớn, do vậy đã đến lúc rất thiết cần có sự ra đời của đồng tiền chung thế giới. 

Tình hình thế giới có quá nhiều sự phức tạp, biến động. Do vậy chúng tôi đã chuẩn bị 

hàng ngàn phương án khác nhau để tiến tới việc thành lập đồng tiền chung thế giới. 

Mục tiêu thì chỉ có một nhưng có hàng ngàn con đường, phương pháp để đi đến, hoàn 

thành mục tiêu muốn đạt tới. Chúng tôi rất muốn Liên Hiệp Quốc tiếp nhận sáng tạo 

của chúng tôi, mời chúng tôi làm cố vấn để tiến tới phát hành đồng tiền chung thế giới. 

Nhóm chúng tôi hiện luôn sẵn sàng làm cố vấn hoàn toàn miễn phí cho Liên Hiệp Quốc 

về vấn đề phát hành đồng tiền chung thế giới. Có thể ngay từ ban đầu sẽ có tất cả các 

quốc gia trên thế giới sẽ cùng tham gia việc phát hành đồng tiền chung thế giới. Tuy 

nhiên để cùng lúc đạt tới sự thỏa thuận của tất cả mọi quốc gia trên thế giới là điều vô 

cùng khó. Bởi vậy mà chúng tôi đã lập kế hoạch dự phòng hàng ngàn phương án quá 

độ khác để từng bước tiến tới để tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều tham gia việc 

phát hành đồng tiền chung thế giới. Để có thể trình bày chi tiết, cụ thể hết tất cả mọi 

vấn đề về việc thành lập đồng tiền chung thế giới, tôi cần phải viết hết ít nhất là hàng 

ngàn trang giấy khổ A4. Trong bài viết này tôi mới chỉ có thể trình bày một chút tóm 

tắt về chương trình thành lập đồng tiền chung thế giới. Sau bài viết này tôi sẽ viết thêm 

nhiều bài viết khác và tổ chức nhiều buổi hội nghị, hội thảo quốc tế để trình bày kỹ 

thêm về chủ đề vận động thành lập đồng tiền chung thế giới. Xin quí vị và các bạn, 

chính phủ và nhân dân quốc gia trên thế giới hãy nhiệt tình quan tâm đến chương trình 

vận động thành lập đồng tiền chung thế giới của nhóm chúng tôi. 

  

Kế hoạch quá độ có thể chỉ cần tối thiểu từ hai quốc gia trở lên là đã có thể khởi sự 

phát hành đồng tiền chung thế giới. Ví dụ ban đầu là chỉ cần có 2 quốc gia là Hoa Kỳ 

và Việt Nam cùng hợp tác là đã có thể khởi sự phát hành đồng tiền chung thế giới. 

Từng bước các quốc gia trên thế giới khác sẽ gia nhập vào sự phát hành đồng tiền 
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chung thế giới. Trên thế giới hiện nay có khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt 

Nam là thành viên thứ 150 tham gia tổ chức thương mại thế giới WTO năm 2006. Khi 

mới thành lập tổ chức thương mại thế giới WTO chỉ có khoảng 30 quốc gia tham gia. 

Đến nay 2013 trên thế giới đã có khoảng 160 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia chính 

thức tổ chức thương mại thế giới WTO. Các quốc gia tham gia WTO là sự tự nguyện, 

thỏa thuận bình đẳng, công bằng. Việc tham gia phát hành đồng tiền chung thế giới 

cũng sẽ tiến hành tương tự như là sự thành lập và phát triển của tổ chức thương mại thế 

giới WTO. Nhóm chúng tôi luôn sẵn sàng làm cố vấn hoàn toàn miễn phí cho chính 

phủ mọi quốc gia trên thế giới về việc tham gia phát hành đồng tiền chung thế giới. 

Điều đặc biệt nhất về giải pháp mà chúng tôi đưa ra là khi tham gia phát hành đồng tiền 

chung thế giới các quốc gia có thể không hề phải đóng góp về tiền bạc và vật chất. Chỉ 

cần tham gia con người và cam kết thực hiện những điều luật khi tham gia phát hành 

đồng tiền chung thế giới. Tham gia phát hành đồng tiền chung thế giới các quốc gia sẽ 

được hưởng nhiều lợi ích về sự công bằng, bình đẳng về tiền tệ khi tham gia thương 

mại quốc tế. Các quốc gia vẫn được quyền duy trì đồng tiền riêng của mình khi tham 

gia phát hành đồng tiền chung thế giới. Như vậy khi tham gia phát hành đồng tiền 

chung thế giới các quốc gia sẽ có hai đồng tiền chính thức để sử dụng là đồng tiền nội 

địa sẵn có của mình và có thêm một đồng tiền chung của thế giới nữa. Doanh nhân, 

danh nghiệp, nhân dân, chính phủ Việt Nam hiện nay ngoài sử dụng đồng tiền của Việt 

Nam thì cần sử dụng rất nhiều ngoại tệ của nhiều quốc gia khác nhau như USD của 

Hoa Kỳ, AUD của Úc, Nhân dân tệ của Trung Quốc … Chúng tôi sẽ hành động nỗ lực 

nhất để đồng tiền chung thế giới sớm ra đời. Thậm chí nhanh nhất năm 2014, việc phát 

hành đồng tiền chung thế giới đã bắt đầu được tiến hành. 

  

Về chất liệu giấy in tiền chúng tôi dự tính chọn chất liệu polymer thay cho giấy. Vì in 

tiền bằng chất liệu polymer cao hơn độ bền lâu hơn so với tiền in bằng giấy. Không cần 

phải đầu tư nhà máy in tiền mới bởi vì nhiều quốc gia trên thế giới họ có nhiều nhà 

máy in tiền lớn, hiện đại mà công suất máy in tiền còn dư thừa rất nhiều. Do vậy có thể 

thuê nhà máy in tiền của các quốc gia in tiền cho đồng tiền chung thế giới. Về mẫu mã 

in tiền chúng tồi dự kiến sẽ phát động sáng tác những tác phẩm hội họa, điêu khắc, 

nhiếp ảnh theo chủ đề: “Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình!” như tôi đã trình bày sơ bộ 

trong bài viết này ở phần quân đội chung thế giới. Những tác phẩm nghệ thuật sáng tác 

đẹp sẽ được chọn lựa để làm mẫu hình in tiền cho đồng tiền chung thế giới. Đồng tiền 

chung thế giới có nhiều mệnh giá khác nhau. Đồng tiền nhỏ nhất là 1 xu, 100 xu là một 

đơn vị Ôm hôn thế giới. Đặt tên cho đồng tiền chung thế giới là đồng tiền Ôm hôn thế 

giới. Có đồng tiền mệnh giá là 1 ôm hôn thế giới, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 10 000, 

100 000, 500 000, 1 000 000, 5 000 000, 10 000 000 ; 100 000 000, 500 000 000, 

1 000 000 000 ôm hôn thế giới. Đồng tiền nhỏ nhất là 1 xu, đồng tiền lớn nhất lớn đến 

1 tỷ ôm hôn thế giới. Quy ước một đồng ôm hôn thế giới luôn giá trị bằng 1kg bột lúa 

mì loại 1. Trong bài viết này tôi có trình bày sơ bộ về chương trình vận động sàn giao 

dịch lương thực thế giới vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Giá trị của đồng tiền 

chung thế giới sẽ biến động theo giá của lúa mì trên toàn thế giới thông qua sàn giao 

dịch lương thực thế giới sẽ luôn làm bình ổn giá lương thực trên toàn thế giới. Sẽ thực 

hiện chính sách lương thực một giá bán buôn ở phạm vi toàn thế giới. Những nhà bán 

lẻ lương thực có thể cộng thêm chi phí giao thông vận tải, lợi nhuận bán lẻ của họ vào 

giá lương thực ở từng địa điểm bán lẻ lương thực trên toàn thế giới. Giá bột lúa mì trên 

thế giới có thể biến động nhưng biên độ sự biến động giá không quá lớn. Nếu có quỹ và 

phương án bình ổn giá thì giá bột lúa mì trên toàn thế giới sẽ khá ổn định. Có lẽ quý vị 

và các bạn, nhân dân và chính phủ của nhiều quốc gia còn nhiều điều thắc mắc, chưa 

được thỏa mãn về chương trình thành lập đồng tiền chung thế giới mà tôi giới thiệu tóm 
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tắt sơ bộ trong bài viết này. Vì rất nhiều những lý do tế nhị tôi chưa thể công bố công 

khai hết mọi bí mật kế hoạch thành lập đồng tiền chung thế giới ngay từ giai đoạn ban 

đầu. Chúng tôi muốn có nhiều sự thương thuyết thảo luận riêng với các chính phủ Việt 

Nam, Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Israel, Thụy Sỹ, Anh, Pháp, Úc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc … Khi quy ước một đồng ôm hôn thế giới luôn có giá trị bằng 1kg bột lúa 

mì loại 1 thì một quốc gia này cho một quốc gia kia vay nợ một tỷ đồng ôm hôn thế 

giới thì có nghĩa tựa như họ cho nhau vay 1 tỷ kg bột lúa mì, tức là 1 triệu tấn bột lúa 

mì. Về một khía cạnh nào đó chúng ta có thể hiểu là đồng tiền chung thế giới đã lựa 

chọn bột lúa mì loại 1 làm vật trao đổi giá trị ngang giá để cho việc trao đổi sản phẩm 

hàng hóa thương mại quốc tế được thuận tiện hơn mà thôi. Lúa mì sẽ tồn tại và phổ 

biến mãi mãi với đời sống của nhân loại. Quy cách chất lượng của bột lúa mì loại 1 làm 

quy ước giá trị cho đồng tiền chung thế giới cũng sẽ không thay đổi. Nhờ ở quỹ bình ổn 

giá, có sàn giao dịch lương thực thế giới điều tiết giá cả và thị trường, có nhiều giải 

pháp hữu hiệu khác nữa sẽ đảm bảo cho giá của bột lúa mì thế giới sẽ biến động ở mức 

thấp nhất. Luật Việt Nam và luật ở một số quốc gia trên thế giới nghiêm cấm việc cố ý 

đầu cơ tích trữ hàng hóa với mục đích làm cho giá cả thị trường bị biến động lớn nhằm 

trục lợi. Những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cố tình đầu cơ hàng hóa làm biến động 

thị trường nhằm trục lợi theo luật Việt Nam và luật một số quốc gia có xử phạt bằng 

tiền, bằng cấm kinh doanh, thậm chí xử tù giam. Cần có cơ chế thoáng để khuyến khích 

thương mại tự do nhưng cũng cần thi hành pháp luật nghiêm minh để trừng phạt những 

cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cố ý làm dụng cơ chế thoáng để dùng thủ đoạn xấu gây 

thiệt hại cho cộng đồng để trục lợi cá nhân. Sau đây tôi xin chuyển qua viết về chương 

trình Hiến pháp chính phủ chung thế giới và mô hình Hiến pháp 13 quyền phân lập. 

Việc thành lập đồng tiền chung thế giới chỉ là một phần nhỏ của tổng thể những vấn đề 

cải cách thế giới của chúng tôi. Những phần viết khác trong bài viết này sẽ có sự bổ 

sung cho phần tôi viết về đồng tiền chung thế giới. 

  

6/ DỰ THẢO HIẾN PHÁP CHÍNH PHỦ CHUNG THẾ GIỚI: 

  

Hiến pháp chính phủ chung thế giới thực hiện mô hình Hiến pháp 13 quyền phân lập. 

Tôi có trình bày tóm tắt mô hình Hiến pháp 13 quyền phân lập trong bài viết này. Dự 

kiến bộ máy của chính phủ chung thế giới sẽ được chia thành 13 hội đồng riêng biệt là: 

1-     Hội đồng lập pháp tức là quốc hội chung thế giới. 
2-     Hội đồng nhà nước thế giới. 
3-     Hội đồng chính phủ chung thế giới. 
4-     Hội đồng tòa án chung thế giới. 
5-     Hội đồng kiểm sát, thanh tra, kiểm tra chung thế giới. 
6-     Hội đồng an ninh chung thế giới. 
7-     Hội đồng quân sự chung thế giới. 
8-     Hội đồng luật sư chung thế giới. 
9-     Hội đồng ngôn luận chung thế giới. 
10-  Hội đồng tôn giáo và đạo đức nhân loại. 
11-  Hội đồng ngoại giao nhân dân thế giới. 
12-  Hội đồng phòng chống tham nhũng, lãng phí chung thế giới. 
13-  Hội đồng đảng, hội, đoàn thể xã hội chung thế giới. 
Xin quý vị và các bạn đọc ở phần trình bày sau trong phần viết về mô hình hiến pháp 

13 quyền phân lập trong bài viết này sẽ rõ thêm. 

  

7/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ CHUNG THẾ 

GIỚI MÔ HÌNH: 
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Tôi khẳng định gần hết những vấn đề được giới thiệu trong bài viết này đều sẽ được 

đồng loạt tiến hành trong năm 2014. Ngay từ khi bài viết này được giới thiệu rộng rãi 

thì coi như đó là sự bắt đầu hành động thực tế của chúng tôi. Trong chiến tranh quân 

đội các quốc gia có thể chuẩn bị trong 10 năm để phục vụ cho một trận đánh trong một 

giờ. Chúng tôi đã miệt mài chuẩn bị những chương trình cải cách thế giới trong liên tục 

40 năm khi bắt đầu tiến hành triển khai ở thực tế thì sẽ hành động rất nhanh và quyết 

liệt. Tin rằng trong 10 năm hầu hết những nội dung trong kế hoạch cải cách thế giới của 

chúng tôi đều được hoàn thành cơ bản. Sẽ có một số người cho rằng chúng tôi ảo 

tưởng, viển vông, thiếu thực tế, kế hoạch của chúng tôi thiếu tính khả thi và không thể 

thành công vì những gì chúng tôi làm là sứ mệnh quá to lớn trong lịch sử nhân loại 

chưa có ai từng làm được. Nhóm chúng tôi tập hợp những con người đặc biệt. Từng 

người trong nhóm chúng tôi đều là những con người cá biệt, có những năng lực đặc 

biệt. Chúng tôi không muốn làm những công việc tầm thường và không muốn làm 

những công việc quá phổ biến mà đã có quá nhiều người từng làm được. Chúng tôi chỉ 

muốn làm những việc mà chưa có ai từng làm thành công. Một ngàn bài diễn văn hay 

không bằng một việc làm cụ thể tốt. Nếu chúng tôi chỉ viết nói rất hay mà không có 

một việc làm cụ thể tốt nào thì quý vị và các bạn sẽ dễ hoài nghi. Nhưng chúng tôi sẽ 

làm hàng vạn điều tốt cụ thể cho toàn nhân loại trong tương lai gần. Ngay trong năm 

2014 này chúng tôi sẽ vừa nói hay đồng thời vừa làm những việc tốt cụ thể. Việc cải 

cách thế giới của chúng tôi không phải là chuyện xa vời mà là rất gần, rất cụ thể đến 

mức quý vị và các bạn luôn được nghe thấy, nhìn thấy, sờ thấy.  

  

Tôi xin được giải thích cụm từ “mô hình”. Mô hình là sự trung gian giữa thật và ảo. Ví 

dụ khi ta có một lô đất và kiến trúc sư mới vẽ sơ bộ trên giấy phối cảnh công trình tòa 

nhà cao ốc thì gọi là tòa nhà cao ốc ảo. Nhưng khi kiến trúc sư đã làm cụ thể hơn mô 

hình bằng vật liệu cụ thể thể hiện tòa cao ốc đó, công ty xây dựng đã chuẩn bị máy móc 

thiết bị và vật liệu chuẩn bị thi công thì tòa cao ốc đó gọi là tòa cao ốc mô hình. Khi 

xây xong tòa cao ốc trên lô đất thì gọi là tòa cao ốc thật. Cũng tương tự như vậy nếu 

chúng tôi chỉ dừng lại ở việc công bố lý thuyết cải cách thế giới thì chúng tôi chỉ là 

chính phủ thế giới ảo. Đến khi nào có chính phủ chung thế giới thành công theo lý 

thuyết của chúng tôi thì đó là chính phủ chung thế giới thật. Khi chúng tôi công bố lý 

thuyết đồng thời đang thực hiện tiến hành chính phủ chung thế giới thì gọi là chính phủ 

chung thế giới mô hình. Quý vị và các bạn nếu muốn đều có thể có quyền được tham 

gia chính phủ chung thế giới mô hình ngay từ năm 2014. Mọi công dân trên thế giới 

đều được quyền tự ứng cử mình vào các chức vụ trong bộ máy lãnh đạo của chính phủ 

chung thế giới mô hình. Mọi công dân ở tất cả các quốc gia trên thế giới đều được 

quyền tham gia trở thành công dân của chính phủ chung thế giới mô hình. Ngày nay đã 

có không ít người trên thế giới có từ 2 quốc tịch trở lên. Tôi biết ngày nay nhiều người 

vừa có quốc tịch Việt Nam lại đồng thời có thêm quốc tịch Hoa Kỳ, Úc và một số quốc 

tịch ở một số quốc gia khác nữa. Một số doanh nhân quốc tế thường có từ 2 đến 10 

quốc tịch ở các quốc gia khác nhau. Hiện nay chính phủ Hoa Kỳ, Úc tiến hành rầm rộ 

việc kêu gọi đầu tư từ Việt Nam, những ai đầu tư vào Hoa Kỳ từ 500 ngàn USD trở lên, 

đầu tư vào Úc từ 800 ngàn AUD trở lên thì được cấp quốc tịch cho cả gia đình. Trong 

tương lai công dân có nhiều quốc tịch sẽ là sự phổ biến trên toàn thế giới. Công dân 

Việt Nam khi đầu tư để có quốc tịch Hoa Kỳ, Úc thì không phải từ bỏ quốc tịch Việt 

Nam. Chúng tôi sẽ thành lập chính phủ chung thế giới mô hình và sẽ cấp thẻ công dân 

thế  giới danh dự cho những ai muốn. Lẽ dĩ nhiên là có những điều nhất định, tối thiểu, 

cần thiết được đặt ra khi mỗi công dân ở các quốc gia trên thế giới muốn được cấp thẻ 

công dân danh dự thế giới. Mọi công dân ở tất cả các quốc gia trên thế giới khi được 
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cấp thẻ công dân danh dự thế giới thì đều không phải từ bỏ quốc tịch hiện có của mình. 

Ví dụ điều kiện tối thiểu để được cấp thẻ công dân thế giới danh dự là cần phải góp quỹ 

hoạt động vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại tối thiểu là 1USD/người/năm. Đối với 

những người tham gia hoạt động từ thiện, xã hội, vì quyền con người cho các quốc gia 

và cho cộng đồng nhân loại thì sẽ được miễn hoàn toàn phí đóng góp để được cấp thẻ 

công dân thế giới danh dự. Chính phủ chung thế giới mô hình sẽ công bố rộng rãi 

những chương trình từ thiện, xã hội, tôn giáo, nhân quyền, giao lưu văn hóa, giáo dục 

đào tạo … để mọi công dân các quốc gia có thể tự nguyện tham gia vì hòa bình và hạnh 

phúc nhân loại.  

  

Tuy mới ở mức chính phủ chung thế giới mô hình nhưng chính phủ chung thế giới mô 

hình sẽ có nhiều sự cống hiến lợi ích hơn cho nhân loại hơn cả Liên Hiệp Quốc hiện 

nay. Ví dụ có một ngân hàng ngèo, ngân hàng đó có rất ít tiền để cho doanh nghiệp vay 

vốn; nhưng một tư nhân giàu họ không phải là ngân hàng, nhưng tiền của họ có thể 

nhiều gấp 10 lần tiền của ngân hàng nên người tư nhân có nhiều tiền đó có thể cho cá 

nhân, doanh nghiệp vay vốn nhiều hơn cả ngân hàng. Chúng tôi chưa có một tổ chức 

chính thức có cái danh lớn hợp pháp như Liên Hiệp Quốc nhưng chúng tôi có thể cống 

hiến vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại còn nhiều hơn gấp hàng chục đến hàng trăm 

lần so với Liên Hiệp Quốc. Chính phủ chung thế giới mô hình là giai đoạn quá độ, tiền 

đề để tiến tới thành công việc thành lập chính phủ chung thế giới thật. 

  

Chúng tôi muốn tạo mẫu hình mới về công chức chính phủ chung thế giới và chính phủ 

các quốc gia trên thế giới trong tương lai thực sự mẫu mực. Tất cả các thành viên tham 

gia làm việc cho bộ máy chính phủ chung thế giới mô hình đều làm việc không lương. 

Sau này chính phủ chung thế giới thật được thành lập thì toàn bộ công chức của chính 

phủ chung thế giới cũng đều làm việc không hưởng lương. Tiến tới từng bước công 

chức của các quốc gia trên thế giới cũng sẽ có nhiều người làm việc không lương. 

Nhóm chúng tôi sẽ là những người gương mẫu thực hiện thực tế về sự làm việc không 

lương để cống hiến nhiều lợi ích cho nhân loại và dân tộc Việt Nam. Bản thân tôi mỗi 

tuần chỉ cần làm việc một giờ là có thể kiếm đủ tiền để lo cho bản thân và gia đình 

sống đàng hoàng. Tôi có thể làm việc trung bình tối thiểu 12 giờ mỗi ngày và làm việc 

đủ 365 ngày/năm. Tôi có thể dành ít nhất mỗi ngày 10 giờ và 6 ngày/tuần để làm việc 

cống hiến lợi ích cho nhân loại cùng dân tộc Việt Nam. Đã có một số không ít người 

trong nhóm của tôi xin được tự nguyện cống hiến cả cuộc đời mỗi ngày tối thiểu 8 giờ 

mỗi tuần tối thiểu 5 ngày để làm việc không hưởng lương nhằm cống hiến lợi ích cho 

nhân loại và dân tộc Việt Nam.  

  

Ngày nay dân tộc Việt Nam và những dân tộc trên thế giới có rất nhiều người có tài lớn 

đồng thời có đức lớn. Họ sẵn sàng tham gia làm việc không hưởng lương để cống hiến 

vì lợi ích xã hội. Vấn đề là cần có tổ chức, có chương trình cụ thể để phát động nhiều 

người tham gia. Qua bài viết này chúng tôi chính thức phát động lời kêu gọi tới toàn 

thể mọi người thuộc dân tộc Việt Nam và mọi người thuộc tất cả các dân tộc trên thế 

giới những ai có tài năng đồng thời muốn cống hiến vì lợi ích xã hội hãy tham gia làm 

việc không hưởng lương cho bộ máy chính phủ chung thế giới mô hình. Điều kiện để 

được tham gia là những người có năng lực làm việc đáp ứng được đối với công việc đòi 

hỏi, người tham gia phải có nguồn thu nhập riêng của họ đủ sống, họ phải có đủ thời 

gian để tham gia nhằm hoàn thành công việc được giao, họ phải làm việc tự nguyện tự 

giác và trách nhiệm cao. Tham gia làm việc cho bộ máy chính phủ chung thế giới mô 

hình có rất nhiều loại công việc, nhiệm vụ khác nhau. Có công việc, nhiệm vụ cần phải 

có nhiều thời gian nhưng cũng có nhiều công việc chỉ cần sử dụng rất ít thời gian. Có 
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công việc, nhiệm vụ cần phải làm việc đủ 8 giờ/ngày và 5 ngày/tuần. Nhưng có nhiều 

công việc chỉ cần làm việc mỗi tháng 1 ngày, thậm chí mỗi tháng 1 giờ hoặc 1 năm 1 

giờ. Có công việc, nhiệm vụ cần làm việc theo giờ hành chính nhưng lại có nhiều công 

việc có thể làm ngoài giờ hành chính. Có những công việc cần làm việc tại văn phòng 

nhưng có nhiều công việc có thể cơ động làm việc từ xa mọi nơi mọi lúc. Ngày nay 

mạng điện thoại di động và internet đã phủ sóng ở hầu khắp mọi quốc gia trên thế giới. 

Vì vậy có nhiều công việc mọi người có thể tham gia liên kết làm việc từ xa. Ví dụ một 

doanh nhân họ vừa điều hành công việc kinh doanh của họ ở mọi quốc gia đồng thời họ 

lại có thể làm chức vụ ở chính phủ chung thế giới mô hình. Chúng tôi coi trọng thực 

chất giá trị cống hiến hơn là sự hình thức. Có nhiều sự việc xảy ra trên thế giới phải chi 

nhiều tiền và có bộ máy làm việc chính qui lại không hiệu quả bằng việc không phải 

chi tiền đồng thời lại không có bộ máy làm việc chính quy.  

  

Tôi xin nêu một ví dụ cụ thể như việc tỷ phú Hoa Kỳ là Bill Gate cùng tập đoàn 

Microsoft dù rất nhiều tiền do một đội ngũ chuyên gia giỏi để làm bộ từ điển bách khoa 

điện tử thế giới. Khi bộ từ điển bách khoa điện tử thế giới vừa mới ra đời của tập đoàn 

Microsoft bán khá chạy nhưng sau đó dự án này đã bị phá sản nhanh chóng bởi có một 

sự thay thế nó. Nhiều tình nguyện viên ở nhiều quốc gia trên thế giới đã liên kết với 

nhau để cùng lập ra bộ từ điển bách khoa thế giới mở, bộ từ điển này có tên là 

Wikipedia. Bộ từ điển điện tử thế giới Wiki có nhiều tính ưu việt vượt trội so với bộ từ 

điển điện tử thế giới do tập đoàn Microsoft làm ra. Điều đặc biệt là bộ từ điển thế giới 

mở Wikipedia hoàn toàn miễn phí, còn bộ từ điển thế giới điện tử của tập đoàn 

Microsoft phải bỏ tiền mua mới được sử dụng. Vì giá trị sử dụng tốt hơn lại miễn phí 

hoàn toàn do vậy bộ từ điển thế giới mở Wikipedia đã cạnh tranh tuyệt đối thay thế để 

làm phá sản hoàn toàn chương trình từ điển thế giới điện tử của tập đoàn Microsoft do 

tỉ phú B.Gate làm chủ tịch và lãnh đạo. Chúng tôi tin rằng một ngày không xa chính 

phủ chung thế giới sẽ thay thế hoàn toàn vai trò của tổ chức Liên Hiệp Quốc. Hàng 

năm những quốc gia trên thế giới phải đóng tiền cho Liên Hiệp Quốc để tổ chức này có 

đủ kinh phí hoạt động. Theo những tiêu chí chúng tôi đặt ra cho vai trò của chính phủ 

chung thế giới thì những gì mà Liên Hiệp Quốc đã làm được, đang làm được chỉ bằng 

một phần vạn. Như vậy chính phủ chung thế giới sẽ còn phải làm thêm 9999 phần vạn 

những vấn đề mà Liên Hiệp Quốc chưa làm được. Hầu hết những chức vụ chính thức 

trong bộ máy của Liên Hiệp Quốc đều được hưởng thu nhập khi tham gia làm việc. 

Ngay từ ban đầu chúng tôi chủ trương toàn bộ những người làm việc cho chính phủ 

chung thế giới mô hình và chính phủ chung thế giới thật đều sẽ làm việc mà không 

hưởng bất kỳ hình thức thu nhập nào. Không chỉ dừng lại ở việc như vậy bản thân tôi 

từ nay đến cuối đời chỉ dành 1% thu nhập do bản thân làm ra để lo cho bản thân và gia 

đình, còn 99% thu nhập do tôi làm ra sẽ dành để cống hiến phục vụ lợi ích của nhân 

loại cùng dân tộc Việt Nam. Trong nhóm chúng tôi có nhiều người cũng tự nguyện từ 

nay đến hết cuộc đời sẽ dành tối thiểu 90% thu nhập do họ làm ra để phục vụ lợi ích 

chung cho nhân loại và dân tộc Việt Nam. Khi con người ta làm việc với sự đam mê, 

tinh thần cống hiến và hiến dâng cao độ thì mặc dầu không có thu nhập họ vẫn sẽ làm 

việc tốt hơn, cống hiến nhiều hơn so với những con người làm việc vì mưu cầu sự thu 

nhập cho bản thân. Tôi biết chắc chắn dân tộc Việt Nam và nhiều dân tộc khác trên thế 

giới có rất nhiều người tốt, họ sẵn sàng cống hiến vì lợi ích xã hội. Vấn đề là cần có tổ 

chức, có mô hình để phát động và tập hợp nhiều người tốt trên toàn thế giới cùng hợp 

sức lại với nhau để làm việc cống hiến vì lợi ích chung lớn của nhân loại. Mỗi người tốt 

riêng lẻ thì chỉ làm được rất ít điều có ích cho xã hội nhưng khi có nhiều người tốt càng 

đoàn kết hợp sức lại với nhau thì sẽ làm được nhiều lợi ích lớn cống hiến cho xã hội. 

Mục tiêu đặt ra cho nhân loại cùng thực hiện rất rõ ràng là: Sớm tiêu diệt hoàn toàn 



47 

 

chiến tranh ra khỏi cuộc sống của nhân loại để mưu cầu hòa bình toàn diện cho thế 

giới, tiếp theo nữa là xóa bỏ hoàn toàn sự nghèo đói trên thế giới để làm cho tất cả 

những dân tộc trên thế giới không còn người nghèo, mọi dân tộc trên thế giới đều thịnh 

vượng. Đọc xong bài viết này tôi tin quý vị và các bạn sẽ hiểu rồi tin một phần kế 

hoạch, mục tiêu của chúng tôi đặt ra. 

  

Nhiệm kỳ của Liên Hiệp Quốc từ năm 1945 đến nay là mỗi nhiệm kỳ có thời gian là 4 

năm, dự kiến nhiệm kỳ  của chính phủ chung thế giới mô hình mỗi nhiệm kỳ chỉ có 

thời gian là một năm. Nhiệm kỳ của chính phủ chung thế giới thật chỉ có 3 năm. Trụ sở 

chính của Liên Hiệp Quốc từ năm 1945 đến nay luôn đặt tại Hoa Kỳ. Dự kiến trụ sở 

chính của chính phủ chung thế giới thật sẽ được thường xuyên luân chuyển bình đẳng 

mọi quốc gia trên thế giới. Sự luân chuyển được tiến hành theo hình thức bốc thăm 

ngẫu nhiên lấy thứ tự luân chuyển tại mỗi quốc gia thành viên đều có những văn phòng 

chi nhánh của chính phủ chung thế giới thật và mô hình. Dự kiến mỗi tháng một lần 

luân chuyển, một năm có 12 lần luân chuyển trụ sở chính của chính phủ chung thế giới 

thật. Trên thế giới có gần 200 quốc gia, dự kiến 17 năm sẽ luân chuyển trụ sở chính của 

chính phủ chung thế giới thật được một vòng khắp tất cả các quốc gia trên thế giới. Khi 

các quốc gia được vinh dự luân phiên trụ sở chính của chính phủ chung thế giới thật thì 

đó là thời gian một tháng diễn ra sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, du lịch, thể thao 

của quốc gia đó với cộng đồng thế giới. Sự thay đổi luân chuyển trụ sở chính của chính 

phủ chung thế giới thật liên tục sẽ góp phần làm cho bầu không khí chính trị, văn hóa, 

kinh tế, thể thao, du lịch của thế giới luôn sôi động, nhiều màu sắc sinh động.  

  

Chính phủ chung thế giới mô hình là sự tiền đề để ra đời chính phủ chung thế giới thật 

do nhóm khởi sự việc cải cách thế giới thật vận động thành lập chính phủ chung thế 

giới là người Việt Nam. Do vậy trong thời gian đầu tiên của chính phủ chung thế giới 

mô hình sẽ đặt trụ sở chính của chính phủ chung thế giới mô hình tại Việt Nam. Tùy 

theo điều kiện đáp ứng của các quốc gia tham gia mà có thể xét việc luân chuyển trụ sở 

chính của chính phủ chung thế giới mô hình. Gia đình tôi có 2 căn nhà mặt phố tại 

thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam. Tôi và các bạn tôi có trụ sở công ty ở Hà Nội, 

TP.HCM. Chúng tôi sẽ dành một phần diện tích văn phòng và trang thiết bị làm việc để 

phục vụ làm trụ sở chính tạm thời cho chính phủ chung thế giới mô hình. Chúng tôi kêu 

gọi mọi cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, chính phủ các quốc gia trên thế giới khi 

hưởng ứng hãy tài trợ một phần diện tích văn phòng và trang thiết bị văn phòng để làm 

chi nhánh cho chính phủ chung thế giới mô hình ở các quốc gia trên thế giới. Ngoài 

mong muốn cải cách thế giới, thành lập chính phủ chung thế giới chúng tôi còn muốn 

giúp tất cả các quốc gia trên thế giới cải cách triệt để, toàn diện về chính trị, hiến pháp, 

văn hóa, xã hội, kinh tế, giáo dục đào tạo, y tế … Với những tiêu chí nhóm chúng tôi 

đặt ra thì tất cả những quốc gia trên thế thế giới đều chưa hoàn hảo, cần phải cải cách. 

Những quốc gia đứng hàng đầu thế giới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học 

kỹ thuật, quân sự, pháp luật, an ninh như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Trung 

Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, Pháp, Anh, Đức, Israel, Hà Lan ...cũng mới chỉ 

đạt chưa được quá 10% những tiêu chí của nhóm chúng tôi đặt ra. Hiến pháp của Hoa 

Kỳ và nhiều quốc gia dân chủ khác trên thế giới chỉ có đến 3 quyền phân lập. Ở phần 

sau chúng tôi xin giới thiệu mô hình Hiến pháp 13 quyền phân lập. Như vậy Hiến pháp 

Hoa Kỳ và nhiều quốc gia dân chủ khác mới chỉ đạt được số lẻ trong tiêu chí xây dựng 

một bộ Hiến pháp thực sự khoa học cao, dễ sử dụng như bộ hiến pháp 13 quyền phân 

lập do nhóm chúng tôi sáng tạo ra. Nhóm chúng tôi luôn sẵn sàng làm cố vấn hoàn toàn 

miễn phí cho mọi quốc gia trên thế giới về các vấn đề cải cách phát triển các lĩnh vực 

như: kinh tế, hiến pháp, quân sự, an ninh, văn hóa, xã hội, tôn giáo, khoa học kỹ thuật, 
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chính trị, ngoại giao, hòa bình, giải quyết mâu thuẫn và xung đột. Sự sáng tạo mô hình 

hiến pháp 13 quyền phân lập chúng tôi xin tặng hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi quốc 

gia trên thế giới. 

  

Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã ứng dụng chương trình chính phủ điện tử vào hỗ trợ 

các công việc của hệ thống chính quyền. Những theo tiêu chí mà chúng tôi đặt ra thì 

chương trình chính phủ điện tử Việt Nam mới chỉ đạt được khoảng 1% tiêu chí. Những 

quốc gia phát triển bậc nhất thế giới cũng chỉ đạt được chưa quá 5% tiêu chí. Chúng tôi 

muốn giúp cho Việt Nam và tất cả các quốc gia trên thế giới phát triển chương trình 

chính phủ điện tử ở tầm mức cao hơn nhiều so với mức như hiện nay. Có rất nhiều 

công việc của chính quyền các công chức chính quyền ở các quốc gia chủ yếu vẫn phải 

giải quyết công việc ở văn phòng cơ quan của chính quyền. Trong tương lai không xa 

các công chức chính quyền của Việt Nam và các quốc gia trên toàn thế giới sẽ rất ít 

phải đến văn phòng công sở để làm việc. Họ có thể làm việc từ xa là chủ yếu. Chúng 

tôi đang nghiên cứu lập trình những chương trình làm việc để giúp cho gần hết  đến 

99% công việc của các công chức chính quyền mọi quốc gia trên thế giới đều có thể 

giải quyết được từ xa, không cần phải đến văn phòng công sở của chính quyền để giải 

quyết nữa. Người dân sẽ chủ yếu làm việc với công chức chính quyền từ xa không phải 

đến trụ sở cơ quan chính quyền nữa. Ví dụ trước đây từ 20 năm về trước các doanh 

nhân, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn phải đi đến cơ quan thuế để nộp thuế và báo 

cáo thuế bằng giấy tờ mỗi tháng một lần. Nay nhờ hệ thống chính phủ điện tử và ngân 

hàng điện tử ở Việt Nam bắt đầu phát triển, đã có một số doanh nhân, doanh nghiệp 

Việt Nam nộp tiền thuế qua chuyển khoản ngân hàng tự động và chương trình báo cáo 

thuế thông qua phần mềm tài chính kế toán được chuyển cho cơ quan thuế thông qua 

mạng internet. Hệ thống điện thoại di động, internet mới phủ sóng rộng rãi toàn thế giới 

được khoảng 20 năm nhưng đã giúp làm cho cuộc sống xã hội loài người thay đổi rất 

nhiều. Rất nhiều văn bản pháp luật và thông tin về hoạt động của chính quyền các quốc 

gia nay đều đã được công bố công khai, cập nhật thường xuyên trên mạng internet. Đã 

có một số quốc gia làm minh bạch, công khai hoạt động của bộ máy chính quyền bằng 

cách cho lắp đặt những hệ thống camera giám sát ở văn phòng công sở cơ quan chính 

quyền để phát công khai 24/24 giờ cho toàn thể nhân dân biết trên mạng internet. Xu 

hướng các quốc gia trên thế giới ngày càng ứng dụng khoa học công nghệ nhiều hơn và 

hỗ trợ làm việc, quản lý giúp cho sự làm việc của cơ quan chính quyền ngày càng hiệu 

quả hơn, minh bạch hơn. Khi có sự minh bạch nhờ ứng dụng khoa học công nghệ thì 

công chức chính quyền ở các quốc gia bớt tham nhũng, lãng phí hơn. Ngay từ giai đoạn 

ban đầu thành lập chính phủ chung thế giới mô hình đã tăng cường tối đa theo khả năng 

có thể ứng dụng khoa học công nghệ chính phủ điện tử. Hầu hết các văn phòng tại trụ 

sở chính và chi nhánh của chính phủ chung thế giới mô hình đều được nối mạng 

internet, điện thoại, lắp đặt hệ thống camera giám sát. Toàn bộ sự hoạt động tại văn 

phòng trụ sở chính và chi nhánh của chính phủ chung thế giới mô hình sẽ đều được 

phát công khai rộng rãi trên mạng internet 24/24 giờ. 

  

Sự giao dịch liên kết giữa trụ sở chính với các chi nhánh của chính phủ chung thế giới 

mô hình chủ yếu được ứng dụng khoa học kỹ thuật chính phủ điện tử để thực hiện. 

Ngày nay hội nghị, hội thảo trực tuyến từ xa thông qua hệ thống viễn thông điện thoại 

và internet kết hợp đã khá phổ biến trên thế giới. Trên 99% các cuộc hội nghị, hội thảo 

của chính phủ chung thế giới mô hình và chính phủ chung thế giới thật đều sẽ được 

thực hiện bằng phương pháp trực tuyến, từ xa. 
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Chúng tôi sẽ nêu mô hình cơ bản về hiến pháp, pháp luật của chính phủ chung thế giới 

để cho mọi luật sư, mọi công dân ở tất cả các quốc gia trên toàn thế giới tham gia xây 

dựng, bổ sung cho hoàn thiện. Trên thế giới ngày nay có hàng triệu người là chuyên 

gia lập trình tin học. Chúng tôi sẽ kêu gọi các chuyên gia lập trình tin học đó tham gia 

tình nguyện để làm ra những phần mềm quản lý phục vụ cho hoạt động của chính phủ 

chung thế giới mô hình. Chúng tôi rất khuyến khích chính phủ các quốc gia tham gia 

chính phủ chung thế giới mô hình. Đọc ở phần hiến pháp 13 quyền phân lập quý vị và 

các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cơ cấu bộ máy của chính phủ chung thế giới mô hình và 

chính phủ chung thế giới thật. Tham gia chính phủ chung thế giới mô hình là cơ hội để 

làm quen trước khi thành lập chính phủ chung thế giới thật của các chính phủ và nhân 

dân các quốc gia. Trong phần trình bày hiến pháp 13 quyền phân lập tôi sẽ trình bày 

thêm nội dung phần chính phủ chung thế giới mô hình và chính phủ chung thế giới thật. 

 

(Hết phần 4) 

 

 

NĂM MƯƠI CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH TOÀN CẦU 

(Phần 5) 

 

 8/ MÔ HÌNH HIẾN PHÁP 13 QUYỀN PHÂN LẬP: 

 Hiến pháp 13 quyền phân lập để áp dụng cho chính phủ chung thế giới mô hình và chính 

phủ chung thế giới thật, ngoài ra hiến pháp 13 quyền phân lập dự kiến có thể áp dụng cho 

chính phủ chung ASEAN trong tương lai. Hiến pháp 13 quyền phân lập có thể áp dụng cho 

tất cả các quốc gia trên thế giới và cho cộng đồng liên minh châu Âu (EU). Hiến pháp 13 

quyền phân lập là để giúp cho mọi quốc gia trên thế giới cải cách triệt để, toàn diện về: 

chính trị, hiến pháp và pháp luật, kinh tế, an ninh, quân sự, ngoại giao, văn hóa, xã hội, tôn 

giáo … Hiến pháp 13 quyền phân lập là sự chia hệ thống chính quyền thành 13 hội đồng 

riêng biệt, độc lập tương đối với nhau là: 

1-     Hội đồng lập pháp nhân dân. Tức là hội đồng quốc hội nhân dân. 
2-     Hội đồng nhà nước nhân dân. 
3-     Hội đồng chính phủ nhân dân. 
4-     Hội đồng tòa án nhân dân. 
5-     Hội đồng kiểm sát (công tố), thanh tra, kiểm tra nhân dân. 
6-     Hội đồng công an nhân dân. 
7-     Hội đồng luật sư nhân dân. 
8-     Hội đồng quân sự nhân dân. 
9-     Hội đồng ngôn luận nhân dân. 
10-  Hội đồng phòng chống tham nhũng, lãng phí nhân dân. 
11-  Hội đồng ngoại giao nhân dân. 
12-  Hội đồng tôn giáo và đạo đức nhân dân. 
13-  Hội đồng đảng, hội, đoàn thể xã hội nhân dân. 
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Mô hình hiến pháp 13 quyền phân lập phù hợp với mọi thể chế chính trị ở tất cả các quốc 

gia trên thế giới. Các nước chính trị XHCN có thể áp dụng. Các quốc gia phi XHCN có thể 

ứng dụng. Quốc gia có vua (quân chủ lập hiến) có thể áp dụng. Quốc gia có thể chế kinh tế 

và chính trị hỗn hợp có thể áp dụng. Hiến pháp 13 quyền phân lập là để đảm bảo cho các 

quốc gia trên thế giới có chế độ dân chủ thực sự. Dân có nghĩa là nhân dân, chủ có nghĩa là 

làm chủ. Dân chủ có nghĩa là nhân dân làm chủ. Chế độ dân chủ thực sự thì nhân dân phải 

được quyền tự do, bình đẳng tham gia ứng cử, bầu cử vào tất cả mọi chức vụ quyền lực 

trong bộ máy chính quyền. Bộ máy chính quyền là bộ phận ưu tú của nhân dân lập ra để 

phục vụ toàn thể nhân dân. Chính quyền là bộ máy của nhân dân để phục vụ (service) nhân 

dân chứ không phải là để cai trị nhân dân. Tất cả 13 hội đồng nêu trên đều do nhân dân tự 

do, bình đẳng tham gia ứng cử, bầu cử tạo nên. Sau đây tôi xin nêu tóm tắt cơ cấu bộ máy 

nhân sự và chức năng nhiệm vụ cơ bản của từng hội đồng trong 13 hội đồng phân lập: 

  

1/ HỘI ĐỒNG LẬP PHÁP NHÂN DÂN, tức là HỘI ĐỒNG QUỐC HỘI NHÂN DÂN: 

 Hội đồng lập pháp nhân dân có nhiệm vụ chức năng chính cơ bản là: 

-          Soạn thảo mới, sửa đổi, bổ sung hiến pháp và pháp luật. 

-          Giám sát thi hành pháp luật của các hội đồng khác. 

-          Ngoại giao quốc hội giữa quốc gia này với quốc gia khác. 

 Nhân dân mọi quốc gia được tự do, bình đẳng tham gia bầu cử, ứng cử vào những chức vụ 

đại biểu quốc hội. Các đại biểu quốc hội nhân dân tự tham gia bỏ phiếu tín nhiệm để bầu lên 

chủ tịch quốc hội và những chức vụ trong quốc hội ở mỗi quốc gia. Quốc hội mỗi quốc gia 

cử ra năm đại biểu trở thành đại biểu quốc hội của chính phủ chung thế giới thật hoặc chính 

phủ chung thế giới mô hình. Trong trường hợp quốc hội các quốc gia chưa tham gia chính 

phủ chung thế giới mô hình thì có thể lựa chọn 5 đại biểu nhân dân của các quốc gia tham 

gia làm đại biểu chính thức của quốc hội chính phủ chung thế giới mô hình. 

 2/ HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NHÂN DÂN: 

 Đối với các quốc gia XHCN như Việt Nam, Trung Quốc, Cu Ba, Bắc Triều Tiên thì rất 

quen thuộc với bộ máy hội đồng nhà nước từ cấp địa phương tới trung ương. Đối với một số 

quốc gia dân chủ trên thế giới thì bộ máy hội đồng nhà nước khá xa lạ với họ. Hiến pháp 13 

quyền phân lập được kế thừa tinh hoa về hiến pháp rất nhiều quốc gia trên thế giới. Hiến 

pháp 13 quyền phân lập kế thừa tinh hoa của các quốc gia XHCN và phi XHCN, các quốc 

gia có nền kinh tế và chính trị hỗn hợp, các quốc gia có vua (quân chủ lập hiến). Hiến pháp 

13 quyền phân lập loại bỏ những sai lầm, những điều bất hợp lý trong hiến pháp của nhiều 

quốc gia trên thế giới. Nội dung Hiến pháp 13 quyền phân lập có nhiều sự sáng tạo mới mà 

hiến pháp của mọi quốc gia trên thế giới chưa từng có. Hệ thống công ước quốc tế của Liên 

Hiệp Quốc ban hành từ khi thành lập năm 1945 đến nay quá sơ sài, đơn giản, mới đạt được 

chưa tới 1 phần 10.000 tiêu chí mà chúng tôi đặt ra cho bộ hiến pháp chung thế giới thật cần 

đạt được. Hiến pháp của chính phủ chung thế giới mô hình là bước chuẩn bị cho hiến pháp 

chính phủ chung thế giới thật ra đời. 
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Hiến pháp 13 quyền phân lập là sự đột phá về trí tuệ. Hiến pháp 13 quyền phân lập là hiến 

pháp có thể áp dụng cho hiện tại và tương lai hàng ngàn, vạn, triệu, tỷ năm sau đối với tất cả 

mọi quốc gia cùng toàn nhân loại. Những người sáng lập ý tưởng ban đầu về hiến pháp 13 

quyền phân lập nhìn nhận hiện tại và tương lai phát triển rất xa của nhân loại. Với tầm nhìn 

toàn cầu chúng tôi đã nghiên cứu kế thừa tinh hoa của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Vì 

vậy trong bộ hiến pháp 13 quyền phân lập có rất nhiều những nét giống với tinh thần nội 

dung hiến pháp của nhiều quốc gia trên thế giới. 

  

Hoa Kỳ là một trong những quốc gia có bộ hiến pháp khoa học, hiện đại bậc nhất trên thế 

giới. Nhưng trên thực tế trong hiến pháp của Hoa Kỳ còn tồn tại quá nhiều sự sai lầm, bất 

hợp lý, thiếu sót. Theo tiêu chí chúng tôi đặt ra về một bộ hiến pháp tạm hoàn hảo cho tương 

lai của các quốc gia trên thế giới thì bộ hiến pháp Hoa Kỳ mới đạt chưa tới 5% tiêu chí cần 

phải đạt được. Hiến pháp Hoa Kỳ thuộc vào hàng hiện đại, khoa học bậc nhất của hiến pháp 

các quốc gia trên thế giới còn quá nhiều sai lầm, bất hợp lý, thiếu sót mới chỉ đạt được chưa 

tới 5% tiêu chí cầ n đạt được. Vậy thì tất cả các quốc gia trên thế giới đều cần phải tiếp tục 

cải cách để sớm có bộ hiến pháp hoàn hảo hơn. Trên thế giới này chưa có điều gì đáng được 

gọi là hoàn thiện cả, không có điều gì là tuyệt đối hết. Nhân loại chúng ta hãy luôn vận 

động, cố gắng để ngày càng hoàn thiện hơn so với những gì mình đang có. Kế thừa tinh hoa 

cũ cộng với nỗ lực sáng tạo thêm nhiều tinh hoa mới để ngày càng hoàn thiện hơn. Để trình 

bày cụ thể, chi tiết hết toàn bộ chương trình hiến pháp, pháp luật 13 quyền phân lập tôi cần 

phải viết tối thiểu hết 30.000 trang giấy khổ A4. Trong bài viết này tôi chỉ mới tạm giới 

thiệu các ý căn bản về bộ hiến pháp 13 quyền phân lập. Sau bài viết này tôi sẽ viết thêm 

nhiều bài viết chuyên đề sâu khác về hiến pháp 13 quyền phân lập. Tôi sẽ tổ chức nhiều 

buổi hội nghị, hội thảo quốc tế để trình bày sâu, kỹ thêm về mô hình hiến pháp 13 quyền 

phân lập. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến hiến pháp 13 quyền phân lập thì xin hãy quan 

tâm đến các bài viết cùng các buổi hội nghị, hội thảo quốc tế của tôi về chuyên đề hiến pháp 

13 quyền phân lập. 

 Hội đồng nhà nước nhân dân có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là quản lý xã hội. Hội đồng 

nhà nước nhân dân có 4 cấp từ địa phương đến trung ương là: 

1-     Cấp xã, phường. 

2-     Cấp huyện, quận. 

3-     Cấp tỉnh, thành phố. 

4-     Cấp trung ương. 

Đối với Việt Nam, Trung Quốc, Cu Ba, Bắc Triều Tiên đã quá quen thuộc với bộ máy hội 

đồng nhà nước. Các quốc gia dân chủ trên thế giới nên tìm hiểu về mô hình bộ máy hội 

đồng nhà nước ở Việt Nam, Trung Quốc, Cu Ba, Bắc Triều Tiên. 

 Một quốc gia nghèo nhất thế giới, có chế độ kinh tế và chính trị tồi nhất cũng có thể có 

những tinh hoa mà các quốc gia giàu, có chế độ kinh tế và chính trị tiên tiến hơn không có. 

Tại quốc gia giàu nhất thế giới, có chế độ kinh tế và chính trị ưu việt nhất thế giới cũng có 

thể còn tồn tại những điều sai lầm, bất hợp lý, thiếu sót mà quốc gia nghèo, có chế độ kinh 

tế và chính trị tồi tệ nhất không hế mắc phải. Trên tinh thần khoa học, tim thật nóng, đầu 



52 

 

thật lạnh chúng tôi rất công bằng, không hề mang định kiến với bất kỳ một quốc gia nào trên 

thế giới. Chúng tôi không quá sùng bái những quốc gia giàu mạnh, đồng thời không kỳ thị 

các quốc gia nghèo. Một quốc gia được cho rằng là có nền chính trị độc tài nhất nếu có 

những tinh hoa thì chúng tôi vẫn ứng dụng những tinh hoa của họ. Những quốc gia dân chủ 

nhất có những sai lầm, bất hợp lý thì chúng tôi cũng kiên quyết loại bỏ không sử dụng kế 

thừa những những sai lầm bất hợp lý đó. Kế thừa có chọn lọc, có sửa đổi, có sáng tạo bổ 

sung nhằm đạt tới sự hoàn thiện tương đối. 

 Ở Việt Nam nhân dân được tự do, bình đẳng tham gia ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân 

các cấp. Hội đồng nhân dân các cấp lập ra bộ máy lãnh đạo ủy ban nhân dân các cấp. Trong 

hiến pháp 13 quyền phân lập chúng tôi có sửa đổi lại một chút là hủy bỏ không kế thừa bộ 

máy hội đồng nhân dân, chỉ có bộ máy ủy ban nhân dân các cấp. 

 Nhân dân Việt Nam từ trước đến nay tham gia ứng cử, bầu cử ra các đại biểu hội đồng nhân 

dân để sau đó hội đồng nhân dân lập ra bộ máy lãnh đạo ủy ban nhân dân các cấp. Chúng tôi 

sửa đổi quy chế lại là nhân dân sẽ tự do, bình đẳng tham gia ứng cử, bầu cử trực tiếp để tạo 

nên bộ máy của ủy ban nhân dân các cấp. Ủy ban nhân dân các cấp chính là bộ máy hội 

đồng nhà nước nhân dân các cấp. 

 Dự kiến 4 cấp trong bộ máy hội đồng nhà nước nhân dân đều do nhân dân các quốc gia tự 

do, bình đẳng tham gia ứng cử, bầu cử để tạo nên. Người được nhiều phiếu bầu nhất sẽ là 

chủ tịch hội đồng nhà nước nhân dân ở cấp bầu cử. Người có số phiếu cao thứ 2, 3, 4, 5 sẽ 

trở thành những chức vụ phó chủ tịch thứ 1, 2, 3, 4. Quy chế bầu cử, ứng cử vào hội đồng 

của hội đồng nhà nước nhân dân do hội đồng lập pháp nhân dân tức là hội đồng quốc hội 

nhân dân ban hành. 

 Về tên gọi từ nhiều năm qua đến nay tại Việt Nam thường gọi là hội đồng nhà nước, như 

vậy nhân dân hiểu lầm là nhà nước tách biệt với nhân dân để cai trị nhân dân. Tôi đề nghị 

đặt tên cho đúng bản chất chính quyền dân chủ của nhân dân là hội đồng nhà nước nhân 

dân. 

  

3/ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ NHÂN DÂN: 

 Cơ cấu nhân sự, chức năng nhiệm vụ của hội đồng chính phủ nhân dân mới theo hiến pháp 

13 quyền phân lập có khác nhiều so với hội đồng chính phủ ở Việt Nam hiện nay và một số 

quốc gia. Hiến pháp 13 quyền phân lập sẽ chia tách một số bộ phận bộ, ngành trong bộ máy 

của hội đồng chính phủ cũ để trở thành hội đồng độc lập như: 

-          Tòa án nhân dân trước kia trực thuộc phủ tổng thống hoặc phủ thủ tướng 

của các nước nay trở thành hội đồng tòa án nhân dân. 

-          Viện kiểm sát nhân dân (viện công tố) trước kia trực thuộc bộ tư pháp và hội 

đồng chính phủ cũ nay sẽ chia tách ra hội đồng kiểm sát, thanh tra, kiểm tra nhân 
dân. 

-          Bộ công an trước kia đến nay trực thuộc hội đồng chính phủ cũ sẽ chia tách 

ra trở thành hội đồng công an nhân dân. 
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-          Bộ quốc phòng trước kia đến nay trực thuộc hội đồng chính phủ cũ sẽ chia 

tách ra trở thành hội đồng quân sự nhân dân. 

-          Bộ phận phòng chống tham nhũng của hội đồng chính phủ cũ sẽ chia tách ra 

trở thành hội đồng phòng chống tham nhũng, lãng phí nhân dân. 

-          Liên đoàn hội luật sư trước kia đến nay trực thuộc bộ tư pháp thuộc hội đồng 

chính phủ cũ quản lý sẽ chia tách ra trở thành hội đồng luật sư nhân dân. 

-          Các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình trước kia đến nay trực 

thuộc quản lý của bộ văn hóa, thể thao, du lịch hoặc bộ thông tin truyền thông do 
hội đồng chính phủ cũ quản lý sẽ chia tách thành hội đồng ngôn luận nhân dân. 

-          Bộ ngoại giao trực thuộc hội đồng chính phủ cũ sẽ chia tách ra một phần để 

trở thành hội đồng ngoại giao nhân dân. 

-          Ủy ban tôn giáo thuộc chính phủ cũ sẽ chia tách trở thành hội đồng tôn giáo 

và đạo đức nhân dân. 

-          Nhiều đảng, hội, đoàn thể xã hội từ trước đến nay trực thuộc sự quản lý của 

hội đồng chính phủ cũ và hội đồng nhà nước cũ quản lý nay chia tách trở thành hội 
đồng đảng, hội, đoàn thể xã hội nhân dân. 

Như vậy, sau khi chia tách rồi hội đồng chính phủ nhân dân mới theo hiến pháp 13 quyền 

phân lập sẽ chỉ còn lại những bộ ngành thuộc các lĩnh vực quản lý, điều hành về kinh tế, văn 

hóa, khoa học kỹ thuật, xã hội. Dự kiến sẽ sắp xếp lại cơ cấu nhân sự, chức năng nhiệm vụ 

của hội đồng chính phủ nhân dân mới có các bộ, ngành như sau: 

 1-     Bộ tài chính nhân dân. 

2-     Ngân hàng nhân dân. 

3-     Bộ bưu chính viễn thông. 

4-     Bộ nông nghiệp, lâm nghiệp, nông thôn, miền núi. 

5-     Bộ lao động, thương binh và xã hội. 

6-     Bộ giao thông vận tải. 

7-     Bộ thương mại và công nghiệp. 

8-     Bộ kinh tế biển và thủy sản. 

9-     Bộ tài nguyên và môi trường. 

10-  Tổng cục thống kê. 

11-  Ban ngoại giao chính phủ nhân dân. 
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12-  Tổng cục tìm kiếm cứu nạn và công tác khẩn cấp của chính phủ. 

13-  Bộ giáo dục và đào tạo. 

14-  Bộ văn hóa, thể thao, du lịch, dịch vụ. 

15-  Bộ khoa học công nghệ. 

16-  Ban phòng chống tham nhũng, lãng phí thuộc chính phủ. 

Chức vụ lớn nhất của hội đồng chính phủ nhân dân mới là thủ tướng chính phủ. Chức vụ thủ 

tướng chính phủ mới được bầu cử, ứng cử tự do, dân chủ, bình đẳng toàn dân tựa như các 

nước Hoa Kỳ, Nga bầu cử tổng thống hoặc như Thái Lan, Nhật Bản bầu cử chức vụ thủ 

tướng. 

 4/ HỘI ĐỒNG TÒA ÁN NHÂN DÂN: 

 Việt Nam, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới tòa án được đặt trực thuộc bộ tư pháp. 

Bộ tư pháp lại trực thuộc chính phủ. Như vậy về nhân sự thì nhân sự của tòa án là cấp dưới 

của các lãnh đạo cao cấp của chính phủ. Cấp dưới rất khó xử án cấp trên của mình. Khi cấp 

trên của mình phạm tội, khi công chức chính phủ cấp cao phạm tội thì cơ quan tòa án sẽ 

nương tay, ngại, nể nang, không dám xử lý lãnh đạo cấp trên của mình. Khi cơ quan lập 

pháp tức là quốc hội và chính phủ tham gia quản lý tòa án tức là tòa án không được độc lập 

với các cơ quan đó. Để cơ quan tòa án có thể xử án công bằng, nghiêm minh với mọi công 

dân cho dù họ là thường dân hay lãnh đạo chính quyền cấp cao thì cơ quan tòa án cần được 

độc lập không chịu sự quản lý của bất kỳ một cơ quan nào khác. Tòa án nhân dân thì phải 

do chính nhân dân lập nên. Chỉ có nhân dân mới tạo được quyền tạo lập và bãi miễn nhân sự 

trong cơ quan tòa án nhân dân. Trong xét xử người phạm tội ngoài vai trò của tòa án thì còn 

có sự liên quan của nhiều cơ quan khác can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp tới như: Cơ quan 

công an, cơ quan viện kiểm sát (công tố), cơ quan bộ nội vụ, cơ quan chính quyền, cơ quan 

đảng … Như vậy tất yếu sẽ dẫn đến có nhiều vụ án sẽ không được xử án công bằng, chắc 

chắn sẽ có những vụ xử án thiên vị. Khi viện kiểm sát và tòa án cùng trực thuộc bộ tư pháp 

thì hai cơ quan này có thể thông đồng với nhau thông qua sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên là 

bộ tư pháp để xét xử sai vụ án. Khi cơ quan tòa án, viện kiểm sát, công an đều trực thuộc 

chính phủ thì ba cơ quan này có thể chịu sự chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ để các cơ quan 

ấy thông đồng kết nối với nhau làm sai lệch vụ án. Như vậy để việc pháp luật được thi hành 

nghiêm minh, công bằng, công khai, minh bạch thì cần có sự độc lập giữa các cơ quan tòa 

án, viện kiểm sát, công an, bộ nội vụ, quốc hội, chính phủ, đảng. Chưa có một quốc gia nào 

trên thế giới có được sự độc lập hoàn toàn giữa các cơ quan: Tòa án, viện kiểm sát, công 

an, bộ nội vụ, quốc hội, chính phủ, đảng.  

  

Hiến pháp 13 quyền phân lập tạo ra 13 hội đồng độc lập do nhân dân tạo nên bằng sự tiến 

hành bầu cử, ứng cử tự do, dân chủ, bình đẳng, công bằng, công khai, minh bạch. Nhân dân 

có toàn quyền tạo lập và có toàn quyền bãi miễn nhân sự của 13 hội đồng phân lập. Hiến 

pháp 13 quyền phân lập không hề làm tăng số lượng công chức trong bộ máy chính quyền, 

không hề làm tăng chi tiêu ngân sách nhà nước. Thực chất vấn đề chỉ là sự chia tách, sắp 

xếp lại cơ cấu bộ máy của hệ thống chính quyền sao cho khoa học, hợp lý hơn. Sau khi được 

sắp xếp lại khoa học, hợp lý hơn thì bộ máy chính quyền sẽ  hoạt động hiệu quả hơn trước 
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rất nhiều. Có thể tinh giản biên chế công chức chính quyền từ 70% đến 90% số lượng công 

chức chính quyền mà sức cống hiến của bộ máy chính quyền không hề bị suy giảm. Thậm 

chí chỉ cần 10% nhân sự còn lại sau khi tinh giảm biên chế công chức chính quyền thì sức 

làm việc cống hiến vẫn có thể lớn gấp 10 lần đến 100 lần so với bộ máy chính quyền trước 

khi cải cách, tinh giảm biên chế. Khi tinh giảm biên chế công chức chính quyền được nhiều 

thì sẽ giảm được rất nhiều chi tiêu của chính quyền vào ngân sách nhà nước. Từ đây sẽ có 

thể cắt giảm mức thuế đóng góp đối với nhân dân lạo động, doanh nhân, doanh nghiệp. Điều 

này sẽ tạo ra động lực lớn góp phần phát triển kinh tế xã hội. Khi bộ máy nhân sự của công 

chức chính quyền được tinh giảm 70% đến 90% thì số công chức chính quyền này sẽ 

chuyển qua làm những nghề khác. Những công chức chính quyền sau khi tinh giảm biên chế 

sẽ làm những nghề khác như doanh nhân, giáo viên, luật sư, nghiên cứu khoa học, người 

làm việc tại doanh nghiệp. Thay vì hưởng thu nhập từ ngân sách nhà nước do nhân dân nộp 

thuế tạo thành thì các công chức chính quyền sau khi tinh giảm biên chế họ sẽ tự làm việc 

để có thu nhập cho họ, đồng thời họ chính lại là những người sẽ tham gia nộp thuế cho ngân 

sách nhà nước. Trong tương lai mức độ ứng dụng khoa học kỹ thuật, chương trình chính phủ 

điện tử vào hỗ trợ hoạt động của hệ thống chính quyền ngày càng phổ biến, sâu rộng gấp ít 

nhất là 100 lần so với mức hiện nay. Công chức chính quyền có thể làm việc trực tiếp và có 

thể làm việc gián tiếp từ xa. Cán bộ tòa án có thể đến tòa án để xử án tội phạm trực tiếp 

hoặc có thể ở nhà riêng hoặc ở những nơi khác vẫn có thể xử án, phán xét người phạm tội 

gián tiếp từ xa.  

 Từ trước đến nay tại Việt Nam, Hoa Kỳ và hầu hết các quốc gia trên thế giới chủ yếu chỉ có 

công chức chính quyền hưởng lương. Nhưng tương lai sẽ có rất nhiều người sẽ tham gia tình 

nguyện làm công chức chính quyền mà không hưởng lương. Những người có tài năng, đã có 

một công việc và thu nhập ổn định khác nếu họ tham gia tình nguyện cống hiến làm công 

chức chính quyền không hưởng lương thì họ sẽ làm việc cống hiến tốt hơn, có trách nhiệm 

cao hơn so với các công chức chính quyền làm việc có hưởng lương. Trong tương lai sẽ ưu 

tiên tuyển dụng những người tình nguyện làm việc không lương trở thành công chức chính 

quyền theo nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ chính quyền ở Việt Nam, Trung Quốc, Cu Ba, Bắc Triều 

Tiên từ hàng chục năm qua đến nay là 5 năm/ nhiệm kỳ. Ở Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Hàn  Quốc, 

Úc , Thái Lan, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác trên thế giới mỗi nhiệm kỳ chính quyền 

thường là  4 năm. Trong tương lai mỗi nhiệm kỳ chính quyền sẽ ngắn lại. Mỗi nhiệm kỳ 

chính quyền chỉ có thời gian từ 1 đến 3 năm. Do quá khứ lịch sử nhân loại chương trình 

chính phủ điện tử chưa phát triển nên việc tổ chức bầu cử, ứng cử rất khó khăn, phức tạp, 

tốn thời gian công sức và chi phí. Do vậy các quốc gia thường từ 4 đến 5 năm mới tổ chức 

bầu cử ứng cử một lần. Trong tương lai chương trình chính phủ điện tử ngày càng khoa học, 

hiện đại, phổ biến hơn thì việc tổ chức ứng cử, bầu cử sẽ được tiến hành rất đơn giản, không 

tốn nhiều thời gian và công sức, không tốn nhiều tiền bạc. Khi chương trình chính phủ điện 

tử phát triển hơn việc tiến hành bầu cử, ứng cử chỉ tiêu tốn chi phí, thời gian, công sức chỉ 

bằng 1% đến 5% so với trước đây tiến hành bầu cử, ứng cử theo lối cũ. Mọi công dân có thể 

tham gia ứng cử, bầu cử từ xa thông qua chương trình chính phủ điện tử. Chính vì vậy mỗi 

năm có thể tổ chức bầu cử, ứng cử một lần. Đối với những người có tài năng, gia đình họ có 

điều kiện kinh tế thì họ có thể tham gia làm công chức chính quyền không hưởng lương một 

nhiệm kỳ từ 1 đến 3 năm trong cuộc đời của họ mà không làm cho họ bị ảnh hưởng nhiều về 

kinh tế. Ngày nay tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới có khá nhiều người vừa có tài 

năng lại vừa có tâm muốn cống hiến vì lợi ích xã hội. Nếu có chương trình tốt và biết cách 

phát động thì sẽ có rất nhiều người tài năng và có tâm muốn cống hiến tham gia làm công 

chức chính quyền miễn phí. Tùy từng quốc gia mà đưa ra thời gian phù hợp cho từng nhiệm 

kỳ chính quyền là một năm, hai năm hoặc ba năm. Khi nhiệm kỳ chính quyền càng ngắn thì 

càng dễ có nhiều người tham gia tự nguyện làm công chức chính quyền không hưởng lương 



56 

 

trong từng nhiệm kỳ. Khi bầu cử, ứng cử công chức chính quyền vào bộ máy chính quyền 

thì ưu tiên sử dụng hết những người tham gia làm công chức chính quyền không hưởng 

lương trước sau khi số người tự nguyện tham gia là công chức chính quyền không hưởng 

lương đã tuyển dụng hết mà vẫn không đủ thì mới xét tuyển đến đối tượng xin làm công 

chức chính quyền có hưởng lương. Có thể có thêm một hình thức nữa là những người làm 

công chức chính quyền chỉ hưởng một phần lương. Lương của công chức chính quyền từng 

vị trí làm việc được công bố công khai. Trước khi tham gia ứng cử làm công chức chính 

quyền người ứng cử sẽ cam kết mức % cắt giảm lương tự nguyện trong suốt nhiệm kỳ công 

chức của họ. Mức cắt  giảm lương tự nguyện từ 1% đến 99%. Như vậy trong bộ máy chính 

quyền mỗi quốc gia có thể có 3 loại công chức chính quyền là: 

1-     Công chức chính quyền làm việc hoàn toàn không có hưởng lương. 

2-     Công chức chính quyền làm việc có hưởng lương 100%. 

3-     Công chức chính quyền làm việc chỉ hưởng một phần lương, mức cắt giảm 
lương tùy thuộc từng người từ 1% đến 99% do họ tự nguyện đăng ký cắt giảm 
lương trong suốt nhiệm kỳ làm việc. 

 Hoàn toàn sẽ không có sự tự nguyện làm việc không lương hoặc cắt giảm lương để nhằm 

có chức vụ quyền lực cao để sau đó trục lợi bằng nhiều biện pháp khác nhau để tham nhũng 

tìm kiếm thu nhập khác bù lại thu nhập từ vấn đề cắt giảm lương hoặc không hưởng lương. 

Với hiến pháp 13 quyền phân lập tạo ra một cơ chế làm việc cho bộ máy chính quyền rất 

khoa học, minh bạch, công khai. Do vậy dù công chức chính quyền có muốn cố ý làm sai để 

tham nhũng thì cũng không làm được việc đó. Bất kỳ công chức chính quyền nào cố ý làm 

sai để trục lợi, tham nhũng thì sẽ dễ bị phát hiện, xử lý thích đáng ngay lập tức. Hiến pháp 

13 quyền phân lập không trọng hình thức, chỉ trọng nội dung. Hiến pháp 13 quyền phân lập 

nhằm tạo ra bộ máy chính quyền năng động hơn, làm việc hiệu quả hơn. Hiến pháp 13 

quyền phân lập nhằm tạo ra bộ máy chính quyền làm việc trong sạch, văn minh, không có 

tham nhũng và lãng phí hoặc giảm đến mức thấp nhất tệ nạn tham nhũng và lãng phí xảy ra.  

 Khi tuyển dụng công chức chính quyền vào bộ máy tòa án thì sẽ quy định tiêu chuẩn tối 

thiểu khi tham gia ứng cử. Ví dụ người muốn ứng cử làm cán bộ tòa án theo nhiệm kỳ thì 

buộc phải có trình độ tối thiểu là bằng cử nhân luật hoặc có thể là luật sư. Từ hàng chục năm 

qua đến nay tại Việt Nam, Hoa kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới có rất nhiều công chức 

chuyên trách không theo nhiệm kỳ. Những công chức chính quyền chuyên trách họ chỉ phải 

thi tuyển công chức một lần, sau khi trở thành công chức rồi thì họ sẽ làm công chức cho 

đến tận khi họ nghỉ hưu. Theo hiến pháp 13 quyền phân lập thì công chức chính quyền sẽ 

phải thường xuyên tham gia ứng cử, bầu cử theo nhiệm kỳ. Công chức chính quyền ở nhiệm 

kỳ trước làm tốt thì nhiệm kỳ sau nhân dân mới tín nhiệm bầu họ tiếp. Tinh giảm biên chế 

tối thiểu 70% nhưng đồng thời tăng mức lương cơ bản cho công chức chính quyền tối thiểu 

3 lần. Như vậy những người làm công chức chính quyền toàn thời gian có thể có thu nhập 

cao để sống đàng hoàng. Khi có lương cao thì công chức chính quyền họ sẽ làm việc tận tụy 

hơn, động cơ muốn tham nhũng của họ giảm đi. Tinh giản biên chế công chức lớn thì việc 

tăng lương cơ bản lớn cho công chức chính quyền sẽ không làm tăng chi phí ngân sách nhà 

nước. Việc vận động tham gia làm công chức chính quyền không hưởng lương và cắt giảm 

một phần lương không hề cưỡng bức mà là vận động sự tự nguyện của người tham gia. Cần 

phải tạo ra tính cạnh tranh lành mạnh, công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng trong 

việc tuyển dụng và sử dụng công chức chính quyền. Ngoài công chức chính quyền làm việc 

toàn thời gian thì có công chức chính quyền làm việc một phần thời gian. Làm việc toàn thời 



57 

 

gian là làm việc theo giờ hành chính, mỗi tuần làm việc đủ 5 ngày, mỗi ngày làm việc đủ 8 

giờ. Làm việc một phần thời gian có nhiều mức độ có thể sử dụng 1% đến 99% mức sử 

dụng thời gian so với công chức chính quyền làm việc toàn thời gian.  

 Tôi thì có thể tham gia cống hiến cho dân tộc Việt Nam và nhân loại trung bình tối thiểu 12 

giờ mỗi ngày, làm việc đủ 365 ngày mỗi năm từ nay đến tận hơi thở cuối cùng của cuộc đời 

tôi. Tôi không hề nói suông, từ nay đến tận hơi thở cuối cùng của cuộc đời tôi dân tộc Việt 

Nam và nhân loại sẽ được kiểm chứng lời tôi nói. Trên thực tế từ hơn 30 năm qua liên tục 

đến nay tôi đã âm thầm làm việc miệt mài, quyết tâm trung bình mỗi ngày hơn 12 giờ, làm 

việc không có ngày nghỉ trọn vẹn trong năm để vì lợi ích của dân tộc Việt Nam và nhân loại. 

Hơn 30 năm qua đến nay công việc của tôi chủ yếu là học tập, nghiên cứu, lập kế hoạch để 

thực hiện cải cách thế giới nhằm sớm đưa toàn nhân loại bước sang một giai đoạn lịch sử 

mới. Giai đoạn lịch sử mới của nhân loại sẽ không còn chiến tranh và nghèo đói hiện diện 

trong đời sống nhân loại. Tôi rất yêu thương dân tộc Việt Nam nhưng tôi cũng rất yêu 

thương con người của mọi dân tộc khác trên thế giới. Dân tộc Việt Nam chỉ chiếm 10% sự 

quan tâm của tôi cho dù tình yêu thương tôi dành cho dân tộc Việt Nam là rất lớn. Sự quan 

tâm của tôi đến các dân tộc khác trên thế giới ngoài dân tộc Việt Nam chiếm tới đến 90% 

những sự quan tâm của tôi. Máu con người ở đâu cũng đỏ, nước mắt con người ở đâu cũng 

mặn, con người ở bất kỳ nơi đâu cũng bằng xương bằng thịt, con người ở bất kỳ dân tộc nào 

trên thế giới cũng đều biết đau khổ hay vui sướng, hạnh phúc. 

 Hiến pháp 13 quyền phân lập là phương tiện tốt để góp phần sớm làm cho lịch sử nhân loại 

sớm bước sang trang sử mới. Hiến pháp 13 quyền phân lập có thể áp dụng cho mọi quốc 

gia trên thế giới, cho chính phủ chung ASEAN thành lập trong tương lai, cho cộng đồng liên 

minh châu Âu (EU), cho chính phủ chung thế giới sẽ thành lập trong tương lai. Như vậy sẽ 

có hội đồng tòa án nhân dân kiểu mới theo hiến pháp 13 quyền phân lập hiện diện ở các 

quốc gia trên thế giới, cho chính phủ chung thế giới trong tương lai, cho chính phủ chung 

ASEAN trong tương lai, cho cộng đồng liên minh châu Âu (EU). 

 Dự kiến hội đồng tòa án nhân dân sẽ có 3 cấp ở mỗi quốc gia trên thế giới là: 

1-     Cấp huyện, quận. 

2-     Cấp tỉnh, thành phố. 

3-     Cấp trung ương. 

 Các quốc gia như Hợp chủng quốc Hoa Kỳ có thể có 4 cấp Hội đồng tòa án nhân dân là: 

1-     Cấp huyện, quận. 

2-     Cấp tỉnh, thành phố. 

3-     Cấp tiểu bang. 

4-     Cấp liên bang. 
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Về quy chế bầu cử, ứng cử để tạo ra bộ máy công chức chính quyền ở Hội đồng tòa án nhân 

dân chúng tôi sẽ nêu ra một số phương án để các quốc gia trên thế giới lựa chọn phương án 

phù hợp nhất với quốc gia của mình. Nếu tôi trình bày chi tiết quy chế bầu cử, ứng cử Hội 

đồng tòa án nhân dân thì sẽ rất dài. Tôi xin trình bày kỹ, cụ thể hơn về quy chế bầu cử, ứng 

cử Hội đồng tòa án nhân dân trong các bài viết khác và sẽ thuyết trình trong các buổi hội 

nghị, hội thảo chuyên đề về chủ đề hiến pháp 13 quyền phân lập. Nếu quý vị và các bạn 

quan tâm đến chương trình hiến pháp 13 quyền phân lập thì xin hãy quan tâm đến những bài 

viết, những buổi hội nghị và hội thảo về chuyên đề hiến pháp 13 quyền phân lập do tôi sẽ 

tiến hành sau bài viết này. 

 5/ HỘI ĐỒNG KIỂM SÁT, THANH TRA, KIỂM TRA NHÂN DÂN: 

 Cũng tương tự như hội đồng tòa án nhân dân do nhân dân tự do, bình đẳng tham gia bầu cử, 

ứng cử tạo nên thì hội đồng kiểm sát, thanh tra, kiểm tra nhân dân cũng sẽ thực hiện tương 

tự như vậy. Hội đồng kiểm sát, thanh tra, kiểm tra nhân dân sẽ thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ của Viện kiểm sát nhân dân (viện công tố). Ngoài ra sẽ mở rộng thêm chức năng, nhiệm 

vụ cho hội đồng kiểm sát, thanh tra, kiểm tra nhân dân có quyền lực lớn hơn, mở rộng hơn 

so với Viện kiểm sát nhân dân là: 

-          Thực hiện thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật. 

-          Thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động của tất cả hệ thống chính quyền 

thuộc các hội đồng chính quyền khác. 

-          Thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động xã hội. 

 6/ HỘI ĐỒNG CÔNG AN NHÂN DÂN: 

 Tại Việt Nam, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới bộ công an trực thuộc hội đồng chính 

phủ. Như vậy về nhân sự thì bộ công an chịu sự chi phối, chỉ đạo, sắp xếp nhân sự của lãnh 

đạo chính phủ. Do vậy chắc chắn nhân sự của bộ công an sẽ có tình cảm nể nang nên rất 

ngại hoặc không dám xử lý các quan chức chính quyền cấp trên của mình ở hội đồng chính 

phủ. Như vậy là thiếu công bằng, bình đẳng, nghiêm minh. Pháp luật của mỗi quốc gia cần 

công bằng, bình đẳng, nghiêm minh đối với người dân thường và cả lãnh đạo chính quyền 

cao cấp nhất. Khi quan chức chính quyền tham nhũng, lãng phí thì ví như ngôi nhà bị dột từ 

nóc dột xuống. Quan chức chính quyền cấp cao tham nhũng, lãng phí được ắt sẽ không 

nghiêm dẫn tới hàng loạt công chức chính quyền cấp thấp tham nhũng, lãng phí theo. Khi hệ 

thống công chức chính quyền thiếu gương mẫu, có nhiều sự tham nhũng và lãng phí thì ắt sẽ 

tạo ra một xã hội có nhiều tệ nạn. Muốn có một xã hội trong sạch ít có tệ nạn thì bộ máy 

chính quyền buộc phải thật trong sạch, nghiêm minh, gương mẫu. Thực tế tại Việt Nam, 

Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới bộ công an bị chi phối rất nhiều bởi các cơ quan phủ 

tổng thống, phủ thủ tướng, văn phòng chủ tịch nước, những cơ quan đảng, quốc hội, bộ tư 

pháp … Như vậy chắc chắn sẽ có nhiều trường hợp cơ quan công an xử lý thiếu công bằng, 

nghiêm minh. Muốn cơ quan công an làm việc được công bằng, nghiêm minh thì cơ quan 

công an cần được độc lập, không bị chi phối từ những bộ phận chính quyền khác. Theo nội 

dung hiến pháp 13 quyền phân lập thì cơ quan công an sẽ do nhân dân tham gia tự do, dân 

chủ, bình đẳng thông qua ứng cử, bầu cử để tạo nên hội đồng công an nhân dân do nhân dân 

tự do, bình đẳng tham gia ứng cử, bầu cử tạo nên. Có 4 cấp: 

1-     Cấp xã, phường. 
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2-     Cấp huyện, quận. 

3-     Cấp tỉnh, thành phố. 

4-     Cấp trung ương. 

Riêng đối với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ có thể cần phân thành 5 cấp là: 

1-     Cấp xã, phường. 

2-     Cấp huyện, quận. 

3-     Cấp tỉnh, thành phố. 

4-     Cấp tiểu bang. 

5-     Cấp liên bang. 

Điều kiện tham gia ứng cử vào hội đồng công an nhân dân các cấp có quy định chặt chẽ về 

điều kiện năng lực tối thiểu tham gia ứng cử ở từng cấp. Ví dụ người ứng cử phải có bằng 

cấp qua đào tạo ngiệp vụ công an, có đạo đức tốt, có thành tích … Lãnh đạo của các cấp hội 

đồng công an nhân dân sẽ làm việc theo nhiệm kỳ bầu cử, ứng cử. Theo thông lệ từ hơn nửa 

thế kỷ qua đến nay tại hầu hết các quốc gia trên thế giới nhân sự thuộc bộ công an thì xét 

tuyển một lần khi vào ngành công an. Họ liên tục được thăng cấp và thăng chức cho đến tận 

khi nghỉ hưu. Nhưng cách tổ chức nhân sự của hội đồng công an nhân dân mới không quan 

trọng về cấp bậc, hình thức mà coi trọng năng lực cống hiến làm việc thực tế để hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ của từng cương vị làm việc trong hội đồng công an nhân dân. Hội đồng 

công an nhân dân độc lập với 12 hội đồng khác của hệ thống chính quyền. Chỉ nhân dân mới 

có quyền ứng cử, bầu cử hoặc bãi miễn mọi chức vụ trong hội đồng công an nhân dân. 

Những hội đồng khác của hệ thống chính quyền hoàn toàn không có quyền chi phối về nhân 

sự công việc của hội đồng công an nhân dân. Do vậy mọi công chức chính quyền cao cấp ở 

12 hội đồng còn lại thì lực lượng công an có thể vô tư xử lý mà không cần e dè, nể nang, 

ngần ngại. 

 Ở Việt Nam lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân bị cưỡng ép phải trung 

thành tuyệt đối với đảng Cộng sản Việt Nam. Theo hiến pháp 13 quyền phân lập thì lực 

lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân chỉ buộc phải trung thành với tổ quốc cùng 

nhân dân mà thôi. Quy chế bầu cử, ứng cử ở từng cấp bầu cử tuân theo nguyên tắc là: người 

nào được nhân dân tín nhiệm bầu nhiều phiếu nhất thì sẽ làm giám đốc cơ quan công an ở 

cấp, đơn vị bầu cử đó. Những người có số phiếu bầu cao kế tiếp sẽ làm phó giám đốc thứ 1, 

2, 3 … 

 Tinh thần cơ bản của hiến pháp 13 quyền phân lập là hệ thống chính quyền là của nhân dân, 

do nhân dân lập ra để dịch vụ, phục vụ cho nhân dân. Cơ quan công an là bộ phận chính 

quyền để dịch vụ, phục vụ đảm bảo an ninh cho nhân dân. Cơ quan công an đảm bảo sự 

công bằng trong quan hệ đối xử giữa hệ thống chính quyền với nhân dân và giữa các thành 

phần nhân dân với nhau. Công an nhân dân tuyệt đối không được trở thành lực lượng cai trị 

nhân dân hoặc trở thành lực lượng giúp cho hệ thống chính quyền hoặc một đảng chính trị 

nào đó cai trị nhân dân. 
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7/ HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ NHÂN DÂN: 

 Mức độ tôn trọng đối với quyền của luật sư rất khác nhau ở các quốc gia trên thế giới. Ví 

dụ quyền của luật sư tại Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc cao hơn so với quyền của luật sư tại Việt 

Nam. Nhưng pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới vẫn đặt liên đoàn luật sư dưới 

sự chỉ đạo của bộ tư pháp. Bộ tư pháp lại trực thuộc chính phủ. Về nhiều khía cạnh liên 

đoàn luật sư của các nước vẫn bị chi phối nhiều hoặc ít với các hình thức khác nhau từ hệ 

thống chính quyền. Như vậy quyền của luật sư sẽ bị hạn chế rất nhiều. Luật sư cần được độc 

lập, không bị chi phối mọi hình thức từ hệ thống chính quyền thì vai trò của luật sư mới 

được phát huy tối đa nhằm giúp cho xã hội có được sự công bằng, bình đẳng, minh bạch. 

Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ, rất cân nhắc để đưa ra quyết định nêu lên vấn đề cần thiết phải 

thành lập hội đồng luật sư nhân dân. Hội đồng luật sư nhân dân do nhân dân tự do, bình 

đẳng, dân chủ, công khai, minh bạch tham gia ứng cử, bầu cử lập nên. Nhiệm vụ chính của 

hội đồng luật sư nhân dân là để quản lý, hỗ trợ những người làm nghề luật sư. Từ nhiều năm 

qua đến nay tại nhiều quốc gia trên thế giới liên đoàn, hội luật sư là cơ quan cấp thẻ hành 

nghề luật sư. Hội đồng luật sư nhân dân sẽ thay thế vai trò của liên đoàn, hội luật sư. Sự 

quản lý, hỗ trợ đối với người làm nghề luật sư của hội đồng luật sư nhân dân sẽ tốt hơn so 

với liên đoàn, hội luật sư. 

 Dự kiến hội đồng luật sư nhân dân các quốc gia sẽ có 3 cấp là: 

1-     Cấp huyện, quận. 

2-     Cấp tỉnh, thành phố. 

3-     Cấp trung ương. 

 Riêng Hoa Kỳ và các quốc gia liên bang thì nên có 4 cấp hội đồng luật sư nhân dân là: 

1-     Cấp huyện, quận. 

2-     Cấp tỉnh, thành phố. 

3-     Cấp tiểu bang. 

4-     Cấp liên bang. 

 Quy chế bầu cử, ứng cử và các vấn đề chuyên sâu khác của hội đồng luật sư nhân dân tôi sẽ 

trình bày bổ sung trong bài viết chuyên đề khác. Nếu quan tâm sâu sắc đến chương trình hội 

đồng luật sư nhân dân mới theo hiến pháp 13 quyền phân lập xin quý vị và các bạn hãy 

tham dự những buổi hội nghị, hội thảo về chuyên đề hiến pháp 13 quyền phân lập do tôi 

thuyết trình sau bài viết này. 

 8/ HỘI ĐỒNG QUÂN SỰ NHÂN DÂN: 

 Đối với mỗi quốc gia thực sự dân chủ thì quân đội phải là của nhân dân. Quân đội do nhân 

dân lập ra, do nhân dân nuôi để phục vụ nhân dân nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Quân 

đội một số quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng khá nhiều từ nhà vua, từ các đảng chính trị. 
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Để khẳng định quân đội các quốc gia là quân đội của nhân dân thì nhất thiết cần thành lập 

hội đồng quân sự nhân dân ở từng quốc gia. Hội đồng quân sự nhân dân bao gồm lực lượng 

quân đội và dân quân. Hội đồng quân sự nhân dân tự do, bình đẳng, dân chủ tham gia bầu 

cử, ứng cử tạo nên. Dự kiến các quốc gia có 4 cấp bầu cử, ứng cử hội đồng quân sự nhân 

dân gồm: 

1-     Cấp xã, phường. 

2-     Cấp huyện, quận. 

3-     Cấp tỉnh, thành phố. 

4-     Cấp trung ương. 

 Riêng đối với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các quốc gia có liên bang thì nên tổ chức 5 cấp 

bầu cử, ứng cử là: 

1-     Cấp xã, phường. 

2-     Cấp huyện, quận. 

3-     Cấp tỉnh, thành phố. 

4-     Cấp tiểu bang. 

5-     Cấp liên bang. 

 Để trình bày rõ, chi tiết quy chế bầu cử, ứng cử và những vấn đề khác thuộc lĩnh vực quân 

sự tôi phải cần viết tối thiểu hàng ngàn trang giấy khổ A4. Sau bài viết này tôi sẽ viết nhiều 

bài viết chuyên đề sâu về chủ đề quân sự. Tôi sẽ tổ chức nhiều buổi hội nghị, hội thảo quốc 

tế để thuyết trình về vấn đề quân sự. Tôi xin làm cố vấn cải cách quân sự cho Liên Hiệp 

Quốc, ASEAN, EU, cùng mọi quốc gia trên thế giới hoàn toàn miễn phí. 

 9/ HỘI ĐỒNG NGÔN LUẬN NHÂN DÂN: 

 Ngôn luận là những vấn đề thuộc về báo chí, đài phát thanh, truyền hình, hội họp, thuyết 

trình, lời nói. Ngôn luận là vấn đề rất quan trọng của xã hội mỗi quốc gia. Ngôn luận là 

thuộc về quyền con người quan trọng của công dân trong xã hội ở mỗi quốc gia. Trong nội 

dung công ước quốc tê về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc có đề cập đến vấn đề ngôn luận. 

Tùy thuộc vào từng quốc gia mà quyền tự do ngôn luận được thực hiện ở nhiều mức khác 

nhau. Có quốc gia nhân dân có quyền tự do ngôn luận nhiều, có quốc gia nhân dân có quyền 

tự do ngôn luận ít. Ví dụ như ở Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc … là những 

quốc gia có quyền tự do ngôn luận nhiều. Các quốc gia có quyền tự do ngôn luận ít của thế 

giới như là: Việt Nam, Trung Quốc, Cu Ba, Bắc Triều Tiên … Ở nhiều quốc gia trên thế 

giới nhân dân được thành lập báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư 

nhân. Nhưng từ nhiều chục năm qua đến nay tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới 

nhân dân vẫn chưa được thành lập báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình 

tư nhân. Theo nội dung công ước về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã ban hành thì việc 

tiếm quyền của các quốc gia cấm đoán, ngăn cản nhân dân thành lập báo chí tư nhân, đài 

phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân là vấn đề vi phạm quyền con người nghiêm 
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trọng. Thực tế vai trò của ngôn luận rất quan trọng với xã hội các quốc gia. Nhờ báo chí, 

phát thanh, đài truyền hình mà xã hội được minh bạch, sự thật xấu của xã hội được phanh 

phui. Khi có báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân thì vấn đề tự 

do ngôn luận mới phong phú, đa chiều, đa màu sắc. Ngôn luận phát triển sẽ góp phần tích 

cực đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí và nhiều tệ nạn xã hội khác. Khi cơ quan báo chí, 

đài phát thanh, truyền hình đặt dưới sự chỉ đạo của bộ thông tin truyền thông và chính phủ, 

nhà nước, quốc hội, đảng … thì các cơ quan ngôn luận bị chi phối rất nhiều. Khi cơ quan 

ngôn luận bị chi phối từ hệ thống chính quyền ắt dẫn đến có sự thông tin một chiều, thiếu 

trung thực, công bằng, công khai, đơn điệu, giáo điều. Chính vì vậy mà những người sáng 

lập hiến pháp 13 quyền phân lập chủ trương là thành lập hội đồng ngôn luận nhân dân. Nhân 

dân được tự do, dân chủ, bình đẳng tham gia bầu cử, ứng cử vào các chức vụ trong bộ máy 

hội đồng ngôn luận nhân dân. Dự kiến hội đồng ngôn luận nhân dân ở các quốc gia sẽ có 3 

cấp là: 

1-     Cấp huyện, quận. 

2-     Cấp tỉnh, thành phố. 

3-     Cấp trung ương. 

 Riêng Hoa Kỳ và các quốc gia liên bang thì nên có 4 cấp bầu cử, ứng cử là: 

1-     Cấp huyện, quận. 

2-     Cấp tỉnh, thành phố. 

3-     Cấp tiểu bang. 

4-     Cấp liên bang. 

 Vai trò cơ bản của hội đồng ngôn luận nhân dân là để quản lý, trợ giúp, giám sát, cấp phép 

hoạt động cho các hoạt động thuộc về ngôn luận xã hội. Chỉ có nhân dân mới có quyền tạo 

lập và bãi miễn các chức vụ trong hội đồng ngôn luận nhân dân. Hội đồng ngôn luận nhân 

dân độc lập với 12 hội đồng khác trong hệ thống chính quyền. Hội đồng ngôn luận nhân dân 

đảm bảo cho nhân dân các quốc gia được hưởng đầy đủ, trọn vẹn nhất về quyền tự do ngôn 

luận thuộc về quyền con người. Quy chế bầu cử, ứng cử và nhiều vấn đề khác thuộc về lĩnh 

vực ngôn luận tôi sẽ viết trong những bài viết khác theo chủ đề chuyên sâu về ngôn luận. 

Bài viết này tôi chỉ xin viết tóm tắt, khái quát một số vấn đề chính nhằm giúp cho quý vị và 

các bạn quan tâm xin hãy tham gia các buổi hội nghị, hội thảo quốc tế do tôi thuyết trình về 

chủ đề tự do ngôn luận. 

 10/ HỘI ĐỒNG PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ NHÂN DÂN: 

 Tệ nạn tham nhũng, lãng phí rất nguy hại đối với mỗi quốc gia. Trong bộ máy chính phủ 

của Việt Nam, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới đều có cơ quan chuyên trách về 

phòng chống tham nhũng, lãng phí. Mặc dù vậy nhưng tệ nạn tham nhũng, lãng phí ở Việt 

Nam và nhiều quốc gia vẫn phát triển. Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy có những sự rất 

bất hợp lý về cơ cấu của cơ quan phòng chống tham nhũng, lãng phí. Mọi công chức chính 

quyền từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất đều có thể tham nhũng, lãng phí. Trong khi đó cơ 

quan phòng chống tham nhũng chỉ là một bộ phận trực thuộc hệ thống chính quyền. Khi 
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công chức chính quyền cấp cao tham nhũng, lãng phí thì cấp dưới rất khó xử lý. Cấp dưới 

chịu ảnh hưởng của sự sắp xếp nhân sự của cấp trên. Do vậy cấp trên có thể bố trí những 

người thân tín của họ trong cơ quan phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cơ quan phòng 

chống tham nhũng, lãng phí có thể chỉ xử lý những vụ việc tham nhũng, lãng phí đối với 

những người không thuộc vây cánh của họ nhưng họ sẽ bảo vệ cho những người thuộc vây 

cánh của họ tham nhũng, lãng phí được an toàn. Cơ quan phòng chống tham nhũng, lãng 

phí có thể lại trở thành bộ máy hợp tác với những quan chức tham nhũng, lãng phí. Chúng 

tôi đã nghiên cứu sáng tạo ra một giải pháp hữu hiệu để góp phần đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, 

lãng phí là thành lập hội đồng phòng chống tham nhũng, lãng phí nhân dân. Nhân dân được 

tự do, dân chủ, bình đẳng để tham gia bầu cử, ứng cử lập nên hội đồng phòng chống tham 

nhũng, lãng phí nhân dân. Dự kiến hội đồng phòng chống tham nhũng, lãng phí nhân dân có 

4 cấp bầu cử và ứng cử là: 

1-     Cấp xã, phường. 

2-     Cấp huyện, quận. 

3-     Cấp tỉnh, thành phố. 

4-     Cấp trung ương. 

  

Riêng đối với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các quốc gia có liên bang thì nên tổ chức 5 cấp 

bầu cử, ứng cử là: 

1-     Cấp xã, phường. 

2-     Cấp huyện, quận. 

3-     Cấp tỉnh, thành phố. 

4-     Cấp tiểu bang. 

5-     Cấp liên bang. 

  

Hội đồng phòng chống tham nhũng, lãng phí nhân dân độc lập với 12 hội đồng khác trong 

hệ thống chính quyền. Hội đồng phòng chống tham nhũng, lãng phí nhân dân có quyền xử 

lý mọi sai phạm liên quan đến tham nhũng, lãng phí của toàn bộ hệ thống chính quyền và xã 

hội. Nhân dân sẽ chọn những người có đạo đức nhất, có năng lực nhất tham gia hội đồng 

phòng chống tham nhũng, lãng phí nhân dân. Về quy chế bầu cử, ứng cử và quy trình làm 

việc của hội đồng phòng chống tham nhũng, lãng phí nhân dân tôi sẽ trình bày sâu, kỹ thêm 

trong những bài viết chuyên đề cùng những buổi hội nghị, hội thảo về chủ đề phòng chống 

tham nhũng, lãng phí. 
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 11/ HỘI ĐỒNG NGOẠI GIAO NHÂN DÂN: 

 Ngày nay sự hội nhập, hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng mật thiết hơn. 

Ngoại giao góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác mật thiết, hội nhập giữa các quốc gia trên thế 

giới. Ngoại giao giữa các quốc gia trên thế giới có nhiều mục đích như về: kinh tế, chính trị, 

văn hóa, xã hội, an ninh, quân sự, pháp luật … chính phủ các quốc gia đều có bộ ngoại giao. 

Ngoài ngoại giao của bộ ngoại giao thuộc chính phủ thì các quốc gia trên thế giới còn áp 

dụng nhiều hình thức ngoại giao phong phú khác nữa như là: 

1-     Ngoại giao giữa quốc hội quốc gia này với quốc hội quốc gia khác. 

2-     Ngoại giao của hội đồng nhà nước của quốc gia này với quốc gia khác. 

3-     Ngoại giao của bộ công an quốc gia này với bộ công an quốc gia khác. 

4-     Ngoại giao của bộ quốc phòng quốc gia này với bộ quốc phòng quốc gia khác. 

5-     Ngoại giao của bộ,ngành quốc gia này với bộ,ngành quốc gia khác. 

6-     Ngoại giao của doanh nhân, doanh nghiệp, hội doanh nghiệp quốc gia này với 
doanh nhân, doanh nghiệp, hội doanh nghiệp quốc gia khác. 

7-     Ngoại giao nhân dân tức là ngoại giao của nhân dân này với nhân dân quốc 
gia khác. 

8-     Những hình thức ngoại giao khác nữa như ngoại giao bằng thể thao, bằng văn 
hóa nghệ thuật. 

 Trong tương lai chắc chắn rằng sự hội nhập, hợp tác quốc tế giữa các quốc gia, các dân tộc 

sẽ ngày càng mật thiết hơn. Chúng tôi nhận thấy rất cần thiết thành lập hội đồng ngoại giao 

nhân dân ở các quốc gia để giúp cho việc thúc đẩy việc hội nhập, giao lưu giữa các quốc gia, 

dân tộc trên thế giới ngày càng mật thiết hơn. Hội đồng ngoại giao nhân dân do nhân dân 

các quốc gia được tự do, dân chủ và bình đẳng tham gia bầu cử, ứng cử lập nên. Dự kiến các 

quốc gia sẽ có 3 cấp bầu cử, ứng cử hội đồng ngoại giao nhân dân là: 

1-     Cấp huyện, quận. 

2-     Cấp tỉnh, thành phố. 

3-     Cấp trung ương. 

 Riêng Hoa Kỳ và các quốc gia liên bang thì nên có 4 cấp bầu cử, ứng cử là: 

1-     Cấp huyện, quận. 

2-     Cấp tỉnh, thành phố. 

3-     Cấp tiểu bang. 

4-     Cấp liên bang. 
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Hội đồng ngoại giao nhân dân là cơ quan ngoại giao cao nhất của mỗi quốc gia. Thường tại 

các quốc gia cơ quan bộ ngoại giao của chính phủ chỉ có ở cấp trung ương. Bộ ngoại giao 

của chính phủ Việt Nam và nhiều nước không có hoặc ít có chi nhánh ở những địa phương 

trong cả nước. Như vậy việc xin cấp phép thủ tục visa, hộ chiếu xuất nhập cảnh cho công 

dân các nước gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Khi có nhiều chi nhánh của hội đồng ngoại 

giao nhân dân ở các địa phương trong nước thì sẽ giúp thúc đẩy việc ngoại giao, hội nhập, 

hợp tác giữa các quốc gia, các dân tộc được tốt hơn. Mọi thành phần nhân dân đều được tự 

do, bình đẳng, dân chủ tham gia ứng cử, bầu cử hội đồng ngoại giao nhân dân. Quy chế bầu 

cử, ứng cử và quy trình hoạt động của hội đồng ngoại giao nhân dân tôi sẽ trình bày sâu, kỹ 

thêm trong những bài viết chuyên đề và trong những buổi hội nghị, hội thảo về ngoại giao 

nhân dân quốc tế. 

(Hết Phần 5) 

 

NĂM MƯƠI CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH TOÀN CẦU 

(Phần 6) 

   

12/ HỘI ĐỒNG TÔN GIÁO VÀ ĐẠO ĐỨC NHÂN DÂN: 

 Thuở nhỏ tôi là người vô thần 100%, tôi không tin một chút nào về giáo lý của các tôn giáo. 

Lý do vì cha, mẹ của tôi đều là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. Cả cha, mẹ của tôi đều 

là người vô thần. Ở gia đình và nhà trường tôi đều được học về triết lý vô thần theo hệ lý 

luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin. Cha tôi là người đam mê hệ lý luận chủ nghĩa Cộng 

sản Mác - Lê Nin do vậy trong tủ sách gia đình cha tôi sưu tầm rất nhiều sách về hệ lý luận 

chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin. Là một người ham đọc sách từ thuở nhỏ nên trước khi 

học xong lớp 4 tôi đã đọc xong, đọc đi đọc lại nhiều lần toàn bộ hệ lý luận chủ nghĩa Cộng 

sản Mác - Lê Nin ở trình độ đại học chuyên ngành về chính trị. Cha tôi là tiến sĩ, giảng viên 

đại học. Cha, mẹ tôi là những nhà cách mạng theo chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin thuần 

khiết. Trong một thời gian dài thuở ấu thơ suốt quá trình học sinh phổ thông tôi tin vào hệ lý 

luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin đến mức tuyệt đối. Cả cha, mẹ tôi và tôi đều từng là 

những người sùng bái hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin. Nhưng sau này khi được 

học cao hơn, tôi đã có bằng cao học, nhưng trình độ thực tế tôi có trình độ tiến sĩ ở một số 

chuyên ngành. Tôi tự học, tự nghiên cứu độc lập và có thêm một số chuyên gia hướng dẫn 

nghiên cứu riêng theo những chương trình đặc biệt. Động cơ học tập, nghiên cứu của tôi 

không nhằm mục đích để có bằng cấp mà là tôi muốn có tri thức thực sự để phục vụ cuộc 

sống, phục vụ xã hội. Khi cần thiết tôi sẵn sàng chấp nhận sự kiểm tra tri thức của những 

trường đại học có uy tín quốc tế để xác định tôi có trình độ ở mức tiến sĩ và trên tiến sĩ ở 

một số lĩnh vực khác nhau. Nhờ học tập, nghiên cứu để có tri thức cao hơn, đa chiều hơn 

nên tôi đã thẩm định lại những vấn đề tri thức mà tôi đã từng được tiếp nhận về các chủ 

thuyết. Đến bây giờ tôi dám kết luận chắc chắn không hề sợ sai lầm đó là: hệ lý luận chủ 

nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin sai lầm và thiếu sót tới hơn 90%. Một trong những điều sai 

lầm lớn nhất của hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin đó chính là bác bỏ hoàn toàn 
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những giá trị của tất cả các tôn giáo trên thế giới. Triết học của hệ lý luận chủ nghĩa Cộng 

sản Mác - Lê Nin là hệ triết học duy vật biện chứng. Hệ triết học của chủ nghĩa Cộng sản 

Mác - Lê Nin hoàn toàn không thừa nhận có tâm linh, có thượng đế, có thánh thần, có linh 

hồn. Triết học duy vật biện chứng chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin đã bác bỏ hoàn toàn 

triết học duy tâm biện chứng, duy tâm thừa nhận của các tôn giáo. Tại hàng chục quốc gia 

cộng sản trên thế giới đã từng bài trừ tôn giáo, cản trở tôn giáo vì cho rằng tôn giáo là mê tín 

dị đoan. Chính bản thân tôi một thời gian cũng cho rằng việc làm của những nước cộng sản 

trên thế giới từng bài trừ, cản trở tôn giáo để nhằm loại bỏ mê tín, dị đoan là đúng. Nhưng 

sau này nhờ hữu duyên tôi đã được tìm hiểu về giáo lý của các tôn giáo. Tôi đã trở thành 

nhà nghiên cứu về tôn giáo. Tôi đã nghiên cứu giáo lý của các tôn giáo như: Công giáo, Tin 

lành giáo, Phật giáo và một số tôn giáo khác. Tôi đã chính thức trở thành tín đồ của Phật 

giáo và Tin Lành giáo. Điều đó làm cho tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Các tôn giáo toàn bộ 

đem đến cho xã hội loài người một giá trị rất lớn đó là: dạy cho con người biết sống giàu 

tình yêu thương, bác ái, bao dung, tha thứ. Dẫu rất vô hình nhưng tôi nhận thấy tình yêu 

thương quý giá hơn tất cả vàng, bạc, kim cương, ruby và mọi thứ vật chất có trên trần gian 

này. Cho dù giáo lý của các tôn giáo chưa hoàn thiện, chưa bao quát được tất cả mọi vấn đề 

tri thức trong cuộc sống của nhân loại nhưng giá trị của tôn giáo đem lại cho xã hội loài 

người thật là to lớn. Đạo đức con người rất quan trọng đối với xã hội. Khi con người sống 

thiếu đạo đức ắt sẽ nảy sinh ra nhiều tệ nạn, khổ đau cho xã hội như: chiến tranh, khủng bố, 

ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, tệ nạn ma túy, tham nhũng, lãng phí, lừa đảo … Tôn giáo góp 

phần rất lớn tạo ra một xã hội loài người sống có đạo đức. Giáo lý của các tôn giáo chủ yếu 

dạy cho con người biết sống đạo đức, điều đó rất đáng quý.  

  

Ở Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới ủy ban phụ trách các vấn đề tôn giáo trực thuộc 

chính phủ. Như vậy chính quyền sẽ chi phối rất nhiều đến các hoạt động tôn giáo. Trong 

công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành có công nhận quyền tự do 

về tôn giáo là một trong những quyền tự do quan trọng và tối thiểu nhất của mỗi con người. 

Tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới chính quyền đã diễn giải sai lệch những nội 

dung về quyền tự do tôn giáo theo công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã 

ban hành. Đối chiếu theo nội dung công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã 

ban hành về vấn đề quyền tự do tôn giáo thì tại Việt Nam nhân dân đã không được hưởng 

đầy đủ, toàn diện về quyền tự do tôn giáo. Tôi xin đưa ra ví dụ minh chứng cụ thể là: tại 

Việt Nam có khỏang 8,5 triệu nhân dân theo tín ngưỡng Công giáo. Người dân Công giáo bị 

hạn chế những quyền con người bình đẳng so với người vô thần và người của các tôn giáo 

khác như sau: 

a/ Người dân công giáo không được tham gia lực lượng công an. 

b/ Người dân công giáo không được trở thành sỹ quan quân đội. 

c/ Người dân công giáo không được trở thành công chức chính quyền cao cấp. 

d/ Sỹ quan công an lấy vợ hoặc chồng người Công giáo thì phải ra khỏi ngành hoặc bị gây 

khó khăn trong sự nghiệp. 
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Còn rất nhiều những sự vi phạm quyền tự do tôn giáo khác nữa xảy ra tại Việt Nam và một 

số quốc gia trên thế giới. Chúng tôi nhận thấy vai trò của tôn giáo có giá trị rất lớn đối với 

đời sống xã hội loài người do vậy chúng tôi chủ trương vận động thành lập hội đồng tôn 

giáo và đạo đức nhân dân. Hội đồng tôn giáo và đạo đức nhân dân do nhân dân được tự do, 

dân chủ, bình đẳng tham gia ứng cử, bầu cử lập nên. Chức năng, nhiệm vụ chính của hội 

đồng tôn giáo và đạo đức nhân dân là để điều hành giám sát, hỗ trợ các hoạt động của các 

tôn giáo và tổ chức xã hội nhằm xây dựng xã hội sống có đạo đức. Các tổ chức xã hội, các 

cá nhân hoạt động xã hội sẽ trực thuộc hội đồng tôn giáo và đạo đức nhân dân. Dự kiến mỗi 

quốc gia có 4 cấp bầu cử, ứng cử hội đồng tôn giáo và đạo đức nhân dân là: 

1-     Cấp xã, phường. 

2-     Cấp huyện, quận. 

3-     Cấp tỉnh, thành phố. 

4-     Cấp trung ương. 

 Riêng đối với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các quốc gia có liên bang thì nên tổ chức 5 cấp 

bầu cử, ứng cử. 

 Giá trị cơ bản của các tôn giáo là góp phần tạo ra xã hội sống có đạo đức cao. Các tôn giáo 

tuyên truyền, cổ vũ lối sống thiếu đạo đức sẽ bị coi là tà giáo phản động cần loại bỏ khỏi 

cuộc sống của xã hội. 

 Quy chế bầu cử, ứng cử và quy trình hoạt động của hội đồng tôn giáo và đạo đức nhân dân 

sẽ được tôi trình bày sâu, kỹ thêm trong các bài viết quyên đề cùng các buổi hội nghị, hội 

thảo quốc tế theo chủ đề tôn giáo và đạo đức nhân dân. 

 13/ HỘI ĐỒNG ĐẢNG, HỘI, ĐOÀN THỂ XÃ HỘI NHÂN DÂN: 

 Công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành có công nhận quyền lập 

đảng, lập hội là một trong những quyền tự do quan trọng tối thiểu của con người ở mọi quốc 

gia. Từ hơn nửa thế kỷ qua đến nay tại một số quốc gia trên thế giới đã có sự vi phạm 

nghiêm trọng quyền tự do lập đảng, lập hội của nhân dân để nhân dân các quốc gia trên thế 

giới được hưởng đầy đủ, trọn vẹn quyền con người về sự lập đảng, lập hội. Chúng tôi đã 

sáng tạo ra phương án là thành lập hội đồng đảng, hội, đoàn thể xã hội nhân dân. Hội đồng 

đảng, hội, đoàn thể xã hội nhân dân do nhân dân tự do, dân chủ, bình đẳng tham gia bầu cử, 

ứng cử lập nên. Hội đồng đảng, hội, đoàn thể xã hội nhân dân đảm bảo vai trò chính về cấp 

phép thành lập, điều hành, giám sát, hỗ trợ những hoạt động liên quan đến đảng, hội, đoàn 

thể xã hội của nhân dân. Nhân dân là cao nhất, bao trùm nhất. Mọi đảng, hội, đoàn thể xã 

hội chỉ là từng bộ phận trực thuộc của nhân dân. Nhân dân có quyền cử đại diện hợp pháp 

của mình để cấp phép, giám sát, điều hành, hỗ trợ những hoạt động của đảng, hội, đoàn thể 

xã hội trực thuộc nhân dân. Dự kiến mỗi quốc gia sẽ có 4 cấp bầu cử, ứng cử hội đồng đảng, 

hội, đoàn thể xã hội nhân dân là: 

1-     Cấp xã, phường. 

2-     Cấp huyện, quận. 
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3-     Cấp tỉnh, thành phố. 

4-     Cấp trung ương. 

 Riêng đối với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các quốc gia có liên bang thì nên tổ chức 5 cấp 

bầu cử, ứng cử. Quy chế bầu cử, ứng cử và quy trình điều hành hội đồng đảng, hội, đoàn thể 

xã hội nhân dân tôi xin trình bày kỹ thêm trong những bài viết chuyên đề khác cùng những 

buổi hội nghị, hội thảo quốc tế về chủ đề hiến pháp 13 quyền phân lập. 

  

 9/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ CHUNG ASEAN : 

 Thưa quý vị và các bạn ! 

Trong bài viết này tôi cố ý viết ghép 50 chương trình lớn là có lý do. Nếu tôi viết thành 50 

bài riêng biệt thì quý vị và các bạn rất khó hiểu được tính khái quát tổng thể của vấn đề lớn 

toàn cầu. Năm mươi chương trình tách rời nhau nhưng lại có sự liên quan mật thiết với 

nhau. Chương trình này liên quan tới chương trình kia, do vậy quý vị và các bạn buộc phải 

đọc hết tất cả 50 chương trình thì mới có thể hiểu được sự khái quát của vấn đề. Tôi viết bài 

này trong hoàn cảnh bị chịu rất nhiều áp lực. Tôi vốn dĩ không phải là nhà văn, tôi có nhiều 

việc rất cần phải làm gấp mà quỹ thời gian có hạn vậy đành viết một lần thành bản chính, 

hoàn toàn không có bản viết nháp hoặc viết dàn ý, tôi nghĩ đến đâu thì viết ra đến đó. Tôi 

không phải như các nhà báo, nhà văn có động cơ viết bài để kiếm tiền bằng nghề viết. Tôi 

viết bài hoàn toàn với động cơ là để cống hiến cho lợi ích của toàn nhân loại. Xin quý vị và 

các bạn không quá xét nét lời văn của tôi về câu chữ như là nhận xét về các nhà văn, nhà 

báo. Cũng đã có nhiều người nói là tôi kể chuyện rất hay và viết bài cũng rất hay không kém 

gì các nhà văn, nhà báo. Nhưng điều tôi mong muốn nhất là nói, viết làm sao cho dễ hiểu 

nhất để có thể truyền đạt được lượng trí thức lớn đến cho nhiều người. Do vậy tôi sử dụng 

lối nói, viết với văn phong gần gũi với đông đảo nhân dân nhất. Nếu tôi viết, nói mà dùng 

nhiều câu chữ lời văn hoa mỹ quá có thể lại không phù hợp với đông đảo nhân dân thế giới 

những người học vấn còn hạn chế, tôi muốn trình bày lượng trí thức lớn uyên thâm như của 

các nhà bác học cho nông dân, công nhân, các cháu học sinh, các em sinh viên có thể hiểu 

được. Vì nhiều lý do đặc biệt mà tôi buộc phải rút gọn tối đa bài viết này. Nhưng tôi cố gắng 

viết tóm tắt các ý chính của 50 chương trình để quý vị và các bạn sớm hình dung được bức 

tranh cải cách thế giới trong tương lai. Chúng tôi chỉ là người phác thảo sơ bộ cải cách thế 

giới. Chúng tôi muốn tất cả mọi chính phủ và nhân dân các quốc gia trên thế giới đều nhiệt 

tình tham gia hoàn thiện kế hoạch đồng thời nỗ lực tham gia cải cách thế giới. Cải cách thế 

giới vì chính phủ, vì nhân dân mọi quốc gia trên thế giới cho hiện tại, cho tương lai và cho 

nhiều thế hệ sau của nhân loại chúng ta. ASEAN là một bộ phận rất quan trọng của thế 

giới, vì vậy nếu ASEAN phát triển và hòa bình sẽ đóng góp lớn vào sự phát triển và hòa 

bình cho toàn thế giới. 

  

Dự kiến ban đầu của nhóm chúng tôi là sẽ cải cách hội đồng liên minh các quốc gia Đông 

Nam Á (ASEAN) trở thành chính phủ chung ASEAN theo mô hình hoàn toàn mới chưa 

từng có mô hình tiền lệ trên thế giới từ khi có loài người trên trái đất tới nay. Sự mật thiết 

trong cộng đồng ASEAN sau khi thành lập chính phủ chung ASEAN sẽ ở mức mật thiết 

hơn so với cộng đồng liên minh Châu Âu (EU) và dưới mức mật thiết so với các tiểu bang 
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trong hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Có thể hiểu nôm na rằng chính phủ chung ASEAN nằm ở 

giữa Hoa Kỳ và EU. 

 Có hai phương án cơ bản để tiến tới thành lập chính phủ chung ASEAN là: 

1-     Phương án 1: Cải cách hội đồng liên minh ASEAN hiện nay trở thành chính 
phủ chung ASEAN. 

2-     Phương án 2: Vận động thành lập chính phủ chung ASEAN độc lập hoàn toàn 
với tổ chức hội đồng liên minh ASEAN hiện nay. 

Xin quý vị và các bạn nhớ lại phần nội dung tôi đã trình bày ở phần trước trong chương 

trình vận động thành lập chính phủ chung thế giới. Việc vận động thành lập chính phủ 

chung ASEAN cũng có những nét giống tương tự như sự vận động thành lập chính phủ 

chung thế giới. Điều chúng tôi mong muốn nhất là thực hiện theo phương án 1. Chúng tôi 

muốn hợp tác với tổ chức hội đồng liên minh ASEAN để giúp cải cách hội đồng liên minh 

ASEAN trở thành chính phủ chung ASEAN. Hiện nay có 10 quốc gia là thành viên của 

ASEAN, nếu ngay từ ban đầu có cả 10 quốc gia thuộc ASEAN cùng tham gia cùng thành 

lập chính phủ chung ASEAN thì chúng tôi mong muốn nhất. Chúng tôi xin làm cố vấn cải 

cách hoàn toàn miễn phí cho hội đồng liên minh ASEAN để tiến tới thành lập chính phủ 

chung ASEAN. Trong trường hợp tổ chức hội đồng liên minh ASEAN khước từ sự hợp tác 

với nhóm chúng tôi thì chúng tôi sẽ buộc phải vẫn tiếp tục độc lập tiến hành việc vận động 

thành lập chính phủ chung ASEAN. 

 Về việc thực hiện phương án 2 để thực hiện vận động thành lập chính phủ chung ASEAN, 

chúng tôi cũng đặt ra nhiều tình huống thuận lợi và khó khăn khác nhau để tiến hành công 

việc ở thực tế. Nếu may mắn có thể ngay từ ban đầu sẽ có cả 10 quốc gia ASEAN tham gia 

thành lập chính phủ chung ASEAN. Mức thấp nhất ban đầu chỉ cần có 2 quốc gia trở lên là 

có thể thành lập chính phủ chung ASEAN. Các quốc gia khác trong 10 quốc gia ASEAN có 

thể từng bước gia nhập tham gia sau vào chính phủ chung ASEAN. Ví dụ ban đầu chỉ cần 

có Việt Nam và Lào, Việt Nam với Lào và Campuchia, Việt Nam với Philippine, Việt Nam 

với Singapore và Malaisia hoặc Indonesia là đã có thể thành lập chính phủ chung ASEAN. 

  Các phần viết sau về đồng tiền chung ASEAN, quân đội chung ASEAN, an ninh chung 

ASEAN, hiến pháp chính phủ chung ASEAN, chính phủ chung ASEAN mô hình, tôi sẽ 

trình bày bổ sung thêm, đó cũng chính là thuộc nội dung của chương trình vận động chính 

phủ chung ASEAN.  

 Sau bài viết này, tôi sẽ viết nhiều bài khác và tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế để 

trình bày sâu kỷ thêm về chương trình vận động thành lập chính phủ chung ASEAN. Rất 

mong quý vị và các bạn quan tâm đến chương trình vận động thành lập chính phủ chung 

ASEAN. 

 10/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI CHUNG ASEAN: 

 Về phương thức vận động thành lập quân đội chung ASEAN có nhiều nét giống cách tiến 

hành vận động thành lập quân đội chung thế giới mà tôi đã trình bày tóm tắt ở phần trước. 

Để tránh mất nhiều thời gian và giấy bút để trình bày, tôi xin quý vị và các bạn hãy nhớ lại 

những nội dung tôi đã trình bày ở phần đã viết trước trong chương trình vận động thành lập 
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quân đội chung thế giới. Có hai phương án chính để tiến hành vận động thành lập quân đội 

chung ASEAN là : 

1-     Phương án thứ 1 là : chúng tôi sẽ hợp tác với tổ chức hội đồng liên minh 
ASEAN hiện nay để thực hiện vận động thành lập quân đội chung ASEAN. 

2-     Phương án thứ 2 là: nếu hội đồng liên minh ASEAN khước từ sự hợp tác với 
chúng tôi thì nhóm chúng tôi vẫn độc lập tiến hành vận động thành lập quân đội 
chung ASEAN. 

 Điều chúng tôi mong muốn nhất là ngay từ đầu đã có đủ 10 quốc gia ASEAN tham gia 

thành lập quân đội chung ASEAN. Tùy theo tình hình diễn ra ở thực tế, thuận lợi hoặc khó 

khăn, mà chúng tôi có nhiều phương án phụ dự phòng khác. Mức thấp nhất chỉ có từ 2 quốc 

gia trở lên tham gia là có thể thành lập quân đội chung ASEAN. Các quốc gia khác sẽ từng 

bước tham gia quân đội chung ASEAN sau. Mục tiêu cuối cùng chúng ta đặt ra là tất cả 10 

quốc gia ASEAN sẽ góp 70% đến 90% lực lượng quân đội của mình để tham gia quân đội 

chung ASEAN. Nhưng giai đoạn ban đầu chúng tôi chỉ đưa ra mức thấp nhất cho các quốc 

gia khi tham gia quân đội chung ASEAN là chỉ là chỉ cần góp tối thiểu 5% lực lượng quân 

đội của mình. Từng bước theo từng năm các quốc gia ASEAN sẽ tăng thêm lực lương quân 

đội của mình vào quân đội chung ASEAN. 

 Cũng tương tự như cơ cấu nhân sự của quân đội chung thế giới, quân đội chung ASEAN sẽ 

sắp xếp lại nhân sự trong tất cả các đơn vị quân đội trực thuộc quân đội chung ASEAN. Tại 

mỗi đơn vị của quân đội chung ASEAN đều có binh sỹ của quân đội các quốc gia tham gia. 

Như vậy binh sỹ quân đội các quốc gia tham gia sẽ có điều kiện hợp tác và giám sát lực 

lượng lẫn nhau để tạo ra lòng tin giữa quân đội của các quốc gia với nhau. 

 Khi tham gia quân đội chung ASEAN, các quốc gia cần phải ký những cam kết như sau: 

1-     Tuyệt đối không sử dụng quân đội riêng của mình để xâm lược, tấn công một 
hoặc nhiều quốc gia khác. Không được đưa lực lượng quân sự còn lại riêng của 
mình ra khỏi biên giới. Quân đội còn lại riêng của các quốc gia chỉ dành để phòng 
thủ khi quốc gia đó bị tấn công quân sự từ quốc gia khác. 

2-     Khi mỗi quốc gia bị bất kỳ một quốc gia khác xâm phạm chủ quyền lãnh thổ thì 
quân đội chung ASEAN có nghĩa vụ bảo vệ. 

3-     Quân đội của mỗi quốc gia khi muốn tham gia bảo vệ hòa bình ngoài lãnh thổ 
thì buộc phải có sự đồng ý, cho phép của quân đội chung ASEAN. 

4-     Các quốc gia khi tham gia quân đội chung ASEAN có mâu thuẫn thì tuyệt đối 
không sử dụng vũ lực quân sự để giải quyết mâu thuẫn với nhau. Chỉ có thể giải 
quyết bằng thương lượng, hòa giải bằng tòa án chung ASEAN hoặc tòa án quốc tế. 

5-     Các quốc gia phải chi kinh phí hàng năm cho quân đội chung ASEAN hoạt 
động. 
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Chức năng nhiệm vụ chính của quân đội chung ASEAN là bảo vệ an ninh quân sự chủ 

quyền cho các quốc gia tham gia. Đồng thời mở rộng chức năng nhiệm vụ cho quân đội 

chung ASEAN như sau : 

1-     Làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình quốc tế khi cần thiết. 

2-     Tham gia cứu hộ, cứu nạn khi thiên tai, nhân tai xảy ra ở các quốc gia. 

3-     Hỗ trợ lực lượng an ninh các quốc gia phòng chống ma túy, tham nhũng, lãng 
phí, khủng bố, tệ nạn xã hội khác. 

4-     Tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật các lĩnh vực phục vụ quân sự và dân 
sự. 

5-     Tham gia ngoại giao quốc phòng, ngoại giao nhân dân giúp cho các quốc gia, 
dân tộc quan hệ, hội nhập, hợp tác tốt hơn và có hòa bình toàn diện hơn. 

 Cũng tương tự như mô hình quân đội chung thế giới, quân đội chung ASEAN cũng áp dụng 

mô hình cổ phần và dịch vụ. Có nghĩa là quốc gia nào tham gia góp nhiều thì hưởng cổ phần 

lợi nhuận nhiều. Quân đội chung ASEAN hạch toán thu, chi và có chia lợi nhuận các quốc 

gia tham gia phải nộp kinh phí hàng năm cho quân đội chung ASEAN tựa như là việc nộp 

phí bảo vệ an ninh. 

 Khi cần thiết quân đội chung ASEAN có thể liên kết với nhiều quốc gia khác về quân sự và 

có thể gia nhập, sát nhập vào quân đội chung thế giới. 

 Trong thời gian các năm gần đây cục diện chiến lực cân bằng của thế giới thay đổi rất 

nhanh về nhiều mặt : quân sự, an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật … Các 

quốc gia ASEAN đang có xu hướng bị đe dọa, cạnh tranh lớn đến kinh tế, chính trị, quân sự. 

Đã đến lúc các quốc gia ASEAN cần phải hội nhập, hợp tác với nhau toàn diện, mật thiết 

hơn. Chúng tôi muốn tạo ra sự hội nhập mật thiết, toàn diện hơn nhưng hoàn toàn không bị 

hòa tan cho các quốc gia, dân tộc ASEAN. Tức là khi tham gia chính phủ chung ASEAN và 

quân đội chung ASEAN thì đó là cơ hội cho các quốc gia dân tộc ASEAN được đảm bảo an 

ninh chủ quyền lảnh thổ được tốt hơn, phát triển kinh tế tốt hơn mà vẫn giữ được bản sắc 

văn hóa riêng của mình. 

 Sau bài viết này tôi sẽ viết thêm nhiều bài viết khác, tổ chức nhiều hội nghị và hội thảo 

quốc tế để trình bày sâu kỹ thêm về chủ đề vận động thành lập quân đội chung ASEAN. Tôi 

luôn sẵn sàng làm cố vấn hoàn toàn miễn phí cho mọi quốc gia dân tộc về sự tham gia quân 

đội chung ASEAN và chính phủ chung ASEAN. 

 11/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP AN NINH CHUNG ASEAN: 

 Cũng tương tự như chương trình vận động thành lập an ninh chung thế giới, việc vận động 

thành lập an ninh chung ASEAN có hai phương án chính như sau: 

1-     Phương án 1 là: chúng tôi sẽ hợp tác với tổ chức hội đồng liên minh ASEAN 
để vận động các quốc gia tham gia an ninh chung ASEAN. 
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2-     Phương án 2 là: nếu tổ chức hội đồng liên minh ASEAN khước từ sự hợp tác 
của chúng tôi thì chúng tôi sẽ buộc phải độc lập tiến hành việc vận động thành lập 
an ninh chung ASEAN. 

 Nếu ngay từ ban đầu có đủ 10 quốc gia ASEAN tham gia thành lập an ninh chung ASEAN 

thì chúng tôi rất mừng. Nhưng nếu không có đủ 10 quốc gia ASEAN tham gia an ninh 

chung ASEAN thì chúng tôi sẽ có các phương án phụ khác. Chỉ cần có 2 quốc gia tham gia 

trở lên là có thể thành lập an ninh chung ASEAN, sau đó từng bước các quốc gia khác sẽ gia 

nhập tham gia làm thành viên an ninh chung ASEAN sau. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi 

là tất cả các quốc gia ASEAN sẽ góp đến 35% lực lượng an ninh của mình để thành lập an 

ninh chung ASEAN. Nhưng ban đầu chỉ cần mỗi quốc gia góp tối thiểu 5% lực lượng an 

ninh của mình để tham gia thành lập an ninh chung ASEAN. Từng bước theo từng năm các 

quốc gia sẽ tăng cường thêm lực lượng cho an ninh chung ASEAN. 

 An ninh chung ASEAN cũng tương tự như quân đội chung ASEAN là an ninh cổ phần, 

dịch vụ. Tức là các quốc gia hàng năm phải chi kinh phí cho an ninh chung ASEAN. Hoạt 

động ví tựa như là nộp phí bảo vệ an ninh cho an ninh chung ASEAN. An ninh chung 

ASEAN sẽ hạch toán thu chi để chia lãi cho các quốc gia khi lợi nhuận thu lớn hơn chi phí. 

 Chức năng nhiệm vụ chính của an ninh chung ASEAN là: 

1-     Phòng chống tệ nạn đa quốc gia và xuyên quốc gia. 

2-     Hỗ trợ lực lượng an ninh các quốc gia để bảo vệ an ninh cho các quốc gia 
khác tham gia được tốt hơn. 

3-     Tham gia ngoại giao an ninh, ngoại giao nhân dân giữa các quốc gia. 

4-     Tham gia cứu hộ, cứu nạn khi thiên tai, nhân tai xảy ra ở các quốc gia. 

5-     Tham gia nghiên cứu khoa học về luật pháp, an ninh và các lĩnh vực phục vụ 
dân sự. 

 Về nhân sự thì trong mỗi đơn vị của an ninh chung ASEAN sẽ đều có cán bộ chiến sỹ an 

ninh của các quốc gia tham gia để hợp tác với nhau và giám sát lẫn nhau. Thành lập an ninh 

chung ASEAN chính là để cho các quốc gia tăng cường sự hiểu biết, tin cậy nhau hơn. 

 Khi một quốc gia thành viên có sự cố về an ninh hoặc tệ nạn phát triển mạnh thì an ninh 

chung ASEAN sẽ được tăng cường đến quốc gia đó để giúp đở việc bảo đảm an ninh. 

 An ninh chung ASEAN sẽ tham gia khi cần thiết làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình quốc tế. 

Khi cần thiết an ninh chung ASEAN có thể có sự hợp tác với an ninh của các quốc gia khác 

trên thế giới hoặc gia nhập, sát nhập với an ninh chung thế giới. 

 Sau bài viết này tôi sẽ viết thêm nhiều bài viết khác và tổ chức nhiều buổi hội nghị, hội thảo 

quốc tế để trình bày sâu kỹ thêm về vấn đề vận động thành lập an ninh chung ASEAN. Tôi 

luôn sẵn sàng làm cố vấn hoàn toàn miễn phí cho các quốc gia muốn tham gia an ninh 

chung ASEAN. 
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12/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐỒNG TIỀN CHUNG ASEAN: 

 Về nguyên lý cơ bản vận động thành lập đồng tiền chung ASEAN cũng có nhiều nét giống 

vận động phát hành đồng tiền chung thế giới. Để tránh phải viết lại từ đầu mọi nguyên lý cơ 

bản, chúng tôi xin quý vị và các bạn nhớ lại phần nội dung tôi đã trình bày ở phần trước về 

vận động phát hành đồng tiền chung thế giới. Có hai phương án chính để vận động phát 

hành đồng tiền chung ASEAN là : 

1-     Phương án 1: chúng tôi phối hợp với hội đồng ASEAN để vận động phát hành 
đồng tiền chung ASEAN. 

2-     Phương án 2: nếu bị tổ chức hội đồng ASEAN khước từ sự hợp tác thì chúng 
tôi buộc phải độc lập tiến hành vận động thành lập đồng tiền chung ASEAN. 

 Chúng tôi rất mong muốn ngay từ đầu có đủ 10 quốc gia ASEAN tham gia thành lập đồng 

tiền chung ASEAN. Tùy vào tình hình thực tế thuận lợi hoặc khó khăn chúng tôi sẽ thực 

hiện các phương án phụ khác. Chỉ cần có hai quốc gia thành viên ASEAN trở lên là có thể 

thành lập đồng tiền chung ASEAN. Từng bước các quốc gia ASEAN khác sẽ tham gia đồng 

tiền chung ASEAN sau. Chỉ có các quốc gia là thành viên ASEAN mới có quyền tham gia 

đồng tiền chung ASEAN. Tuyệt đối không mở rộng cho các quốc gia không phải là thành 

viên ASEAN được quyền tham gia đồng tiền chung ASEAN. 

 Dự kiến đặt tên cho đồng tiền chung ASEAN là đồng « Ôm Hôn ASEAN ». Ôm hôn là viết 

tắt của câu văn « Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình!». Ý nghĩa của câu văn: Hãy ôm hôn 

kẻ thù của chính mình, tôi đã trình bày ở các phần viết trước khá kỹ. 

 Về mệnh giá, giá trị quy ước của đồng tiền chung ASEAN cũng tiến hành tương tự như là 

đồng tiền chung thế giới. Mệnh giá của đồng tiền chung ASEAN bằng với đồng tiền chung 

thế giới. Giá trị quy ước của một đồng ôm hôn ASEAN luôn bằng 1kg bột lúa mì loại 1. 

 Khi tham gia đồng tiền chung ASEAN các quốc gia tham gia hoàn toàn không phải từ bỏ 

đồng tiền riêng nội địa của mình. Cách thức phát hành đồng tiền chung ASEAN có rất nhiều 

điểm khác so với cách thức phát hành của đồng tiền Euro của cộng đồng liên minh Châu Âu 

(EU). Theo tư duy của chúng tôi thì cách thức phát hành của đồng tiền Euro của EU có rất 

nhiều chỗ bất ổn, thiếu công bằng, chứa đựng nhiều rủi ro. Nếu các quốc gia EU trân trọng 

chúng tôi sẵn sàng làm cố vấn cho đồng Euro. 

 Dự kiến đồng tiền chung ASEAN sẽ được in bằng mực và giấy polymer chứ không in bằng 

giấy. Tiền in bằng polymer có độ bền cao hơn nhiều lần so với bằng giấy. Hiện nay nhà máy 

tiền của nhiều quốc gia trong ASEAN và thế giới còn dư thừa công suất rất lớn. Do vậy 

không cần phải đầu tư nhà máy in tiền mới để in tiền cho đồng tiền chung ASEAN mà sẽ 

thuê các nhà máy in tiền của các quốc gia in tiền giúp cho đồng tiền chung ASEAN. 

 Trong trường hợp đặc biệt đồng tiền chung ASEAN sẽ được sát nhập vào với đồng tiền 

chung thế giới. Theo tư duy của chúng tôi thì cách thức phát hành tiền của mọi quốc gia trên 

thế giới hiện nay đều có sự bất ổn, nhiều rủi ro, vi phạm nhiều nguyên lý cơ bản về công 

bằng, cân bằng, quy luật trao đổi giá trị ngang bằng, quy luật bảo đảm giá trị đồng tiền. 

Nhóm chúng tôi sẵn sàng làm cố vấn cải cách cho mọi đồng tiền của mọi quốc gia trên thế 

giới. 
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Nhóm chúng tôi xin ngỏ lời được làm cố vấn cải cách miễn phí cho đồng tiền của Việt Nam. 

Đồng tiền của Việt Nam hiện nay có tên là Việt Nam Đồng. Về ngôn ngữ có sự trùng lặp. 

Như vậy coi như là đồng tiền Việt Nam chưa có tên gọi chính thức. Chúng tôi dự kiến đổi 

tên, đặt tên mới cho đồng tiền Việt Nam là đồng tiền Ôm hôn Việt Nam. Mệnh giá, giá trị 

của đồng tiền mới của Việt Nam sẽ bằng với đồng tiền chung thế giới và đồng tiền chung 

ASEAN. Mệnh giá, giá trị quy ước của một Ôm hôn Việt Nam bằng một Ôm hôn ASEAN 

bằng một Ôm hôn thế giới bằng 1kg bột lúa mì loại 1. Mệnh giá, giá trị của đồng tiền Việt 

Nam hiện nay quá thấp, 1 USD quy đổi bằng khoảng 21 000 VND. Nếu chấp nhận sự cải 

cách đồng Việt Nam mới từng bước có thể trở thành một đồng tiền quốc tế có vai trò tương 

tự như đồng USD của Hoa Kỳ. Có quá nhiều vấn đề tế nhị, nhạy cảm cho nên trong bài viết 

này tôi chưa thể tiết lộ hết mọi bí mật về chuyên môn cách thức phát hành đồng tiền mới 

cho Việt Nam, cho đồng tiền chung ASEAN và đồng tiền chung thế giới. Chúng tôi cần có 

những thỏa thuận riêng với chính quyền Việt Nam, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, 

Thụy Sỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, các quốc gia ASEAN và các quốc gia khác trên thế giới. 

Theo dự tính của nhóm chúng tôi thì vào khoảng năm 2023 đến 2025 tổng thu nhập quốc 

dân GDP của Trung Quốc sẽ bằng và tiến tới vượt Hoa Kỳ. Nhiều nhà kinh tế quốc tế dự 

báo đến khoảng 2050 hoặc chậm nhất đến 2060 tổng thu nhập quốc dân GDP của Trung 

Quốc sẽ bằng và vượt Hoa Kỳ, chúng tôi cho rằng dự báo đó là không chính xác. Đến khi 

tổng thu nhập quốc dân GDP của Trung Quốc bằng và vượt Hoa Kỳ thì từng bước đồng tiền 

nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ có vai trò quốc tế vượt trội hơn so với đồng USD của Hoa 

Kỳ. Đã từ nhiều năm qua đến nay Trung Quốc khao khát, nỗ lực hành động để đồng tiền 

nhân dân tệ của Trung Quốc có vai trò quốc tế tương tự như đồng tiền USD của Hoa Kỳ. 

Chúng tôi tin Trung Quốc sẽ làm được việc đồng tiền nhân dân tệ có vai trò quốc tế bằng và 

vượt so với đồng tiền USD của Hoa Kỳ chậm nhất vào năm 2030. Trung Quốc đang lớn 

mạnh không ngừng và sẽ ngày càng lớn mạnh, đó là điều chắc chắn, mang tính tất yếu 

không thể nào khác được. Cho dù Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trên thế giới không mong 

muốn thì chậm nhất vào năm 2030 Trung Quốc sẽ trở thành siêu cường số 1 thế giới về kinh 

tế thay thế vị trí số 1 của Hoa Kỳ hiện nay. Trung Quốc sẽ trở thành siêu cường thế giới về 

nhiều mặt kinh tế, quân sự và nhiều mặt khác. Nhân loại chúng ta cần chuẩn bị tâm lý thật 

nhanh cho sự thay đổi cục diện chiến lược thế giới lớn toàn diện về kinh tế, chính trị, văn 

hóa, khoa học kỹ thuật, quân sự, an ninh … 

 Nếu Trung Quốc có chính sách ngoại giao thật sự hòa bình thì nhóm chúng tôi sẵn sàng 

làm cố vấn cải cách giúp Trung Quốc về vấn đề đồng tiền. Theo sự cố vấn cải cách của 

chúng tôi thì chỉ trong thời gian từ 5 đến 10 năm đồng tiền của Trung Quốc sẽ có vai trò 

quốc tế bằng và vượt so với đồng tiền USD của Hoa Kỳ. 

 Nhiều chuyên gia quốc tế đã nhận định rằng từ hơn nửa thế kỷ qua đến nay thế mạnh, sức 

mạnh lớn nhất của Hoa Kỳ đó chính là đồng tiền USD chứ chưa phải là quân sự mạnh, khoa 

học kỹ thuật tiên tiến và những thế mạnh khác. 

 Vào ban đêm không có mây che phủ, chúng ta nhìn lên bầu trời, có rất nhiều, có đến hàng 

tỷ ngôi sao. Thỉnh thoảng chúng ta lại nhìn thấy có hiện tượng sao đổi ngôi vụt lóe sáng trên 

bầu trời. Từ hàng ngàn năm qua đến nay trong lịch sử nhân loại đã có nhiều quốc gia đổi 

ngôi, đã có nhiều quốc gia đang mạnh trở thành yếu, có những quốc gia đang yếu trở thành 

mạnh. Sự huy hoàng và sụp đổ một thời của nhà nước phong kiến cổ đại Ai Cập, Hy Lạp, 

Mông Cổ … vẫn còn để chúng ta hiểu về sự sao đổi ngôi, về sự quốc gia mạnh thành yếu. 

Nhật Bản mới chỉ hùng mạnh sau thời Minh Trị Thiên Hoàng cải cách Nhật Bản. Singapore 
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cũng chỉ mới thịnh vượng sau thời Lý Quang Diệu làm thủ tướng. Trong thời đại nền kinh tế 

tri thức và hội nhập toàn cầu ngày nay nếu có hướng phát triển đúng đắn thì một quốc gia 

yếu có thể trở thành một quốc gia mạnh trong thời gian rất ngắn.  

 Sự lớn mạnh quá nhanh của Trung Quốc sẽ là một trong những yếu tố quan trọng làm cho 

vị thế của Hoa Kỳ thay đổi nhanh. Hoa Kỳ đang đứng trước những nguy cơ lớn về sự sụp đổ 

kinh tế lớn, vai trò quốc tế của đồng tiền USD sẽ bị mất đi nhanh chóng. Khi đó Hoa Kỳ sẽ 

bị sụp đổ dây chuyền domino toàn diện về mọi mặt trong đó chắc chắn có cả sự khủng 

hoảng về quân sự, an ninh, xã hội, văn hóa … Nhóm chúng tôi xin khẳng định chắc chắn 

giúp được Hoa Kỳ thoát khỏi được sự khủng hoảng trong tương lai. Nếu Hoa Kỳ tín nhiệm, 

trân trọng thì nhóm chúng tôi sẵn sàng làm cố vấn cho chính phủ Hoa Kỳ cùng tổng thống 

Hoa Kỳ để giúp Hoa Kỳ thoát khỏi khủng hoảng lớn trong tương lai gần để từng bước phát 

triển mạnh. 

 Sau bài viết này tôi sẽ viết thêm nhiều bài viết khác và tổ chức nhiều buổi hội nghị, hội thảo 

quốc tế để trình bày sâu kỹ thêm về vấn đề vận động thành lập đồng tiền chung ASEAN. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm cố vấn miễn phí cho các quốc gia thành viên ASEAN khi muốn 

tham gia đồng tiền chung ASEAN. 

 13/ DỰ THẢO HIẾN PHÁP CHÍNH PHỦ CHUNG ASEAN: 

 Cũng tương tự như hiến pháp chính phủ chung thế giới thì hiến pháp chính phủ chung 

ASEAN cũng thực hiện theo mô hình hiến pháp 13 quyền phân lập như tôi đã trình bày tóm 

tắt nội dung trong những phần trước. Như vậy chính phủ chung ASEAN sẽ có 13 hội đồng 

riêng biệt độc lập với nhau là: 

1-     Hội đồng lập pháp chính phủ chung ASEAN tức là hội đồng Quốc Hội chung 
nhân dân ASEAN. 

2-     Hội đồng nhà nước nhân dân chung ASEAN. 

3-     Hội đồng chính phủ nhân dân chung ASEAN. 

4-     Hội đồng tòa án nhân dân chung ASEAN. 

5-     Hội đồng kiểm sát, thanh tra, kiểm tra nhân dân chung ASEAN. 

6-     Hội đồng công an nhân dân chung ASEAN. 

7-     Hội đồng luật sư nhân dân chung ASEAN. 

8-     Hội đồng quân đội nhân dân chung ASEAN. 

9-     Hội đồng ngôn luận nhân dân chung ASEAN. 

10-  Hội đồng phòng chống tham nhũng, lãng phí nhân dân chung ASEAN. 

11-  Hội đồng ngoại giao nhân dân chung ASEAN. 

12-  Hội đồng tôn giáo và đạo đức nhân dân chung ASEAN. 
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13-  Hội đồng đảng, hội, đoàn thể xã hội nhân dân chung ASEAN. 

 Các quốc gia thành viên ASEAN muốn tham gia chính phủ chung ASEAN thì buộc phải 

cải cách hiến pháp. Tùy thuộc vào từng quốc gia mà đưa ra lộ trình cải cách hiến pháp khác 

nhau về thời gian thực hiện cải cách, mức độ cải cách về hiến pháp trong quá trình thực hiện 

cải cách hiến pháp. 

 Do hoàn cảnh đặc biệt của tôi hiện nay do vậy tôi đành buộc phải cắt xén, rút gọn nội dung 

bài viết này rất nhiều so với dự kiến ban đầu khi dự tính sẽ viết bài viết này. Sau bài viết này 

nếu điều kiện cho phép, tôi sẽ viết thêm nhiều bài viết khác và tổ chức nhiều buổi hội nghị, 

hội thảo quốc tế để trình bày chuyên đề hiến pháp chính phủ chung ASEAN, hiến pháp 

chính phủ chung thế giới, mô hình hiến pháp 13 quyền phân lập. Tôi xin vui lòng luôn sẵn 

sàng làm cố vẫn miễn phí cho các quốc gia thành viên ASEAN về mọi vấn đề pháp luật khi 

muốn tham gia chính phủ chung ASEAN. 

 14/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ CHUNG ASEAN 

MÔ HÌNH: 

 Tất cả các vấn đề tôi viết ra trong bài viết này đều là những kế hoạch để thực hiện trong 

tương lai gần. Ngay bắt đầu từ 2014 chúng tôi đã bước đầu thực hiền đồng loạt nhiều kế 

hoạch về cải cách ASEAN, cải cách thế giới. Tôi không giống như những nhà báo, nhà văn 

viết bài đọc để cho mọi người tiêu khiển. Tôi cũng không giống như những nhà viết sách để 

viết ra sách cho người ta đọc mà suy ngẫm. Tôi là doanh nhân, là người hành động thực 

tiễn. Do vậy những vấn đề tôi viết ra vừa là lý thuyết đồng thời lại là những kế hoạch cụ thể 

để thực hiện ở thực tiễn. Đọc bài viết này sẽ có không ít người sẽ nghĩ rằng những vấn đề tôi 

viết ra trong bài viết này có gì đó rất là cao siêu, có gì đó như là ảo tưởng, có gì đó như là 

quá xa xôi, có gì đó như là chuyện ở trên trời, có gì đó thiếu thực tiễn, có gì đó thiếu khả thi, 

có gì đó không thực tế … Nhưng tôi xin khẳng định với tất cả quý vị và các bạn chắc chắn 

rằng: tất cả những vấn đề viết ra trong bài viết này đều 100% là những kế hoạch thực hiện 

của nhóm chúng tôi. Những chương trình của nhóm chúng tôi làm rất thiết thực sẽ đem lại 

lợi ích nhiều hoặc ít cho mọi người, mọi chính phủ thuộc ASEAN cùng mọi quốc gia trên 

toàn thế giới. Chúng tôi sẽ hành động thực tiễn ngay trong năm 2014, tốc độ phát triển các 

chương trình của chúng tôi sẽ rất nhanh trở thành phổ biến toàn ASEAN và toàn thế giới. 

Phương thức tiến hành những kế hoạch của chúng tôi rất sinh động và vui thú tựa như là 

những trò chơi vậy. Mọi chính phủ mọi nhân dân các quốc gia ASEAN và toàn thế giới đều 

có thể tham gia. Chúng tôi trân trọng mời tất cả mọi công chức chính quyền, doanh nhân, tu 

sỹ, nhân dân đăng ký tham gia vào làm công chức của chính phủ chung ASEAN mô hình và 

chính phủ chung thế giới mô hình. Với yêu cầu là tham gia là một phần thời gian và làm 

việc hoàn toàn không hưởng thu nhập cho bộ máy chính phủ chung ASEAN mô hình và 

chính phủ chung thế giới mô hình. Chúng tôi sẽ cấp thẻ công dân chính phủ chung ASEAN 

mô hình danh dự và thẻ công dân danh dự của chính phủ chung thế giới mô hình cho tất cả 

mọi công dân ASEAN, công dân các quốc gia trên thế giới có nhu cầu tham gia. Điều kiện 

để được trở thành công dân danh dự của chính phủ chung ASEAN và chính phủ chung thế 

giới là mỗi năm đóng góp lệ phí ủng hộ hoạt động vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại cùng 

ASEAN 1 USD hoặc 1 đồng Ôm hôn thế giới hoặc 1 đồng Ôm hôn ASEAN hoặc giá trị 

tương đương 1kg bột lúa mì loại 1. Người trở thành công dân danh dự của chính phủ chung 

ASEAN, chính phủ chung thế giới phải tham gia nhiều hoạt động cộng đồng chung theo quy 

định như: 
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-          Tham gia bầu cử và ứng cử vào bộ máy chung ASEAN mô hình và chính 

phủ chung mô hình 

-          Tham gia các chương trình hợp tác kinh doanh, giao lưu văn hóa, hợp tác 

khoa học kỹ thuật, du lịch, giao lưu thể thao, giáo dục, đào tạo, giao lưu tôn giáo, 
giáo dục công dân, giáo dục an ninh, giáo dục quân sự, giáo dục đạo đức, hoạt 
động từ thiện, cứu nạn thiên tai và nhân tai, hoạt động vì quyền con người, hoạt 
động vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại … do chính phủ chung ASEAN mô hình 
và chính phủ chung thế giới mô hình phát động. 

-          Nhiều hoạt động khác cho chính phủ chung ASEAN mô hình hoặc chính phủ 

chung thế giới mô hình. 

 Tham gia ứng cử, bầu cử và các hoạt động của chính phủ chung ASEAN mô hình cùng 

chính phủ chung thế giới mô hình là sự cống hiến đồng thời cũng là sự hưởng thụ lợi ích. 

Chính phủ chung ASEAN mô hình và chính phủ chung thế giới mô hình chính là giai đoạn 

chuẩn bị, giai đoạn tập sự để cho sự ra đời chính phủ chung ASEAN thật và chính phủ 

chung thế giới thật. Nhiệm kỳ của chính phủ chung ASEAN mô hình và chính phủ chung 

thế giới mô hình chỉ có một năm. Dự kiến nhiệm kỳ của chính phủ chung ASEAN thật, thế 

giới thật sẽ là 3 năm. Sau khi thành lập được chính phủ chung ASEAN thật và chính phủ 

chung thế giới thật ở mức hoàn thiện thì sẽ giải tán chính phủ chung ASEAN mô hình và 

chính phủ chung thế giới mô hình. 

 Tất cả chính phủ chung thế giới thật và chính phủ chung ASEAN thật đều theo mô hình 

hiến pháp 13 quyền phân lập. Chính phủ chung ASEAN mô hình và chính phủ chung thế 

giới mô hình sẽ là giai đoạn hoàn thiện, thử nghiệm mô hình hiến pháp 13 quyền phân lập. 

Chúng tôi sẽ ứng dụng tối đa mô hình chính phủ điện tử cho chính phủ chung ASEAN mô 

hình và chính phủ chung thế giới mô hình. Mỗi công dân chính phủ chung ASEAN mô hình 

và chính phủ chung thế giới mô hình đều được cấp mã số thẻ công dân danh dự. Có thể hiểu 

về một nghĩa nào đó chính phủ chung ASEAN thật và chính phủ chung thế giới thật là tổ 

chức chính quyền mang tính pháp lý đầy đủ. Còn chính phủ chung ASEAN mô hình và 

chính phủ chung thế giới mô hình có thể ví đó như là những hội, những câu lạc bộ mang 

tính đa quốc gia, liên quốc gia mà thôi. Công ước nhân quyền quốc tế do liên hiệp quốc ban 

hành có công nhận quyền tự do lập hội là quyền tự do quan trọng, tối thiểu của công dân 

mọi quốc gia trên thế giới. Do vậy việc thành lập chính phủ chung ASEAN mô hình và 

chính phủ chung thế giới mô hình hoàn toàn hợp pháp. 

 Theo đúng tinh thần nội dung hiến pháp 13 quyền phân lập mà tôi đã trình bày tóm tắt ở 

phần trước chính phủ chung ASEAN mô hình và chính phủ chung thế giới mô hình sẽ thành 

lập 13 hội đồng riêng biệt độc lập theo đúng tinh thần hiến pháp 13 quyền phân lập. Trong 

giai đoạn đầu chưa thể tổ chức bầu cử, ứng cử để tạo ra bộ máy thực chúng tôi sẽ xét về 

nhân sự để tạo ra bộ máy lâm thời của chính phủ chung ASEAN mô hình và chính phủ 

chung thế giới mô hình. Khi có một lượng công dân danh dự tạm đủ lớn thì chúng tôi sẽ tổ 

chức ứng cử, bầu cử lần đầu tiên để tạo ra bộ máy chính phủ chung ASEAN mô hình và 

chính phủ chung thế giới mô hình. Chúng tôi sẽ lồng ghép nhiều hoạt động văn hóa, thể 

thao, xã hội, tôn giáo, từ thiện, kinh doanh … để làm cho hoạt động của chính phủ chung 

ASEAN mô hình và chính phủ chung thế giới mô hình thật là phong phú, sinh động, đáng 

yêu, thú vị tựa như những trò chơi vậy. 
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Ngay trong giai đoạn thử nghiệm chính phủ chung ASEAN mô hình và chính phủ chung thế 

giới mô hình đã có thể đem lại nhiều cống hiến lợi ích thiết thực cho nhân dân chính phủ các 

quốc gia ASEAN và thế giới. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn sẽ làm được như vậy. 

 Chúng tôi kêu gọi chính thức ngay trong bài viết này tất cả mọi chính phủ, công chức chính 

quyền, doanh nhân, tu sĩ, trí thức, nhân dân, quân đội, công an các quốc gia ASEAN và thế 

giới hãy đăng ký tham gia làm thành viên của bộ máy, công dân danh dự của chính phủ 

chung ASEAN mô hình và chính phủ chung thế giới mô hình. Trong thời gian ban đầu xin 

hãy đăng ký trực tiếp với tôi thông qua địa chỉ nhà riêng là: 80 Nguyễn Thái Bình, Q.1, 

TP.HCM, Việt Nam; mobi:+84-967375886; email: thanglong67@gmail.com. Chúng tôi tha 

thiết cầu mong sớm có các cá nhân, nhóm người thiện nguyện ở các quốc gia ASEAN và thế 

giới có năng lực để làm đại diện cho chi nhánh chính phủ chung ASEAN mô hình và chính 

phủ chung thế giới mô hình ở tất cả mọi quốc gia trên thế giới.  

 Cộng đồng ASEAN hiện nay có 10 quốc gia với khoảng 800 triệu dân, thế giới hiện nay có 

khoảng 200 quốc gia với khoảng 7,2 tỷ dân. Nếu chỉ 50% số người dân ASEAN và thế giới 

tham gia thì đã có khoảng 400 triệu ASEAN và khoảng 3,6 tỷ người dân thế giới tham gia 

chính phủ chung ASEAN mô hình và chính phủ chung thế giới mô hình. Nếu mỗi người 

tham gia góp mỗi năm là 1USD thì mỗi năm khu vực ASEAN thu được khoảng 400 triệu 

USD và toàn thế giới thu được 3,6 tỷ USD. Chúng tôi sẽ dành toàn bộ số tiền này để làm 

nhiều việc cống hiến đem lại nhiều lợi ích cho các quốc gia ASEAN và thế giới. Theo đúng 

mô hình hiến pháp 13 quyền phân lập chúng tôi sẽ quản lý và sử dụng tốt nhất tiền thu được. 

Dự kiến sẽ thành lập rất nhiều quỹ dành cho từ thiện, nâng cao dân trí, cứu nạn thiên tai và 

nhân tai, hoạt động vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại, hoạt động vì quyền con người cho 

các quốc gia, quỹ khen thưởng cho các người có công ở các quốc gia tham gia cống hiến vì 

lợi ích chung của xã hội. Tổng số tiền trao giải thưởng và số giải thưởng được trao hàng 

năm cho những con người ở mọi quốc gia trên thế giới sẽ lớn hơn gấp rất nhiều lần so với 

quỹ giải thưởng Nobel và tất cả mọi quỹ giải thưởng từng có từ trước đến nay ở mọi quốc 

gia trên thế giới. 

 Ngay sau phần viết này tôi sẽ viết những phần ứng dụng thực hiện ở thực tế nhằm sớm thực 

hiện thành công chính phủ chung ASEAN mô hình và chính phủ chung thế giới mô hình. 

Khi đã thực hiện thành công chính phủ chung ASEAN mô hình và chính phủ chung thế giới 

mô hình rồi thì chỉ cần tiến thêm một bước nữa là làm thành công chính phủ chung ASEAN 

thật và chính phủ chung thế giới thật. Tôi đang viết sắp kết thúc phần tóm tắt của chương 

trình thứ 14 trong 50 chương trình của bài viết này. 50 chương trình của bài viết này độc lập 

tương đối với nhau nhưng tất cả lại được sắp xếp trong một trật tự rất thống nhất để nhằm 

thực hiện cống hiến cho sứ mệnh cải cách phát triển ASEAN và thế giới. Mười bốn chương 

trình đầu tiên của bài viết này mang nặng tính lý thuyết khái quát tổng thể, 36 chương trình 

sau đây trong bài viết này thể hiện những nhóm giải pháp cụ thể để góp phần thực hiện 

chương trình cải cách phát triển ASEAN và thế giới. Các chương trình trong bài viết này bổ 

sung cho nhau, tách rời hoàn toàn 50 chương trình trong bài viết này thì không thể làm 

thành công sứ mệnh cải cách phát triển ASEAN và thế giới. Sau đây tôi xin bắt đầu trình 

bày từng nhóm giải pháp thực hiện cụ thể để thực hiện sứ mệnh cải cách phát triển ASEAN 

và thế giới. 

(Hết phần 6) 

 

tel:%2B84-967375886
mailto:thanglong67@gmail.com


79 

 

NĂM MƯƠI CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH TOÀN CẦU 

(Phần 7) 

 

 15/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÔN GIÁO VÌ HÒA 

BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI : 

 Tôn giáo có giá trị rất lớn đối với đời sống nhân loại. Bởi vậy nhóm chúng tôi đã dành hẳn 

một quyền độc lập cho tôn giáo trong hiến pháp 13 quyền phân lập. Tôn giáo đã có trong 

đời sống nhân loại từ rất lâu nhiều ngàn năm qua đến nay. Hiện nay trên thế giới có khoảng 

7,2 tỷ người. Người vô thần hoàn toàn trên thế giới chỉ chiếm khoảng 1 tỷ người. Như vậy 

người có tôn giáo trên thế giới chiếm khoảng 6 tỷ người. Tôn giáo sẽ vẫn tiếp tục phát triển 

mạnh trong tương lai. Với tư cách là một nhà nghiên cứu tôn giáo tôi mong muốn và thực 

hiện những kế hoạch cụ thể để tôn giáo phát triển hơn nữa về chiều rộng cùng chiều sâu 

nhằm cống hiến nhiều hơn nữa cho lợi ích của nhân loại. 

 Giá trị cốt lõi nhất của những tôn giáo là góp phần tạo ra xã hội loài người biết sống có đạo 

đức, lương thiện, bao dung, tha thứ, bác ái, giàu tình yêu thương đối với con người và vạn 

vật hơn. Tôi và rất nhiều người đều cho rằng tình yêu thương quý giá hơn nhiều vàng, bạc, 

kim cương, ruby, ngọc trai cùng mọi thứ vật chất khác trên trần gian này, nếu không có tình 

yêu thương, bao dung, tha thứ, bác ái thì loài người còn tệ hơn cả loài cầm thú. Bởi khi con 

người không có tình yêu thương, đạo đức, bao dung, tha thứ, bác ái thì con người sẽ độc ác, 

giết hại, ăn nuốt lẫn nhau hơn cả những loài cầm thú. Có nhiều loại thú biết yêu thương 

đồng loại của nó. Ví dụ như loài ngựa rất biết thương nhau. Tục ngữ Việt Nam có 

câu :  « Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ ». Tức là một con ngựa bị đau thì cả đàn ngựa 

buồn bã, xót thương. Gia đình tôi từng nuôi chó, mèo. Tôi thấy chó mẹ, mèo mẹ khi đẻ con 

ra rất biết yêu thương đàn con của nó. Những loài thú, động vật khác cũng rất biết yêu 

thương, bảo vệ đàn con của nó khi nó sinh ra. Trong tình yêu thương, đạo đức, lòng bao 

dung, lòng tha thứ, bác ái rất vô hình nhưng lại rất quý giá đối với con người. 

 Nguồn gốc sâu xa, nguyên nhân gây ra chiến tranh, khủng bố, tham nhũng, lãng phí, ăn 

trộm, ăn cướp, ăn cắp, buôn ma túy, lừa đảo và nhiều tệ nạn khác trong xã hội loài người là 

do có một bộ phận con người trong xã hội loài người sống thiếu tình yêu thương, đạo đức, 

bao dung, tha thứ, bác ái. Nếu như loài người có nhiều hơn về tình yêu thương, đạo đức, bao 

dung, tha thứ, bác ái thì tôi tin chắc sẽ giảm rất nhiều những sự xảy ra trong xã hội loài 

người về các tệ nạn như: chiến tranh, khủng bố, tham nhũng, lãng phí, lừa đảo, buôn ma túy, 

ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, cùng nhiều tệ nạn xã hội khác. 

Tôi đã đọc, nghiên cứu về giáo lý, triết lý kinh sách của nhiều tôn giáo khác nhau như : 

Công giáo, Tin Lành giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Khổng giáo, Hindu giáo, Hồi giáo, … 

Nhận thấy về cơ bản các tôn giáo đều dạy cho con người biết sống thiện, sống đạo đức, sống 

có nhiều tình yêu thương, sống bao dung, sống tha thứ, sống có lòng bác ái. Nhìn nhận thực 

tế từ nhiều ngàn năm qua đến nay tôn giáo đã đóng góp rất nhiều lợi ích cho đời sống nhân 

loại bởi đã góp phần đặc biệt xây dựng một xã hội loài người sống có nhiều đạo đức, tình 

yêu thương, bao dung, tha thứ, bác ái. Tôi rất thú vị với những lời dạy trong kinh sách của 

các tôn giáo. Thực sự đến nay những lời dạy trong kinh sách của các tôn giáo đã hóa thân 

trong tôi góp phần tạo ra cảm xúc, nhận thức, tư duy, nhân cách, phong cách của tôi. Phật tổ 
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Như Lai nhà sáng lập Phật giáo từng dạy về tình yêu thương có một câu rất hay rằng : « Hãy 

yêu thương kẻ thù của chính mình ! ». Chúng tôi đã sáng tạo thêm một chút để tạo thành 

một câu khẩu hiệu (slogan) để ứng dụng trong thực tế là : « Hãy ôm hôn kẻ thù của chính 

mình ! ». Tôi rất thú vị với lời dạy của Chúa Giê-Su, đấng sáng lập Thiên Chúa giáo rằng : 

« Khi người ta tát mình bên má trái thì hãy giơ nốt mà phải ra cho họ tát ! ». Chúa Giê-Su và 

Đức Phật Tổ Như Lai hiện diện trong cuộc sống nhân loại không ban cho loài người tiền bạc 

vật chất nhưng đã ban cho nhân loại vô vàn nhiều tình yêu thương. 

 Trong bài viết này tôi thay mặt nhóm trí thức người Việt Nam giới thiệu tóm tắt chương 

trình cải cách phát triển ASEAN và thế giới để thực hiện thành công chương trình cải cách 

phát triển ASEAN và thế giới cần có đông đảo mọi tầng lớp con người trong xã hội tham 

gia. Từ nhiều ngàn năm qua tôn giáo đã có ích lớn đối với đời sống nhân loại. Chúng tôi 

mong muốn tôn giáo sẽ có ích hơn nữa với đời sống nhân loại trong hiện tại và tương lai. 

 Triết học duy vật biện chứng của chủ nghĩa Cộng sản Mác – Lê Nin đã bác bỏ hoàn toàn 

giá trị của các tôn giáo trên toàn thế giới. Triết học duy vật biện chứng của hệ lý luận chủ 

nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin coi toàn bộ triết lý duy tâm, giáo lý của các tôn giáo trên toàn 

thế giới là sai, là mê tín dị đoan, là không khoa học, là thiếu thực tế. Do vậy ở hàng chục 

quốc gia Cộng Sản trên thế giới suốt từ thế kỷ 20 đến nay đã từng diễn ra sự bài trừ ngăn 

cấm cản trở sự hoạt động của các tôn giáo trong đời sống xã hội. Chúng tôi đã nghiên cứu 

rất sâu kỹ và kết luận rằng hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin sai lầm đến hơn 

90% và thiếu sót rất nhiều. Chúng tôi đã kế thừa toàn bộ tinh hoa của hệ lý luận chủ nghĩa 

Mác - Lê Nin, tinh hoa của nhiều tôn giáo trên thế giới cùng rất nhiều tinh hoa của những 

chủ thuyết khác để viết thành hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng. Chúng tôi chắt lọc nhiều 

tinh hoa của những chủ thuyết, loại bỏ những sai lầm của các chủ thuyết đồng thời sáng tạo 

thêm nhiều lý luận mới để tổng hợp lại viết thành hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng. Ngay 

trong năm 2014 từng bước chúng tôi sẽ giới thiệu rộng rãi ở quy mô toàn thế giới về hệ lý 

luận chủ nghĩa Cộng Đồng. 

 Từ khi có loài người trên trái đất đến nay chưa từng có một hệ lý luận nào lớn, thực sự hoàn 

chỉnh về mọi mặt. Nhân loại thực sự cần một hệ lý luận tương đối hoàn thiện để dẫn đường 

cho tư duy, nhận thức, hành động của xã hội loài người. Chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin 

có trong đời sống nhân loại hàng trăm năm rồi, giáo lý các tôn giáo đã có trong đời sống 

nhân loại hàng ngàn năm rồi, vậy mà trong đời sống nhân loại ngày nay vẫn còn quá nhiều 

sự khổ đau và tệ nạn như : chiến tranh, khủng bố, nghèo đói, ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, giết 

người, lừa đảo, buôn ma túy, …Chúng ta cần kết hợp những điều tốt của chủ thuyết trên thế 

giới và sáng tạo thêm nhiều lý luận mới nhằm giải quyết mọi tồn tại xấu trong xã hội loại 

người. Các chủ thuyết, các tôn giáo được đánh giá hữu ích đối với cuộc sống xã hội loài 

người nhiều hay ít hoàn toàn tùy thuộc vào thực tế là những chủ thuyết ấy, những tôn giáo 

đó cống hiến thực sự đem lại lợi ích cho xã hội loài người ra sao. Lửa thử vàng, gian khó 

thử tài năng bản lĩnh của mỗi con người. Điều giả dối thì mãi là giả dối, sự thật thì mãi mãi 

là sự thật. Điều giả dối cho dù khéo che đậy, ngụy biện, bao biện giỏi đến mấy cũng sẽ có 

ngày bị lộ diện. Đại đa số con người trong nhân loại đều yêu mến sự thật và ghét bỏ sự giả 

dối. Người có tài năng thật sự không sợ bị thử thách và kiểm chứng. Kẻ giả dối rất sợ thử 

thách và kiểm chứng. Hùng biện khác với bao biện và ngụy biện. Hùng biện là dùng sự thật 

để chứng minh một điều gì đó. Ngụy biện và bao biện là sự giả dối, lắt léo, khéo léo để che 

đậy sự thật nhằm chứng minh điều sai thành đúng, điều đúng thành sai. Các chủ thuyết, các 

tôn giáo tốt hay xấu, đúng hay sai buộc phải qua kiểm chứng sự thật ở thực tế nhiều lần thì 

mới kết luận chính xác. 
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 Vấn đề tôn giáo rất nhạy cảm ở mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Triết lý, giáo lý của các 

tôn giáo có chỗ giống nhau và có những điều khác nhau. Chình vì vậy mà trong quá khứ lịch 

sử loài người hàng ngàn năm qua đến nay đã xảy ra nhiều sự mâu thuẫn, xung đột giữa các 

tôn giáo. Công giáo và Tin Lành giáo tuy có cùng một gốc, giáo lý hai tôn giáo này giống 

nhau đến hơn 90% vậy mà giữa Công Giáo và Tin Lành giáo cũng đã xảy ra khá nhiều sự 

mâu thuẫn, xung đột. Cũng đã nhiều sự mâu thuẫn xảy ra giữa Hồi giáo với Phật giáo, Hồi 

giáo với Hindu giáo, Hồi giáo với Công giáo và Tin Lành giáo, Công giáo với Phật giáo, 

Hindu giáo với Phật giáo, thậm chí các môn phái nhỏ trong cùng một tôn giáo cũng có sự 

mâu thuẫn và xung đột lẫn nhau. Mâu thuẫn giữa nhóm người vô thần với nhóm người các 

tôn giáo khác nhau trên thế giới cũng đã xảy ra khá nhiều. Chúng tôi muốn tạo ra giải pháp, 

cơ chế, môi trường để tất cả mọi người, mọi tôn giáo, mọi quốc gia, mọi dân tộc trên toàn 

thế giới có thể đoàn kết hợp tác với nhau nhằm xóa bỏ hết mọi mâu thuẫn, bất đồng. Thay vì 

dành thời gian, tâm sức, công sức để gây mâu thuẫn, xung đột, chia rẽ, bất đồng với nhau 

thì các bên hãy cùng nhau thi đua cống hiến thật nhiều lợi ích để vì hòa bình và hạnh phúc 

nhân loại. Chúng tôi kêu gọi mọi tôn giáo trên toàn thế giới hãy tích cực tham gia phát triển 

ASEAN và thế giới. 

  

Giá trị cốt lõi quan trọng nhất của các tôn giáo trên thế giới từ hàng ngàn năm qua đến nay 

là góp phần tạo ra xã hội loài người, sống có nhiều tình yêu thương, đạo đức, bản thiện, 

bao dung, tha thứ, bác ái. Chúng tôi muốn các tôn giáo hãy làm tốt hơn nữa cho nhân loại 

như hàng ngàn năm qua đến nay. Những nhà cải cách thế giới chúng tôi xin chính thức kêu 

gọi, phát động toàn thể các tổ chức tôn giáo, các tu sĩ, các tín đồ mọi tôn giáo ở mọi quốc 

gia, mọi dân tộc trên thế giới hãy tham gia hành động vì hòa bình của nhân loại. Cụ thể là 

hãy tham gia những chương trình cải cách phát triển ASEAN và thế giới. Những nhà cải 

cách thế giới chúng tôi chính thức kêu gọi vận động thành lập tổ chức tôn giáo vì hòa bình 

và hạnh phúc nhân loại. Thành phần kêu gọi vận động tổ chức tôn giáo vì hòa bình và hạnh 

phúc nhân loại gồm có : 

1-     Các tổ chức tôn giáo trên toàn thế giới. 
2-     Tu sĩ và tín đồ các tôn giáo trên toàn thế giới. 
3-     Người vô thần nhưng có tinh thần ủng hộ hoạt động của tôn giáo vì 
mục đích mưu cầu hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 

  

Hoạt động của tổ chức tôn giáo vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại có những hoạt động 

chính như sau : 

1-     Mỗi tuần một lần, mỗi tháng một lần, mỗi năm một lần hoặc khi có thể hãy 
tham gia cầu nguyện cá nhân, cầu nguyện tập thể với tinh thần mưu cầu vì hòa 
bình và hạnh phúc nhân loại. 
2-     Tích cực quảng bá cho chương trình cải cách và phát triển ASEAN và thế giới 
theo tinh thần bài viết này. 
3-     Tích cực vận động thực hiện hiến pháp 13 quyền phân lập để tôn giáo có một 
quyền độc lập riêng biệt. 

4-     Mỗi thành viên là tu sĩ, tín đồ những tôn giáo hãy góp 1 USD mỗi năm vào quỹ 
tôn giáo vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Các tổ chức tôn giáo, các tu sĩ, các tín 
đồ của các tôn giáo ở mọi quốc gia trên thế giới hãy tự quyên góp và chi phí tiền 
của quỹ tôn giáo vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại trong sự chỉ đạo chung về 
đường lối ở phạm vi toàn cầu. Nhóm chúng tôi từ chối quản lý tiền để tránh việc 
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hiểu lầm là chúng tôi hành động là để vì tiền, vì mưu cầu lợi ích cá nhân. Tuy 
không phải là tu sĩ nhưng nhóm chúng tôi có đạo đức, tinh thần hy sinh và phục vụ 
nhân loại không kém gì các tu sĩ chân chính. Chúng tôi lấy sự cống hiến cho lợi ích 
của nhân loại làm hạnh phúc riêng của chúng tôi. Quỹ tôn giáo vì hòa bình và hạnh 
phúc nhân loại sẽ dành một khoản tiền lớn để hàng năm trao giải cho nhiều tu sĩ, 
tín đồ của tất cả các tôn giáo và người không tôn giáo nhưng có những cống hiến 
vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 
5-     Thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa giữa những tôn giáo và giữa những 
tôn giáo với người không có tôn giáo để mọi người thuộc các tôn giáo, không tôn 
giáo hiểu nhau, tin cậy nhau, thương yêu nhau hơn. 
6-     Các tổ chức tôn giáo, các tu sĩ và tín đồ các tôn giáo nên tự sáng tạo ra nhiều 

hình thức khác phong phú để hoạt động vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 

 Theo sự giới thiệu phương pháp của chúng tôi, các tổ chức tôn giáo, tín đồ và tu sĩ các tôn 

giáo hãy tự tiến hành vận động thành lập các chi hội của các tổ chức tôn giáo vì hòa bình và 

hạnh phúc nhân loại. 

Sau bài viết này chúng tôi sẽ viết thêm nhiều bài viết khác và tổ chức nhiều buổi hội nghị, 

hội thảo quốc tế để trình bày sâu kỹ thêm về vấn đề vận động thành lập tổ chức tôn giáo vì 

hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Kính mong quý vị và các bạn quan tâm ! 

  

16/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC DOANH NHÂN, 

DOANH NGHIỆP VÌ HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI : 

 Tôi năm nay 47 tuổi nhưng đã có gần 30 năm làm doanh nhân, ngay từ khi còn đang là sinh 

viên đại học tôi đã tham gia góp vốn thành lập và điều hành doanh nghiệp. Tôi đã từng tham 

gia góp vốn thành lập và điều hành nhiều doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi vừa 

làm việc, vừa học tập vừa nghiên cứu khoa học. Đến nay tôi vẫn không ngừng nỗ lực học 

tập, nghiên cứu khoa học. Trong 30 năm qua, về danh nghĩa tôi là một doanh nhân thực thụ 

nhưng thực tế tôi chỉ dành thời gian, tâm sức, công sức cho việc điều hành kinh doanh chưa 

tới 3%. Trên 97% thời gian, tâm sức, công sức tôi dành cho học tập, nghiên cứu khoa học và 

hoạt động chính trị. Với mức án 5 năm tù giam vì hoạt động chính trị điều đó là minh chứng 

hùng hồn cho sự hoạt động chính trị của tôi. Tôi không chỉ nói mà đã thực sự dấn thân vì 

quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc cống hiến lợi ích cho 

dân tộc Việt Nam, tôi còn ra sức cống hiến vì lợi ích lớn của cộng đồng ASEAN và nhân 

loại nữa. Tôi đã dành hơn 99% số tiền do tôi kiếm được trong gần 30 năm qua để phục vụ 

cho chi phí nghiên cứu khoa học các lĩnh vực và hoạt động chính trị. Từ trước đến nay tôi 

chưa từng nhận tiền cho dù chỉ là 1 xu của bất kỳ cá nhân, tổ chức tài trợ cho nghiên cứu 

khoa học và hoạt động chính trị. Tất cả mọi chi phí cho nghiên cứu khoa học và hoạt động 

chính trị đều do tôi tự bỏ tiền túi cá nhân của tôi cùng gia đình tôi để đầu tư. Tôi là một 

người có trí thức, tính cách rất điềm đạm và cẩn thận, làm bất kỳ việc gì tôi cũng tính toán 

rất kỹ lưỡng và cẩn thận do vậy tôi ít khi bị thua lỗ trong đầu tư kinh doanh. Sự phá sản 3 

công ty do tôi góp vốn là hoàn toàn vì rủi ro chính trị. Trước khi bị đi tù vì án chính trị, tôi 

có tham gia góp vốn, điều hành 3 công ty cổ phần với các chức vụ là chủ tịch hội đồng quản 

trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc. Điều hành chính 3 

công ty này là tôi và doanh nhân yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức. Trong vụ án chính trị của 

tôi có 4 người trong đó có: 
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1-     Doanh nhân yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức, 16 năm tù giam, 5 năm quản 
chế. 
2-     Luật sư nhân quyền yêu nước Lê Công Định, 5 năm tù giam, 3 năm quản chế. 
3-     Trí thức yêu nước trẻ Nguyễn Tiến Trung, 7 năm tù giam, 3 năm quản chế. 
4-     Tôi là Lê Thăng Long, 5 năm tù giam, 3 năm quản chế. 

 Hiện nay chỉ mới có tôi và luật sư nhân quyền yêu nước Lê Công Định được ra tù. Doanh 

nhân yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức và trí thức trẻ Nguyễn Tiến Trung vẫn chưa được ra 

tù. Vì cả tôi và cả doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức đều bị đi tù trong một vụ án chính trị, 

do vậy 3 công ty có vốn góp của tôi thiếu người có tài năng và bản lĩnh lãnh đạo do vậy cả 

3 công ty có vốn góp của tôi đều bị phá sản, giải thể trong thời gian tôi cùng doanh nhân 

yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức đang thụ án tù. Nay tôi phải tạo lập lại sự nghiệp kinh 

doanh ngay từ đầu. Với tài năng và bản lĩnh của tôi hiện nay việc tạo lập công ty trở lại là 

việc không khó nhưng tôi rất sợ việc chính quyền Việt Nam công khai hoặc bí mật cấm 

đoán, ngăn cản sự nghiệp kinh doanh của tôi. Ngay trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời 

tôi, tôi cũng chỉ nghĩ rất ít cho bản thân, tôi chỉ dành thời gian và tâm sức nghĩ tới bản thân 

chưa tới 1/1000. Trên 999/1000 thời gian tâm sức của tôi dành để phục vụ lợi ích lớn cho 

dân tộc Việt Nam cùng nhân loại. Từng giây phút trải qua trong cuộc đời tôi, tôi cảm thấy 

nó rất thiêng liêng, tôi cảm nhận rất rõ tựa như là nhìn thấy, sờ thấy được. Tôi biết rõ tôi và 

gia đình tôi đang rất phải đau khổ, chịu đựng nhưng đó là sự tự nguyện hy sinh để cống 

hiến lợi ích cho dân tộc Việt Nam và nhân loại. Tôi muốn dành trọn vẹn cuộc đời tôi để thực 

hiện thành công sứ mệnh cao cả nhằm cải cách phát triển Việt Nam, ASEAN và thế giới. 

Đọc xong bài viết này quý vị và các bạn có thể hiểu được một phần cơ bản về con người của 

tôi. Nhưng xin hãy đừng chỉ nghe tôi nói, đọc những gì tôi viết, mà quý vị và các bạn hãy 

nhìn nhận xét đoán tôi bằng hành động cụ thể trong suốt quá trình từ quá khứ, hiện tại, 

tương lai. Một việc làm cụ thể tốt quý giá hơn một trăm bài diễn văn hay. Tôi đã nói hay, đã 

làm hay. Nhưng tôi sẽ nói hay hơn nữa và làm thật nhiều điều tốt hơn nữa. Đức Chúa Giê-

Su từng dạy rằng : « Đức Tin mà không hành động cụ thể để thực hiện đức tin thì đó là đức 

tin chết ! ». Tôi luôn hành động cụ thể để chứng minh những lời nói của mình. Tôi đã và sẽ 

tiếp tục thực hiện lời dạy của Chúa Giê-Su. Đức Phật Tổ Như Lai từng dạy rằng : « Kẻ nào 

tin ta mà chưa hiểu ta thì cũng tựa như là sự báng bổ ta vậy ! ». Dịch nghĩa rằng một niềm 

tin mù quáng thiếu cơ sở, một niềm tin không dựa trên sự hiểu biết thực sự về việc đó thì đó 

là niềm tin tạm bợ không bền vững, niềm tin đó dễ bị thay đổi. Đức Phật Tổ Như Lai còn 

dạy rằng : « Sự thật quý như vàng, vàng thật thì không sợ lửa. Mọi điều phải được kiểm 

chứng ở thực tế như người thợ kim hoàn thử vàng qua lửa rồi hãy tin đó là vàng thật ! ». 

Tôi không muốn quý vị và các bạn hoài nghi về tôi, tôi không muốn quý vị và các bạn tin tôi 

nhất thời tạm bợ để rồi lại thay đổi không tin nữa. Chính vì vậy mà tôi đành giới thiệu một 

phần sự thật về bản thân tôi. Tôi sẽ hành động nhiều việc tốt cụ thể để chứng minh lời nói 

của tôi. Bản tính tôi là người sống rất kín đáo không muốn thể hiện ra cá nhân của mình 

trước công chúng, xin quý vị và các bạn hoàn toàn không hiểu lầm tôi là người có tính cách 

thích khoe mẽ. 

  

Mặc dầu đã được thành lập từ 1945 đến nay đã gần 70 năm nhưng Liên Hiệp Quốc chưa hề 

có một cơ quan đặc trách nào phụ trách điều hành về vấn đề doanh nhân doanh nghiệp. Vấn 

đề doanh nhân, doanh nghiệp vô cùng quan trọng bởi nó quyết định căn bản nền kinh tế toàn 

thế giới. Kinh tế thế giới hiện nay đã bước vào thời đại nền kinh tế tri thức và hội nhập toàn 

cầu ở mức cao. Sự quan hệ kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng mật thiết. 
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Doanh nhân, doanh nghiệp là đại diện của các quốc gia, dân tộc để quan hệ giao lưu kinh tế. 

Tôi nhận thấy hội đồng Liên Hiệp Quốc có vai trò rất mờ nhạt đối với doanh nhân, doanh 

nghiệp thế giới. Gần 30 năm làm doanh nhân, doanh nghiệp tôi không nhận được bất kỳ 

điều gì hỗ trợ trực tiếp tốt đẹp cho dù là nhỏ nhất của Liên Hiệp Quốc. Ngày nay doanh 

nhân, doanh nghiệp cùng đầu tư, kinh doanh, hợp tác kinh tế ở các quốc gia khác là những 

điều rất phổ biến. Tôi nghĩ đã đến lúc rất bức bách, cần thiết phải có một tổ chức tốt, đủ 

mạnh để trợ giúp, hỗ trợ, điều hành, phối hợp, kết nối sự hợp tác kinh doanh của doanh 

nhân, doanh nghiệp ở phạm vi toàn cầu. 

 Về bằng cấp tôi chỉ có bằng cao học nhưng trình độ thực tế tôi ở mức tiến sỹ và trên tiến sỹ 

ở xấp xỉ 10 lĩnh vực khác nhau. Tôi đã nỗ lực, miệt mài học tập, nghiên cứu không ngừng 

trong 40 năm qua đến nay. Tôi học tập nghiên cứu không phải vì để lấy bằng cấp, tôi cần tri 

thức thực sự để cống hiến ngay từ khi còn rất nhỏ tuổi, tôi đã theo đuổi lý tưởng lớn là phải 

cải cách lại toàn thế giới. Do xuất phát từ một khát vọng lớn làm cho cả nhân loại thay đổi 

cho nên tôi đã học tập nghiên cứu với một quyết tâm vô cùng lớn. Từng giây phút trong 

nhiều chục năm qua đến nay tôi luôn đau đáu sự quyết tâm lớn nhằm thay đổi vận mệnh của 

toàn nhân loại. Tôi sinh ra khi đất nước Việt Nam còn chiến tranh và nghèo đói. Cha, mẹ tôi 

từng phải nuôi tôi thuở nhỏ trong làn bom đạn của cuộc chiến tranh khốc liệt ở Việt Nam 

những năm 1967 đến 1975. Từ lúc sinh ra đến nay tôi luôn là con người giàu cảm xúc, giàu 

tình yêu thương con người. Tôi rất cảm thông với những đau khổ của nhân dân Việt Nam và 

nhân dân các dân tộc khác trên thế giới. Tôi không thể nào sống vô tâm, vô cảm với đồng 

loại được. Bởi vậy mà tôi buộc phải nỗ lực hành động vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 

Tuy tôi tin vào tâm linh, là tín đồ của nhiều tôn giáo khác nhau nhưng tôi không chỉ cầu 

nguyện suông, tôi muốn hành động cụ thể ở thực tiễn để mưu cầu hòa bình hạnh phúc toàn 

diện cho toàn nhân loại. Cho dù tôi có 10, 100 hoặc 1000 công ty mà trở thành tỷ phú USD 

thì tôi cũng chỉ giúp được một số ít người bớt nghèo khổ, khó khăn. Tôi muốn làm những 

việc thiết thực để thúc đẩy sự phát triển của doanh nhân, doanh nghiệp toàn thế giới. Bản 

thân tôi mỗi tuần chỉ cần làm việc một giờ là có thể lo đủ kinh tế cho bản thân và gia đình có 

cuộc sống đàng hoàng về vật chất. Sự thật là từ gần 30 năm qua đến nay tôi chỉ dành chưa 

đến 1/100 số tiền do tôi làm ra để phục vụ cho bản thân và gia đình. Từ nay đến hết cuộc đời 

cũng vậy tôi chỉ dành không quá 1/100 số tiền kiếm được để phục vụ cho cuộc sống của bản 

thân và gia đình. Hơn 99% số tiền tôi kiếm được sẽ được dùng vào những mục đích mưu 

cầu hòa bình và hạnh phúc của nhân loại. Quý vị và các bạn sẽ luôn có cơ hội kiểm tra, làm 

chứng hoạt động của tôi trong hiện tại cùng tương lai. 

 Doanh nhân Việt Nam, ASEAN, thế giới từ nhiều năm qua đến nay phải chịu quá nhiều rủi 

ro, áp lực. Có không ít sự vi phạm quyền con người đối với doanh nhân ở nhiều quốc gia 

trên thế giới. Mỗi năm trên toàn thế giới có hàng triệu doanh nhân, doanh nghiệp bị rơi vào 

hoàn cảnh khó khăn, phá sản. Tôi từng trải nghiệm thực tế gần 30 năm làm doanh nhân, 

doanh nghiệp. Tôi là một chuyên gia nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế. Tôi cho rằng có thể 

khắc phục được đến 99% những sự khó khăn, phá sản của doanh nhân, doanh nghiệp nếu 

như có những chương trình hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp thiết thực. Sự hỗ trợ doanh 

nhân, doanh nghiệp cần mang tính đồng bộ toàn diện, chiều sâu, kịp thời những vấn đề như 

sau : 

1-     Hỗ trợ nguồn vốn đầu tư kinh doanh. 
2-     Đào tạo kỹ năng kinh doanh cho doanh nhân mới và liên tục nâng cao nghiệp 
vụ kinh doanh cho doanh nhân cũ. 
3-     Hỗ trợ về thông tin thị trường. 
4-     Hỗ trợ về khoa học công nghệ. 
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5-     Chăm sóc sức khỏe cho doanh nhân và gia đình doanh nhân. 
6-     Hỗ trợ việc chăm sóc hạnh phúc gia đình doanh nhân. 
7-     Tư vấn, hỗ trợ về tâm lý, cảm xúc đối với doanh nhân và gia đình của doanh 
nhân. 
8-     Tư vấn, hỗ trợ về pháp luật đối với doanh nhân và doanh nghiệp. 
9-     Bảo vệ quyền con người cho doanh nhân. 
10-  Nhiều vấn đề hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp khác nữa. 

 Doanh nhân toàn thế giới rất cần được hỗ trợ, bảo vệ quyền con người. Tôi rất thương các 

doanh nhân ở quốc gia Cộng sản trên toàn thế giới vì họ đang bị vi phạm quyền con người 

nghiêm trọng. Do hệ lý luận của chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin mà giới doanh nhân trên 

toàn thế giới bị hiểu lầm về tư cách rất nhiều. Theo lý thuyết của hệ lý luận của chủ nghĩa 

Cộng sản Mác - Lê Nin coi giới doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân là thuộc về giai cấp tư 

bản tức là giai cấp bóc lột. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ nhận thấy hệ lý luận chủ nghĩa 

Cộng sản Mác - Lê Nin sai lầm đến hơn 90%, thiếu sót rất nhiều. Trong lý thuyết giá trị 

thặng dư sức lao động ở phần lý thuyết kinh tế chính trị học Các Mác ông tổ Cộng sản đã 

từng viết rằng: 

-          Tất cả những ai là chủ cơ sở kinh tế tư nhân đều là giai cấp tư bản, họ thuộc 

về giai cấp bóc lột. 

-          Tất cả người lao động làm việc tại cơ sở kinh tế tư nhân đều thuộc về giai 

cấp bị bóc lột. 

-          Phương pháp để xóa bỏ hoàn toàn sự bóc lột và bị bóc lột nhằm duy trì sự 

công bằng bình đẳng trong xã hội là phải xóa bỏ hoàn toàn kinh tế tư nhân. Cần 
phải sử dụng bạo lực để cưỡng bức tịch thu toàn bộ sở hữu tài sản tư nhân để làm 
thành sở hữu tài sản công cộng toàn dân. 

  

Các Mác đã vô cùng sai lầm, thiếu sót khi đưa ra những nhận định như tôi vừa nêu. Tôi xin 

chứng minh ngay lập tức sự sai lầm, thiếu sót của các Mác. Để quý vị và các bạn dễ hiểu tôi 

xin ví dụ thực tế để chứng minh lý thuyết. 

 Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1776, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ là 

cố tổng thống Washington làm tổng thống. Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ là cố tổng thống 

Abraham Lincoln làm tổng thống từ năm 1860 đến 1865. Ngay trong thời gian ngài 

Abraham Lincoln làm tổng thống thì Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành luật cấm mọi hình thức 

cưỡng bức, lao động nô lệ đối với người da màu và mọi con người trong Hợp chủng quốc 

Hoa Kỳ. Như vậy là kể từ đó đến nay tại Hoa Kỳ mọi người lao động được bình đẳng quyền 

con người với giới doanh nhân. Khi có sự doanh nhân cưỡng bức lao động đối với người lao 

động, thì người lao động không được bình đẳng quyền con người với doanh nhân. Khi 

người lao động bị lao động bị doanh nhân trả thu nhập thấp hơn sự cống hiến của họ cho 

doanh nghiệp thì khi đó doanh nhân là kẻ bóc lột và người lao động thuộc về giai cấp bị bóc 

lột. Nhưng khi người lao động được bình đẳng quyền con người với doanh nhân, doanh 

nghiệp trả thu nhập cho người lao động xứng đáng với cống hiến hữu ích của họ thì khi đó 

doanh nhân không phải là giai cấp bóc lột và người lao động cũng không thuộc về giai cấp 

bị bóc lột nữa. 
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 Trên thực tế có hai hình thái 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. Chúng tôi đặt tên 

cho kinh tế tư nhân không có bóc lột là kinh tế tư nhân cộng đồng. Như vậy từ giữa nhiệm 

kỳ của cố tổng thống Abraham Lincoln về trước thì Hoa Kỳ là chế độ kinh tế và chính trị tư 

bản, từ giữa nhiệm kỳ của cố tổng thống Abraham Lincoln cho tới tận ngày nay thì Hoa Kỳ 

không còn là quốc gia tư bản nữa mà đã trở thành quốc gia cộng đồng tức là quốc gia có chế 

độ kinh tế và chính trị cộng đồng tư nhân rồi. 

Có hai hình thái kinh tế cộng đồng là kinh tế cộng đồng tư nhân và kinh tế cộng đồng tập 

thể. Trong hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng chúng tôi sẽ trình bày rất kỹ về hai hình thái kinh 

tế cộng đồng. 

Từ hơn 200 năm qua đến nay hàng tỷ người ở hơn 100 quốc gia trên thế giới đã hiểu lầm 

Hoa Kỳ từ thời cố tổng thống Abraham Lincoln đến nay Hoa Kỳ vẫn còn là quốc gia tư bản. 

Tôi muốn minh oan cho Hoa Kỳ và minh oan cho doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân toàn 

thế giới. 

Để tỏ lòng ngưỡng mộ cố tổng thống Abraham Lincoln và để giúp dễ hiểu ra sai lầm của hệ 

lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin tôi đã tự đặt tên bí danh cho mình là Lincoln Lê. 

Các Mác khi viết ra hệ lý luận Cộng sản đã rất sai lầm khi quy kết gộp tất cả thành phần 

kinh tế tư nhân không bóc lột trở thành kinh tế tư nhân có bóc lột. Các Mác chỉ biết duy nhất 

có một hình thái là kinh tế tư nhân có bóc lột. 

Việt Nam và Trung Quốc sau cải cách kinh tế là các quốc gia có nền kinh tế hỗn hợp là kinh 

tế cộng đồng tư nhân và kinh tế cộng đồng tập thể. 

Trên thế giới ngày nay chỉ còn 2 quốc gia có nền kinh tế và chính trị toàn phần theo chủ 

nghĩa Cộng sản đó chính là Cu Ba và Bắc Triều Tiên. Kinh tế tập thể chủ nghĩa Cộng sản là 

một trong những hình thái của kinh tế cộng đồng tập thể. 

Ngày nay đại đa số doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân trên toàn thế giới gần như không còn 

tồn tại doanh nhân bóc lột. Quy kết doanh nhân khối kinh tế tư nhân thuộc về giai cấp bóc 

lột là sự xâm phạm nhân phẩm đối với họ, là vi phạm quyền con người của họ. Ở Việt Nam, 

Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, doanh nghiệp tư nhân vẫn chưa được hoàn toàn bình 

đẳng quyền kinh doanh so với doanh nghiệp vốn nhà nước. Đó là sự phân biệt, thiếu bình 

đẳng quyền kinh doanh tức là một phần quan trọng quyền con người đối với doanh nhân ở 

khối kinh tế tư nhân. 

 Nay chúng tôi chính thức phát động, kêu gọi lập tổ chức doanh nhân, doanh nghiệp vì hòa 

bình và hạnh phúc nhân loại. Tham gia tổ chức doanh nhân, doanh nghiệp vì hòa bình và 

hạnh phúc nhân loại là quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nhân toàn thế giới. Chúng tôi muốn 

sớm thành lập nhiều các tổ chức doanh nhân, doanh nghiệp vì hòa bình và hạnh phúc nhân 

loại ở tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Các doanh nhân ở các quốc gia trên toàn thế giới chỉ 

cần đóng góp tối thiểu mỗi năm 1USD cho quỹ doanh nhân, doanh nghiệp vì hòa bình và 

hạnh phúc nhân loại là sẽ được trở thành hội viên của tổ chức. Tất cả mọi thành viên tham 

gia làm việc cho tổ chức doanh nhân, doanh nghiệp vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại đều 

làm việc không hưởng thu nhập. Nhóm chúng tôi tuyệt đối không tham gia vào quản lý tiền 

quyên góp của doanh nhân toàn thế giới. Việc quản lý tiền sẽ ủy quyền cho các ngân hàng, 

cho các tổ chức nhân đạo hoặc tổ chức của bộ máy mới các nhân sự tin cậy để quản lý giúp. 
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Chi phí tiền quỹ do doanh nhân toàn thế giới góp cho tổ chức doanh nhân, doanh nghiệp vì 

hòa bình và hạnh phúc nhân loại rất được công khai minh bạch. Dự kiến tiền quyên góp của 

doanh nhân, doanh nghiệp toàn thế giới cho tổ chức doanh nhân, doanh nghiệp vì hòa bình 

và hạnh phúc nhân loại sẽ để sử dụng vào những việc như sau : 

1-     Trao tặng giải thưởng hàng năm cho các cá nhân, tập thể ở mọi quốc gia, dân 
tộc trên toàn thế giới có công cống hiến vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 
2-     Phục vụ chi phí cho các tổ chức doanh nhân, doanh nghiệp vì hòa bình và 
hạnh phúc nhân loại. 
3-     Hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp ở các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới. 
4-     Chương trình hoạt động của tổ chức doanh nhân, doanh nghiệp vì hòa bình và 
hạnh phúc nhân loại rất phong phú. Trong bài viết này tôi mới chỉ tạm giới thiệu 
được một chút cơ bản. Sau bài viết này tôi sẽ viết thêm nhiều bài viết khác, tổ chức 
nhiều buổi hội nghị, hội thảo quốc tế để trình bày sâu kỹ thêm về chương trình vận 
động thành lập hoạt động tổ chức doanh nhân, doanh nghiệp vì hòa bình và hạnh 
phúc nhân loại. Mong quý vị và các bạn quan tâm ! 

 Tôi kính mong các doanh nhân ở mọi quốc gia trên thế giới hãy nhiệt tình tham gia, ủng hộ 

tinh thần và vật chất cho tổ chức doanh nhân, doanh nghiệp vì hòa bình và hạnh phúc nhân 

loại. Các doanh nhân, doanh nghiệp ở mọi quốc gia trên thế giới hãy sử dụng một phần trụ 

sở công ty của mình, sử dụng một phần thời gian công sức của mình để làm chi nhánh, làm 

việc cho tổ chức doanh nhân, doanh nghiệp vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 

Quý vị và các bạn có thể liên lạc trực tiếp với tôi thông qua tôi làm đại diện, chi tiết liên lạc 

ở cuối bài viết này. 

 Chương trình vận động thành lập tổ chức doanh nhân, doanh nghiệp vì hòa bình và hạnh 

phúc nhân loại là một phần của chương trình lớn là cải cách, phát triển ASEAN và thế giới 

như tôi đã trình bày tóm tắt trong phần viết trước ở bài viết này. 

 Chúng tôi quan tâm sớm thực hiện thành công tổ chức doanh nhân, doanh nghiệp vì hòa 

bình và hạnh phúc nhân loại. Từ trong khoảng 2014 đến 2016, nhóm của chúng tôi sẽ thực 

hiện chương trình đào tạo miễn học phí, nghiệp vụ kinh doanh cho 5 triệu doanh nhân mới 

và đào tạo miễn học phí nâng cao nghiệp vụ kinh doanh cho 5 triệu doanh nhân cũ. Đối 

tượng học viên là người Việt Nam, các quốc gia ASEAN và các quốc gia trên toàn thế giới. 

Đào tạo trực tiếp, đào tạo gián tiếp và đào tạo từ xa, đào tạo điện tử. Dự kiến chúng tôi sẽ 

sớm tổ chức những chương trình chuyên đề cho doanh nhân toàn cầu như : 

  
1-     Tổ chức cuộc thi hoa hậu quý bà doanh nhân thế giới và ASEAN. 
2-     Tổ chức thi đấu giao hữu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, tennis, 
bơi lội, cờ vua … cho doanh nhân, doanh nghiệp toàn thế giới và 
ASEAN. 
3-     Tổ chức các chương trình du lịch kết hợp với hợp tác kinh doanh 
cho doanh nhân, doanh nghiệp toàn thế giới và ASEAN. 
4-     Tổ chức giới thiệu kết bạn, kết hôn cho doanh nhân toàn thế giới. 
5-     Chương trình chăm sóc sức khỏe y tế cho doanh nhân và gia đình 
doanh nhân toàn thế giới. 
6-     Tổ chức giao lưu văn hóa doanh nhân toàn thế giới và ASEAN. 
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7-     Tổ chức nhiều hoạt động phong phú khác dành cho doanh nhân, 
doanh nghiệp toàn thế giới và ASEAN. 

 Trong những chương trình sau thuộc bài viết này tôi sẽ có thêm một chỗ nội dung viết bổ 

sung về chương trình doanh nhân, doanh nghiệp hợp tác toàn cầu và ASEAN. 

  

17/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC TRÍ THỨC VÌ HÒA 

BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI : 

Trí thức là thành phần cao cấp nhất của xã hội loài người. Sự khác biệt, vượt trội của xã hội 

loài người với loài vật, các loài động vật khác đó là vì con người có trí tuệ và có tình yêu 

thương hơn so với những loài động vật khác. Cơ thể con người có nhiều bộ phận như : đầu, 

mắt, mũi, tay, chân … Cơ thể con người có nhiều bộ phận nhưng thống nhất trong cùng một 

cơ thể. Các nhà khoa học thế giới đã chứng minh rằng đầu hay bộ não con người chính là 

đầu não trí tuệ, là bộ phận để chỉ huy mọi hoạt động trong cơ thể của mọi con người. Trong 

xã hội loài người có nhiều thành phần nhân dân. Nhưng những người có trí thức cao thường 

có vị trí lãnh đạo xã hội. Mỗi người có bộ não tức là cái đầu không tốt thì con người đó trở 

thành ngu si đần độn. Xã hội mỗi quốc gia và liên hiệp quốc nếu không có những người có 

trí thức cao lãnh đạo thì xã hội ấy khó phát triển mạnh, hòa bình, hạnh phúc được. Không 

phải vì tôi là một trí thức mà tôi coi trọng giới trí thức trong xã hội. Tôi đánh giá mọi vấn đề 

theo tư duy khoa học khách quan. 

 Ngay từ cuối thế kỷ 20 đã có nhiều học giả quốc tế khẳng định rằng : « Bước sang thế kỷ 

21 nhân loại đã bước vào thời đại nền kinh tế tri thức và hội nhập toàn cầu ở mức cao ! ». 

Có nghĩa là bước sang thế kỷ 21 con người trên thế giới chủ yếu sử dụng trí tuệ để lãnh đạo 

ra của cải vật chất để phục vụ cho cuộc sống của mình thay vì chủ yếu sử dụng sức lực cơ 

bắp để lao động kiếm sống như từ thế kỷ 20 trở về trước. Con người trên thế giới sẽ hợp tác 

lớn, rộng với nhau mật thiết ở quy mô toàn cầu. Trong nhiều thế kỷ trong quá khứ trong lịch 

sử loài người con người chỉ làm ăn kinh tế trong hộ gia đình ở phạm vi hẹp là mỗi quốc gia. 

Ngày nay hầu như không có một quốc gia nào trên thế giới đóng cửa hoàn toàn không quan 

hệ kinh tế, văn hóa, du lịch, khoa học, an ninh, quân sự … với các quốc gia khác. Những 

quốc gia tự hạn chế quan hệ quốc tế mở rộng hoặc do bị cấm vận nên không thể quan hệ 

quốc tế mở rộng được thì quốc gia ấy khó phát triển kinh tế mạnh được. Giới trí thức của 

mỗi quốc gia luôn là lực lượng tiên phong trong sự vạch ra đường lối đối nội, đối ngoại cho 

mỗi quốc gia. Mỗi quốc gia muốn giàu có ngày nay thì điều bắt buộc đầu tiên là quốc gia ấy 

phải có nhiều người có trí thức. 

 Ngày nay các nhà kinh tế quốc tế nhận thức rất rõ rằng : có hai loại vốn quan trọng để phát 

triển kinh tế cho mỗi quốc gia, cho mỗi dân tộc, mỗi doanh nghiệp là vốn hữu hình và vốn 

vô hình. 

 Vốn hữu hình là : tiền mặt, bất động sản, động sản, cổ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, tài 

nguyên thiên nhiên …. 

 Vốn vô hình là : trí tuệ, sức khỏe, mối quan hệ, văn hóa, cơ chế chính trị, thương hiệu, nhân 

hiệu, uy tín, thị trường, thông tin, bí quyết kinh doanh và công nghệ, tình yêu thương, cảm 

xúc, bản lĩnh, tinh thần… 
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 Ba quốc gia giàu Châu Á là Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, cả 3 quốc gia này vốn để làm 

giàu chủ yếu của họ là vốn vô hình. Về tổng trữ lượng và giá trị khoáng sản của 3 quốc gia 

Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản gộp lại chưa bằng 20% của Việt Nam. Người Việt Nam 

muốn có 1000 USD phải xuất khẩu 1 tấn gạo hoặc 2 tấn than đá hoặc 1 tấn hạt cà phê. 

Người Nhật Bản, Hàn Quốc muốn có 1000 USD họ chỉ xuất khẩu một máy vi tính xách tay 

nặng chưa tới 10kg hoặc 1 chiếc điện thoại di động nặng chưa tới 200gr. Tỷ phú Bill Gate 

của Hoa Kỳ xuất khẩu phần mềm nặng không có gram nào mà thu về hằng tỷ USD. Xuất 

khẩu than đá, khoáng sản là xuất khẩu tài nguyên. Xuất khẩu lúa gạo, cà phê là xuất khẩu 

sức lực, cơ bắp, mồ hôi và nước mắt bởi nông dân Việt Nam phải lao động thủ công, sức lực 

cơ bắp là chủ yếu. Xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao, phần mềm là xuất khẩu trí tuệ. 

 Ngày nay một người lao động trí tuệ có thể làm ra tiền của gấp hàng triệu lần so với người 

lao động bằng sức lực cơ bắp. Thu nhập của tỷ phú Bill Gate lớn gấp hàng triệu lần so với 

những nông dân nghèo của Việt Nam. Cho dù là giàu hay nghèo, là lao động trí tuệ hay lao 

động cơ bắp, sức lực thì mỗi con người chỉ có một cơ thể, mỗi người chỉ có một cái miệng 

ăn và chỉ có một cái dạ dày. Nhu cầu về thực phẩm vật chất của người lao động trí tuệ và 

người lao động cơ bắp sức lực không hơn nhau nhiều. Nhưng giá trị của lao động trí tuệ lại 

hơn lao động cơ bắp sức lực rất nhiều. 

 Một xã hội giàu là gì ?! Một xã hội nghèo là gì ?! Một người giàu là gì ?! Một người nghèo 

là gì ?! Giàu hay nghèo là do sự tích lũy của cải vật chất trong xã hội. Một người giàu là khi 

họ làm ra được nhiều tiền của mà lại tiêu dùng tiền của ít do vậy người đó tích lũy được 

nhiều tiền của.Người nghèo là khi họ làm ra được ít tiền của mà lại tiêu dùng nhiều tiền của 

do vậy người đó tích lũy được ít tiền của. Nếu một người chi dùng tiền của nhiều hơn số tiền 

của họ làm ra thì họ sẽ mắc nợ người khác. Một xã hội giàu là một xã hội có nhiều người 

giàu, một xã hội nghèo là một xã hội có nhiều người nghèo. Có một thực tế rất phổ biến trên 

thế giới là quốc gia nào giàu trí tuệ thì đồng thời quốc gia đó cũng giàu về tiền bạc vật chất, 

quốc gia nghèo về trí tuệ thì đồng thời quốc gia ấy cũng lại nghèo về tiền bạc vật chất. 

Chính vì vậy mà chúng tôi muốn giúp làm cho trí tuệ của các quốc gia dân tộc trên toàn thế 

giới được mau chóng tăng trưởng mạnh. 

 Chúng tôi nhận thấy vai trò của Liên Hiệp Quốc rất mờ nhạt trong vai trò giúp làm tăng 

trưởng trí tuệ toàn cầu. Liên Hiệp Quốc không làm được vai trò làm nhạc trưởng để chỉ huy 

hoạt động của giới trí thức toàn thế giới. Liên Hiệp Quốc cũng không bảo vệ được sự vi 

phạm quyền con người đối với giới trí thức toàn cầu. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định 

vận động thành lập giới trí thức vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Tổ chức trí thức vì hòa 

bình và hạnh phúc nhân loại sẽ thực hiện những sứ mệnh sau : 

1-     Điều phối, kết nối điều hành hoạt động của giới trí thức ở quy mô toàn cầu vì 
quyền lợi của giới trí thức toàn thế giới và để giới trí thức toàn thế giới cống hiến 
được nhiều lợi ích hơn vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 
2-     Bảo vệ quyền con người cho giới trí thức toàn thế giới. 
3-     Hỗ trợ hợp tác của giới trí thức toàn thế giới. 

 Sau đây tôi xin nêu một vấn đề rất quan trọng bức thiết cần phải làm gấp để bảo vệ quyền 

con người cho giới trí thức toàn thế giới : 

 Từ thế kỷ 20 đến nay ảnh hưởng của hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin đã lan 

rộng ra toàn cầu ở nhiều quốc gia, dân tộc. Đã có hàng tỷ con người trên thế giới bị đầu độc 

tư tưởng, nhận thức của hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin tùy mức độ nhiều hoặc 
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ít. Hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin về mặt lý thuyết sai lầm đến hơn 90% và 

thiếu sót rất nhiều. Trong phần kinh tế chính trị học và xã hội học chủ nghĩa Cộng sản Mác - 

Lê Nin có phân loại những thành phần như sau thuộc về giai cấp tiểu tư sản tức là giai cấp 

bóc lột nhỏ là : 

1-     Trí thức. 
2-     Văn nghệ sỹ, nhà báo. 
3-     Giáo viên, học sinh, sinh viên. 
4-     Tiểu thương, tiểu chủ. 

 Chúng tôi nhận thấy những thành phần xã hội vừa nêu không hề tham gia bóc lột cho dù là 

bóc lột nhỏ cũng không có. Các Mác là ông tổ của chủ nghĩa Cộng sản đã quá ảo tưởng, đã 

nói và viết quá bậy. Hàng tỷ con người ở hàng chục quốc gia trên thế giới đã quá u mê, ngu 

dốt, sùng bái tin theo chủ nghĩa Cộng sản tựa như một thứ tôn giáo ma quỷ có tên là chủ 

nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin. Sự quy kết giới trí thức thuộc thành phần giai cấp tiểu tư sản 

tức là giai cấp bóc lột nhỏ là xúc phạm ghê gớm đến danh dự nhân phẩm, quyền con người 

của giới trí thức Việt Nam và giới trí thức toàn thế giới. 

 Chúng tôi muốn minh oan cho toàn thế giới, cho toàn thể giới trí thức Việt Nam và giới trí 

thức toàn thế giới. Chúng tôi khẳng định chắc chắn là giới trí thức Việt Nam và giới trí thức 

toàn thế giới không thuộc về giai cấp tiểu tư sản tức là giai cấp bóc lột nhỏ. 

 Nay chúng tôi chính thức phát động, kêu gọi vận động thành lập tổ chức trí thức vì hòa bình 

và hạnh phúc nhân loại. Mọi cá nhân, cơ quan, tập thể, hội trí thức ở mọi quốc gia dân tộc 

hãy liên hợp đoàn kết lại. Xin trí thức mọi quốc gia hãy tự thành lập chi nhánh ở khắp mọi 

nơi trên thế giới của tổ chức trí thức vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Theo dự kiến của 

chúng tôi thì hoạt động của tổ chức trí thức vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại sẽ rất phong 

phú, đa dạng. Trong bài viết này tôi chỉ mới giới thiệu được một chút ít tóm tắt về hoạt động 

trong tương lai của tổ chức trí thức vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Sau bài viết này tôi 

sẽ viết thêm nhiều bài viết khác và tổ chức nhiều buổi hội nghị, hội thảo quốc tế để trình bày 

kỹ thêm về chủ đề vận động thành lập tổ chức trí thức vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 

Rất mong được quý vị và các bạn quan tâm, tham gia nhiệt tình. 

(Hết phần 7) 

 

NĂM MƯƠI CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH TOÀN CẦU 

(Phần 8) 

 18/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC NHÀ BÁO VÌ HÒA 

BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI : 

 Từ nhiều năm qua đến nay nhân dân ở nhiều quốc gia thường hay nói báo chí là quyền lực 

thứ 4 sau lập pháp, hành pháp, tư pháp. Hơn 100 quốc gia dân chủ trên thế giới từ nhiều 

năm qua đến nay theo chế độ pháp luật, chính trị, hiến pháp tam quyền phân lập là : 

1-     Lập Pháp 
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2-     Hành Pháp 

3-     Tư Pháp 

 Chúng tôi là những người đầu tiên của thế giới đưa ra ý tưởng về hiến pháp 13 quyền phân 

lập. Dành hẳn một quyền phân lập cho báo chí. Chúng tôi gọi gộp báo chí ngôn luận là 

những cơ quan về báo chí, phát tranh, truyền hình, internet. Như vậy theo hiến pháp 13 

quyền phân lập thì báo chí mới được quyền độc lập như những cơ quan lập pháp, hành pháp, 

tư pháp. Thông qua hiến pháp 13 quyền phân lập đã thể hiện rất rõ chúng tôi rất coi trọng 

giá trị cống hiến cho xã hội của báo chí. Báo chí được thừa nhận quyền lực chính thức 

ngang bằng với lập pháp, hành pháp, tư pháp thông qua hiến pháp 13 quyền phân lập. Tuy 

tôi là một doanh nhân thực thụ từ gần 30 năm qua đến nay nhưng tôi lại không quá coi trọng 

giá trị của đồng tiền. Tôi không coi đồng tiền là mục tiêu để phấn đấu để đạt được mà đối 

với tôi chỉ là một trong những phương tiện của cuộc sống. Hợp tác mới là mục đích của 

cuộc sống mỗi con người, mỗi xã hội ở từng quốc gia và nhân loại. Về phương diện doanh 

nhân, doanh nghiệp tôi không đặt quyết tâm số một là tìm kiếm nhiều lợi nhuận, tiền bạc mà 

tôi lại đặt quyết tâm số một là doanh nhân, doanh nghiệp cần phải cống hiến giá trị lớn nhất 

phục vụ xã hội. Ngay từ 30 năm trước tới nay tôi luôn vô cùng khát khao được làm chủ một 

tờ báo tư nhân, một đài phát thanh tư nhân, một đài truyền hình tư nhân. Thật tiếc là từ 

nhiều chục năm qua đến nay ở Việt Nam thiếu quyền tự do ngôn luận. Chính quyền Việt 

Nam cấm đoán, ngăn cản việc thành lập báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân, đài truyền 

hình tư nhân cho nên tôi chưa thể toại nguyện thành lập được báo chí tư nhân, đài phát 

thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân. Người giàu thứ 3 thế giới là vua truyền thông Mê Hi 

Cô. Tôi biết rất rõ là ở các quốc gia dân chủ nếu làm truyền thông giỏi tức là báo chí tư 

nhân, đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân, internet nếu biết kinh doanh giỏi sẽ rất 

giàu. Tuy vậy tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ làm giàu kiếm tiền bằng việc thành lập báo 

chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân, internet tư nhân. Tôi chỉ muốn 

có cơ quan ngôn luận của riêng mình làm phương tiện tuyên truyền cống hiến vì mục đích 

của xã hội. Tôi có năng lực lớn về đầu tư kinh doanh ở nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau, tôi 

có thể làm kinh doanh kiếm tiền những lĩnh vực khác để bù lỗ, tài trợ cho hoạt động ngôn 

luận. 

 Tôi rất trân trọng nghề làm báo, tôi muốn toàn thể các nhà báo chuyên nghiệp và nghiệp dư 

toàn thế giới hãy cống hiến nhiều hơn nữa vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Tổ chức Liên 

Hiệp Quốc không làm nổi vai trò điều hành hoạt động của báo chí toàn cầu và cũng không 

làm được bảo vệ quyền con người cùng lo cuộc sống cho toàn thể nhà báo toàn thế giới. 

Nhóm chúng tôi chính thức ra lời kêu gọi vận động thành lập tổ chức nhà báo vì hòa bình và 

hạnh phúc nhân loại. Tổ chức nhà báo vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại sẽ làm những 

nhiệm vụ sau : 

1-     Điều phối, liên kết, điều hành hoạt động báo chí trên toàn thế giới nhằm giúp 
cho các nhà báo ở mọi quốc gia trên thế giới cống hiến được nhiều hơn nữa vì hòa 
bình và hạnh phúc nhân loại. 
2-     Hổ trợ các nhà báo và gia đình các nhà báo về nghề nghiệp, cuộc sống, chăm 
sóc y tế và sức khỏe. 
3-     Bảo vệ quyền con người cho các nhà báo ở mọi quốc gia trên thế giới. 
4-     Đào tạo mới, tư vấn chuyên môn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho người làm 
nghề báo chí. 
5-     Trao tặng giải thưởng cho các nhà báo chuyên nghiệp và nghiệp dư có cống 
hiến vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 
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6-     Tổ chức những chương trình du lịch chuyên đề toàn thế giới cho giới báo chí, 
du lịch kết hợp với giao lưu báo chí và tác nghiệp. 
7-     Nhiều hoạt động khác phục vụ công việc và cuộc sống cho giới nhà báo toàn 
thế giới. 

 Nhóm chúng tôi sẽ làm cố vấn đặc biệt cho tổ chức nhà báo vì hòa bình và hạnh phúc nhân 

loại. Tổ chức nhà báo vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại sẽ có chi nhánh ở rộng khắp mọi 

quốc gia trên thế giới. Các nhà báo chuyên nghiệp và nghiệp dư chỉ cần có nguyện vọng 

được gia nhập đồng thời đóng góp 1 USD mỗi năm cho quỹ nhà báo vì hòa bình và hạnh 

phúc nhân loại là được kết nạp ngay thành thành viên, làm hội viên. Tất cả mọi thành viên 

làm việc cho tổ chức nhà báo vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại đều làm việc không hưởng 

lương. Các nhà báo ở các quốc gia hãy tự lập nên chi nhánh của mình ở quốc gia đó trực 

thuộc tổ chức nhà báo vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Dự kiến nhiệm kỳ của tổ chức 

nhà báo vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại là 1 năm. Sẽ áp dụng triệt để, tối đa chương 

trình chính phủ điện tử để thực hiện việc ứng cử và bầu cử tạo nên bộ máy tổ chức nhà báo 

vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan báo chí ở các quốc gia 

trên thế giới hoặc cá nhân, doanh nghiệp hãy tài trợ một phần diện tích văn phòng cùng 

trang thiết bị văn phòng để làm việc cho các chi nhánh của tổ chức nhà báo vì hòa bình và 

hạnh phúc nhân loại. 

Chúng tôi phát động toàn thể nhà báo, cơ quan ngôn luận toàn thế giới hãy nhiệt tình tham 

gia làm báo với chúng tôi để vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Các cơ quan báo chí, đài 

phát thanh, đài truyền hình nên có một chuyên mục riêng vì hòa bình và hạnh phúc nhân 

loại theo tinh thần nội dung bài viết này. Các nhà báo, các cơ quan ngôn luận hãy đừng nói 

suông, hãy hành động cụ thể, đừng mơ hồ, hãy hành động vì hòa bình và hạnh phúc nhân 

loại với những hành động thực tế sinh động. Trình độ của tôi dư sức để chỉ đạo sách lược, 

chiến lược chương trình cho 10 000 cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình. Vốn dĩ tôi là 

một người từng làm doanh nhân thực thụ gần 30 năm, là nhà nghiên cứu về kinh tế, do vậy 

ngoài việc có thể làm cố vấn về sách lược, chiến lược, nội dung chương trình thì tôi còn có 

thể giúp cho những cơ quan báo chí phát thanh, truyền hình và các nhà báo tìm kiếm lợi ích 

kinh tế. Nhóm chúng tôi xin được hợp tác với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình 

và các nhà báo để hợp tác làm chương trình. Chúng tôi muốn hợp tác với các cơ quan báo 

chí, phát thanh, truyền hình theo phương thức phân chia lợi nhuận gia tăng, tức là khi chúng 

tôi giúp các cơ quan ngôn luận gia tăng thêm lợi nhuận thì các cơ quan ngôn luận ấy sẽ trích 

một phần lợi nhuận gia tăng cho nhóm chúng tôi. Chúng tôi chỉ hưởng 1/100 lợi nhuận do 

chúng tôi làm ra, 99% lợi nhuận do chúng tôi làm ra sẽ được dùng để chi phí cho các hoạt 

động vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Sau bài viết này tôi sẽ viết thêm nhiều bài viết 

khác và tổ chức nhiều buổi hội nghị, hội thảo quốc tế để trình bày sâu kỹ thêm về chủ đề 

vận động thành lập tổ chức nhà báo vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Rất mong quý vị và 

các bạn quan tâm hưởng ứng tham gia nhiệt tình. 

 Nhóm chúng tôi đã hoạch định sách lược, chiến lược chung cho nội dung chương trình về 

hoạt động ngôn luận với chủ đề vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Trong tương lại gần, 

chuyên đề vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại sẽ là chương trình lớn nhất, sôi động nhất, 

sinh động nhất được nhân dân toàn thế giới quan tâm nhất. Chúng tôi lồng ghép chủ đề vì 

hòa bình và hạnh phúc nhân loại với tất cả mọi hoạt động của đời sống xã hội, vì vậy chủ đề 

vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại rất phong phú với đời sống xã hội từ hiện tại đến tương 

lai lâu dài. Có hàng ngàn chuyên đề nhỏ trong chủ đề lớn vì hòa bình và hạnh phúc nhân 

loại. Tất cả những cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình trên toàn thế giới khai thác 

làm chương trình theo chủ đề vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại 1 tỷ năm cũng không hề 
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hết nội dung chương trình. Tùy vào từng cơ quan ngôn luận của các quốc gia, chúng tôi có 

thể hợp tác làm chương trình với chủ đề vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Các cơ quan 

ngôn luận, nhà báo thế giới hợp tác với chúng tôi thì đó là sự góp phần cống hiến nhiều lợi 

ích vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại, đồng thời sự hợp tác cũng sẽ đem lại thêm giá trị, 

thương hiệu, nhân hiệu, lợi ích kinh tế do những cơ quan ngôn luận cùng các nhà báo. 

  

Tất cả mọi con người sinh ra trên trái đất này đều phải chết. Theo giáo lý nhiều tôn giáo thì 

ai sống tốt trong kiếp này thì kiếp sau sẽ được tái sinh sống vĩnh hằng, hạnh phúc trên thiên 

đường, ai sống không tốt trong kiếp này thì kiếp sau sẽ bị tái sinh trong hỏa ngục. Lý thuyết 

vô thần thì không thừa nhận linh hồn, có kiếp sau. Cho dù là có kiếp sau hay không thì có 

một điều chắc chắn là mọi người được sinh ra trong kiếp trần gian này đều phải chết. Do 

vậy tôi mong quý vị và các bạn hãy sống sao cho ra sống để đến khi từ giã cõi đời khỏi phải 

xót xa ân hận về những giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm đã lỡ sống hoài, sống phí. 

Khi sống có cống hiến cho lợi ích của xã hội thì đến lúc chúng ta giã từ cuộc đời sẽ được 

con người ở lại nuối tiếc, hàm ơn. Nếu mỗi chúng ta làm cho xã hội khổ đau, không có giá 

trị cống hiến gì cho xã hội thì đến lúc mỗi người giã từ cuộc đời thì con người còn ở lại 

không còn để tâm nhớ thương làm gì, thậm chí họ còn nguyền rủa nữa. Nếu chỉ biết sống 

ích kỷ cho mình, cho gia đình mình thì tầm thường quá. Sống có ích nhiều cho xã hội mới là 

cuộc sống có ý nghĩa lớn và cao cả. Chúng tôi mong muốn các nhà báo toàn thế giới hãy 

sống thánh thiện và cống hiến. Các nhà báo và các cơ quan ngôn luận toàn thế giới hãy tích 

cực quảng bá lối sống cống hiến vì lợi ích xã hội, mình vì thế giới thì thế giới sẽ vì mình. 

 Chúa Giê-Su từng dạy rằng : « Đức tin mà không kèm theo hành động để thực hiện đức tin 

thì đó là đức tin chết ! ». Nếu chỉ biết cầu nguyện suông thôi mà không hề ngẫm thì đó là 

làm trái lời Chúa Giê-Su dạy. Hãy vừa ra sức cầu nguyện nhưng đồng thời hãy ra sức tích 

cực làm nhiều điều tốt. Tuy nhiên cần làm nhiều việc tốt với sự hiểu biết, trí tuệ. Nhiệt tình 

cộng ngu dốt trở thành đại phá hoại. Ví như chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin chẳng hạn, 

nhân loại tích cực nhiều thì thu lợi quá ít mà gặt hái thất bại cùng khổ đau thì quá nhiều. Rất 

mong các nhà báo, các cơ quan ngôn luận toàn thế giới hãy tích cực tìm hiểu kỹ rồi tích cực 

quảng bá cho chương trình cải cách ASEAN và thế giới theo nội dung tóm tắt của bài viết 

này. Nhóm chúng tôi xin các nhà báo, các cơ quan ngôn luận toàn thế giới hãy giúp chúng 

tôi tổ chức quảng bá nội dung nhiều buổi hội nghị, hội thảo quốc tế trực tuyến về chủ đề cải 

cách thế giới và ASEAN cùng chủ đề vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 

 Các nhà báo, các cơ quan ngôn luận ở các quốc gia trên thế giới có thể liên lạc với tôi thông 

qua tôi làm đại diện, chi tiết liên lạc ở cuối bài viết này. 

19/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC NHÀ GIÁO VÌ HÒA 

BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI : 

 Kính gửi: Nhà giáo toàn thế giới !  

Tri thức và đạo đức của con người trên toàn thế giới quyết định rất nhiều đến sự phát triển vì 

hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Giáo dục, đào tạo có tầm quan trọng rất lớn đối với trí 

thức và đạo đức. Đạo đức của con người trên thế giới. Bước sang thế kỷ 21, nhân loại đã 

bước sang thời đại nền kinh tế trí thức và hội nhập toàn cầu ở mức cao. Thời cơ đã rất chín 

muồi để chúng ta cùng đưa cả nhân loại vào một bước ngoặt mới, một giai đoạn phát triển 
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mới. Mọi con người, mọi dân tộc, mọi quốc gia trên toàn thế giới cần phải có tầm nhận thức 

cao mới đáp ứng kịp với sự phát triển giai đoạn mới của nhân loại. 

 Có rất nhiều nội dung dạy ở nhà trường từ cấp phổ thông đến đại học ở nhiều quốc gia trên 

thế giới bị sai lầm và lạc hậu. Ví dụ ở Việt Nam, Trung Quốc, Cu Ba, Bắc Triều Tiên hệ lý 

luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin là bộ môn bắt buộc giáo viên phải giảng dạy học 

sinh và sinh viên bắt buộc phải học. Nhưng bộ môn này bị sai lầm hơn 90% và thiếu sót rất 

nhiều về lý thuyết. Không chỉ ở các quốc gia Cộng Sản mà ở tại nhiều quốc gia phi Cộng 

Sản cũng có nhiều nội dung giảng dạy trong nhà trường bị sai lầm, thiếu sót. Từ 30 năm qua 

đến nay, tốc độ phát triển hợp tác về kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, an ninh, 

quân sự của toàn thế giới tăng rất mạnh. Ngoài học những vấn đề quá khứ, hiện tại thì nhân 

loại nên học những vấn đề về dự báo tương lai. Trong sự cạnh tranh, hợp tác toàn cầu, ngày 

nay sự sáng tạo có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Những cá nhân, doanh nghiệp, dân tộc, quốc 

gia có nhiều sáng tạo mới sẽ giành được lợi thế lớn cho sự phát triển. Phải có trí tuệ lớn mới 

giàu, nghèo trí tuệ chắc chắn sẽ nghèo về tiền bạc và vật chất. Khoa học kỹ thuật rất quan 

trọng nhưng tri thức về văn hóa, quan hệ hợp tác quốc tế, kinh tế cũng rất quan trọng. Mỗi 

quốc gia, dân tộc muốn giàu thì rất cần thiết phải có quan hệ quốc tế tốt. Mỗi người ở mọi 

quốc gia, dân tộc đều là công dân của ít nhất một quốc gia cụ thể và đồng thời là công dân 

chung của thế giới. Nhân dân các quốc gia ASEAN thì cùng lúc là 3 loại công dân, vừa là 

công dân của một quốc gia thành viên ASEAN, là công dân ASEAN và là công dân thế giới.  

 Có một thực tế rất rõ là Liên Hiệp Quốc ngày nay cách thức làm việc quá lạc hậu, quá mờ 

nhạt, có vai trò quá nhỏ so với thực tế sinh động diễn ra trong cuộc sống của nhân loại. Đã 

đến lúc rất bức thiết và thời cơ chín muồi để cải cách thế giới. Có nhiều cách nói, mô tả về 

sự chín muồi, thời cơ lớn cho sự cải cách. Có nhiều người hay dùng hiện tượng là « giọt 

nước tràn ly ». Một ly nước chứa đựng một nghìn giọt nước, phải đợi đến giọt nước 1001 thì 

mới có một giọt nước đầu tiên bị tràn ra ngoài ly. Ở 0°C đến dưới 0°C thì nước đóng băng, 

ở 100°C và trên 100°C thì nước bay hơi. Như vậy khi nước ở 0,5°C và ở 99,5°C thì nước 

vẫn ở thể lỏng. Có thể ví von hoàn cảnh thế giới ngày nay đang phát triển đến giai đoạn giáp 

ranh gần sát đến sự cải cách, thay đổi lớn. Khi nước lạnh 0,5°C chỉ cần lạnh thêm một chút 

là nước sẽ chuyển từ dạng thể lỏng sang thể hơi. Khi ly nước có một ngàn giọt nước rồi thì 

chỉ rót thêm một giọt nước nữa thì nước tràn ra ngoài khi ly nước đó chỉ chứa được một 

ngàn giọt nước. Sự thay đổi cải cách thế giới ngày nay đã rất bức thiết, thời cơ đã rất chín 

muồi. Nhóm chúng tôi đã dành 40 năm miệt mài nỗ lực nghiên cứu về quy trình làm cuộc 

cải cách thế giới để đến nay công trình nghiên cứu cải cách thế giới đã hoàn thành lại trùng 

lặp với thời cơ cải cách đã rất chín muồi. Có lẽ đây là ý trời, chúng tôi may mắn được 

Thượng Đế giao cho trọng trách tiến hành khởi sự công cuộc cải cách thế giới. Lịch sử nhân 

loại từ hàng triệu năm qua đến nay đã trải qua quá trình dài trong sự nhiều vô minh, u mê, 

tăm tối, chiến tranh, khủng bố, tệ nạn xã hội tràn đầy, mâu thuẫn, xung đột, nghèo đói, khổ 

đau. Đã đến lúc cần phải cải cách triệt để, cải cách toàn diện để nhân loại chúng ta sớm 

bước sang một giai đoạn lịch sử mới. Giai đoạn lịch sử mới nhân loại chúng ta không còn 

tồn tại những sự vô minh, u mê, tăm tối, chiến tranh, khủng bố, tệ nạn xã hội tràn đầy, mâu 

thuẫn, xung đột, nghèo đói, khổ đau. Giai đoạn lịch sử mới nhân loại được sống trong sự 

văn minh, thịnh vượng, tràn đầy yêu thương, hạnh phúc và hòa bình toàn diện. Trong giai 

đoạn lịch sử mới con người sống trên trái đất sẽ được sống hạnh phúc. Đáng lý hội đồng 

Liên Hiệp Quốc phải tự làm cuộc cải cách thay đổi thế giới để mưu cầu hạnh phúc lớn, hòa 

bình toàn diện cho toàn nhân loại. Nhưng thật tiếc là Liên Hiệp Quốc đã chưa làm tròn được 

sứ mệnh mà toàn nhân loại giao phó. Từ khi thành lập đến nay Liên Hiệp Quốc có vai trò rất 

nhỏ bé đối với sứ mệnh giáo dục, đào tạo cho toàn nhân loại. Chúng tôi vận động thành lập 
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tổ chức nhà giáo vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại là nhằm để giải quyết các vấn đề lớn 

toàn cầu : 

1-     Tiếp nối sự hợp tác của giáo viên, nhà trường ở mọi quốc gia, dân tộc để cống 
hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển giáo dục, đào tạo ở phạm vi toàn cầu. 
2-     Hỗ trợ đào tạo để giáo viên cùng nhà trường ở phạm vi toàn cầu có trí thức 
cao hơn, có nội dung giảng dạy tốt hơn. 
3-     Sáng lập một số bộ môn mới cho hệ thống giáo dục, đào tạo từ cấp phổ thông 
đến đại học, trên đại học các bộ môn như sau : 

-          Khoa học dự báo về tương lai nhân loại. 

-          Giáo dục đạo đức, văn hóa hội nhập công dân toàn cầu. 

-          Phân tích, đánh giá lại quá khứ và hiện tại của nhân loại. 

-          Luật pháp thế giới. 

-          Hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng. 

-          Khoa học về chiến tranh và hòa bình. 

-          Nghệ thuật giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong xã hội loài người. 

-          Nghệ thuật mưu cầu hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 

4-     Trao giải thưởng cho các giáo viên và nhà trường có công cống hiến lớn vì 
hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 
5-     Tổ chức các chương trình du lịch chuyên đề cho giáo viên trường học toàn thế 
giới. Du lịch gắn với hội nghị, hội thảo chuyên đề để hợp tác về giáo dục, đào tạo 
cho giáo viên và nhà trường toàn thế giới. 
6-     Bảo vệ quyền con người cho giáo viên toàn thế giới. 
7-     Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe y tế cho giáo viên và gia đình giáo viên toàn thế 
giới. 
8-     Hỗ trợ kết nối, điều hành giáo viên, nhà trường toàn thế giới trong các hoạt 
động tham gia cải cách thế giới vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 
9-     Tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao, nhiều hoạt động khác nữa cho giáo viên 
nhà trường ở phạm vi toàn cầu. 
10-  Thành lập hệ thống truyền thông giáo dục, đào tạo ở quy mô toàn cầu với tên 
chương trình là nhà giáo vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 

Chúng tôi muốn lập chi nhánh tổ chức nhà giáo vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại ở mọi 

quốc gia trên thế giới. Rất mong các nhà giáo, nhà trường ở các quốc gia trên thế giới hãy 

tích cực tham gia, gia nhập tổ chức nhà giáo vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Các giáo 

viên, nhà trường chỉ cần góp 1 USD mỗi năm cho quỹ nhà giáo vì hòa bình và hạnh phúc 

nhân loại là đã trở thành hội viên chính thức của tổ chức. Các giáo viên, nhà trường, cơ 

quan, doanh nghiệp có điều kiện hãy dành một phần diện tích văn phòng và một phần thiết 

bị văn phòng để làm văn phòng làm việc cho các chi nhánh của tổ chức nhà giáo vì hòa bình 

và hạnh phúc nhân loại. Sự làm việc cho tổ chức nhà giáo vì hòa bình và hạnh phúc nhân 

loại là làm việc hoàn toàn không có hưởng lương. Hỡi các nhà giáo, nhà trường trên toàn thế 

giới có tấm lòng hy sinh, cống hiến vì lợi ích xã hội hãy nhiệt tình tham gia! 

 Các nhà giáo, nhà trường trên toàn thế giới hãy liên lạc với nhóm chúng tôi thông qua tôi 

làm đại diện, chi tiết liên lạc ở cuối bài viết này. 

 Sau bài viết này tôi sẽ viết thêm nhiều bài viết khác và tổ chức nhiều buổi hội nghị, hội thảo 

quốc tế để trình bày sâu kỹ thêm về chủ đề vận động thành lập tổ chức nhà giáo vì hòa bình 

và hạnh phúc nhân loại. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm, nhiệt tình tham gia. 
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20/ CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐÔNG THÀNH LẬP TỔ CHỨC SINH VIÊN VÌ HÒA 

BÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI : 

 Thông qua phần viết này thể hiện sự coi trọng của tôi đối với sinh viên toàn thế giới. Tôi 

từng trải qua những năm tháng sinh viên đầy thú vị, sinh động. Tôi đã trải qua hai thời kỳ 

sinh viên là sinh viên đại học và sinh viên cao học. Ngay từ khi sinh viên đại học tôi đã trở 

thành doanh nhân, tôi đã từng góp vốn và điều hành doanh nghiệp từ khi còn là sinh viên đại 

học. Tôi cùng lúc vừa làm sinh viên đại học vừa làm doanh nhân, vừa làm nhà nghiên cứu 

khoa học từ những năm hai mươi tuổi đến nay. Về danh nghĩa tôi học một trường đại học 

nhưng thực tế tôi đã từng học ở hơn 10 trường đại học khác nhau. Ngay từ năm thứ nhất 

sinh viên đại học tôi đã có quan hệ với sinh viên của nhiều trường đại học ở khu vực thành 

phố Hồ Chí Minh – Việt Nam. Tôi rất ham học, do vậy tôi đã sưu tầm hầu hết những giáo 

trình đại học của các trường đại học có mặt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nhờ 

bạn tôi ở các trường đại học mua giúp sách giáo trình các trường đại học. Những sách không 

thể mua được thì tôi mượn sách của các bạn sinh viên các trường đại học khác xin 

photocopy lại. Tiền để mua và photocopy sách giáo trình đại học của các trường đại học thời 

sinh viên của tôi là rất lớn. Gia đình tôi có kinh tế bậc trung lưu cùng với tôi biết kiếm tiền 

ngay từ năm sinh viên đại học thứ nhất do vậy tôi đủ tiền cho sưu tầm sách. Tôi thường đi 

cùng các bạn sinh viên các trường đại học khác để ngồi nghe giáo viên giảng bài ở giảng 

đường của hơn 10 trường đại học ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là người khát khao 

trí thức từ nhỏ, ngay từ năm học sinh phổ thông lớp 1 tôi đã rất biết tự giác học tập không để 

cha mẹ phải nhắc nhở chuyện học tập. Một sự đặc biệt đối với tôi là tôi ham đọc sách từ rất 

nhỏ. Ngay từ khi biết học đánh vần chữ lớp 1 là tôi đã ham đọc sách, nhưng ngay từ nhỏ tôi 

đã chỉ thích đọc các loại sách dành cho người lớn. Cha tôi có học vị tiến sỹ, là giảng viên 

đại học. Cha và mẹ tôi sưu tầm khá nhiều các loại sách và giáo trình đại học ở tủ sách gia 

đình. Trước năm học lớp 4 học sinh phổ thông tôi đã đọc hết không sót một quyển sách nào 

trong tủ sách gia đình tôi. Cha, mẹ tôi đều là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, do vậy tủ 

sách gia đình tôi có đầy đủ sách về hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin. Trước năm 

học xong lớp 4 phổ thông tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần những bộ sách về hệ lý luận chủ 

nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin ở trình độ đại học chuyên ngành về chính trị. Tôi học và 

nghiên cứu với sự đam mê rất lớn. Tại Việt Nam và toàn thế giới ít có ai hiểu về hệ lý luận 

chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin hơn tôi. Người giỏi nhất về hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản 

Mác - Lê Nin tại Việt Nam và toàn thế giới cùng lắm cũng chỉ bằng tôi, không thể có người 

giỏi hơn tôi về bộ môn học này được. Trong suốt thời gian từ lớp 1 đến lớp 12 học sinh phổ 

thông tôi sùng bái tin hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin lắm. Nhưng ngay từ năm 

đầu tiên trở thành sinh viên đại học, niềm tin của tôi đối với hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản 

Mác - Lê Nin đã bị đổ vỡ. Lý do tôi bị mất niềm tin đối với hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản 

Mác - Lê Nin bởi vì tôi tìm ra được rất nhiều sự sai lầm, thiếu sót trong hệ lý luận chủ nghĩa 

Cộng sản Mác - Lê Nin. Tôi là một người có cá tính rất công bằng. Cho dù là cha, mẹ đẻ 

hoặc em gái, hoặc vợ, hoặc con cái nếu sai tôi không bênh, tôi quyết chỉ ra cái sai để mọi 

người phải sửa đổi. Cho dù là kẻ thù của chính bản thân mình, của gia đình mình, của dân 

tộc mình mà họ đúng thì tôi vẫn bênh vực, hoan nghênh, tán dương và học tập họ. Tôi là con 

người sống rất thực tiễn, tôi luôn đem những điều lý thuyết học được ở nhà trường và trong 

sách đọc được ra ứng dụng ở cuộc sống thực tế. Quan điểm của tôi thực tế là sự kiểm 

nghiệm lý thuyết. Nếu lý thuyết khi đem ứng dụng ở thực tiễn đem lại kết quả sai thì cần 

xem lại lý thuyết đó. Tôi đã rất tích cực ứng dụng hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê 

Nin vào cuộc sống thực tế. Từ chính công việc làm kinh doanh của tôi từ năm sinh viên đại 

học thứ nhất tôi đã bắt đầu tìm ra những sai lầm, thiếu sót của hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản 
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Mác - Lê Nin. Đến khoảng năm thứ 3 sinh viên đại học tôi đã tìm ra quá nhiều sự sai lầm và 

thiếu sót của hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin. Từ năm sinh viên đại học thứ 4 

tôi đã bắt đầu cùng một nhóm trí thức siêu cao cấp người Việt Nam nghiên cứu viết ra hệ lý 

luận mới có tên là hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng. Trong bài viết này tôi trình bày tóm tắt 

50 chương trình trong đó tôi dành riêng một chương trình để trình bày tóm tắt nội dung hệ lý 

luận chủ nghĩa Cộng Đồng. 

 Tôi sinh ra tại Việt Nam khi đất nước còn chiến tranh khốc liệt. Cha, mẹ tôi là những nhà 

Cách Mạng miền Nam Việt Nam hoạt động Cách Mạng từ 1950 khi Việt Nam còn đang có 

chiến tranh với đế quốc Pháp. Sau 1954 khi Việt Nam chia hai miền Nam Bắc, cha tôi là bộ 

đội, mẹ tôi là con liệt sỹ phải tập kết ra miền Bắc. Tôi được sinh ra ở thủ đô Hà Nội, tên cũ 

của thủ đô Hà Nội từ hơn một ngàn năm trước là Thăng Long. Vì vậy cha, mẹ tôi đặt tên 

cho tôi là Thăng Long. Thăng Long có nghĩa là con rồng bay. Cha, mẹ tôi có ước vọng Việt 

Nam sẽ trở thành cường quốc, phát triển mạnh. Người Việt Nam và một số quốc gia phương 

Đông thường dùng biểu tượng rồng bay để hàm ý biểu tượng cho một quốc gia phát triển. 

Cha, mẹ tôi là trí thức yêu nước và có tinh thần dân tộc mãnh liệt, luôn khao khát mong 

muốn Việt Nam phát triển trở thành cường quốc. Ngay từ khi tôi còn rất nhỏ, cha, mẹ tôi đã 

truyền thụ cho tôi về tình yêu nước lớn và tình yêu thương đối với nhân loại rộng lớn. Năm 

1972 khi quân đội Hoa Kỳ oanh tạc thủ đô Hà Nội thì khi đó tôi mới 6 tuổi. Tôi có trí nhớ 

rất tốt, tuy mới 6 tuổi nhưng ký ức về chiến tranh năm 1972 ngay tại thủ đô Hà Nội khốc liệt 

vẫn còn lưu lại rất nhiều trong tôi cho đến tận ngày nay. Ngay từ khi còn rất nhỏ cha, mẹ tôi 

đã dạy cho tôi hiểu thế nào là chiến tranh và hòa bình, các vấn đề kinh tế, chính trị, quân sự 

thế giới. Tôi luôn thắc mắc hỏi cha mẹ tôi thế nào là chiến tranh và hòa bình. Ngay từ khi 

còn rất nhỏ tuổi tôi đã có ý thức căm thù chiến tranh, đau khổ, nghèo đói. Từ lúc còn rất nhỏ 

tuổi tôi đã nuôi mầm trong lòng tôi về một ước muốn làm thế nào để sớm loại bỏ hoàn toàn 

chiến tranh, nghèo đói, khổ đau ra khỏi cuộc sống của nhân loại. Tôi luôn khóc thương cho 

dân tộc Việt Nam và nhân loại do phải chịu quá nhiều khổ đau vì chiến tranh cùng nghèo 

đói. 

 Những gì tôi viết tóm tắt trong bài viết này là sự kết tinh tri thức của 40 năm miệt mài nỗ 

lực học tập, nghiên cứu của tôi. Về bằng cấp tôi chỉ có một bằng cao học nhưng trình độ 

thực tế tôi có trình độ tiến sĩ và trên tiến sĩ ở khoảng 10 lĩnh vực khác nhau. Tôi muốn nhờ 

cậy những trường đại học uy tín, danh tiếng thế giới lập hội đồng thẩm tra, đánh giá trình độ 

giúp tôi. Tôi khao khát có nhiều tri thức để cải cách làm cho cả thế giới thay đổi đến tương 

lai tốt đẹp do vậy tôi nỗ lực học tập nghiên cứu ở mức đặc biệt phi thường. Tôi muốn làm 

cuộc cách mạng giáo dục, đào tạo toàn thế giới để góp phần nâng cao tri thức cho toàn nhân 

loại. Nhóm chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành chương trình đào tạo miễn hoàn toàn học phí 

để đào tạo nghiệp vụ kinh doanh cho 5 triệu doanh nhân mới và tái đào tạo nâng cao nghiệp 

vụ kinh doanh cho 5 triệu doanh nhân cũ. Chúng tôi miễn hoàn toàn học phí đào tạo 10 triệu 

doanh nhân mới, cũ chung cho tất cả các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới chứ không 

dành riêng cho người Việt Nam. 

 Rất nhiều sinh viên ở Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới đã, đang phải học nhiều 

giáo trình bộ môn có những nội dung giảng dạy trong nhà trường có nhiều sai lầm, thiếu sót. 

Ở nhiều quốc gia cộng sản các bộ môn học thuộc về hệ lý luận Chủ nghĩa Cộng sản Mác - 

Lê Nin là những bộ môn mà giáo viên buộc phải dạy, sinh viên buộc phải học. Trong khi đó 

nội dung lý thuyết của hệ lý luận Chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin sai lầm hơn 90% và 

thiếu sót rất nhiều. Chúng tôi muốn giúp nhiều triệu sinh viên trên toàn thế giới hiểu đúng, 

loại bỏ nhận thức sai do đã, đang buộc phải học hệ lý luận Chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê 

Nin. Xin các sinh viên hãy tìm hiểu về hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng sẽ rõ.  
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 Ở đây tôi tạm nêu thêm một số sự sai lầm, thiếu sót của hệ lý luận Chủ nghĩa Cộng sản Mác 

- Lê Nin. Các Mác nhận định rằng: 

-          Giai cấp tiểu tư sản tức là giai cấp bóc lột nhỏ là những thành 

phần xã hội như: trí thức, giáo viên, học sinh, sinh viên, văn nghệ sỹ, nhà 
báo, tiểu thương, tiểu chủ. 

Trong chương trình 16 tôi đã chứng minh ngay lập tức những nhận định quan trọng của Các 

Mác là sai lầm và thiếu sót nghiêm trọng bằng những dẫn chứng cụ thể lồng ghép với lý 

luận. Qua đó, chúng ta thấy các thành phần trong xã hội như: trí thức, giáo viên, học sinh, 

sinh viên, văn nghệ sỹ, nhà báo, tiểu thương, tiểu chủ không hề tham gia bóc lột, cho dù bóc 

lột nhỏ cũng không có. Do vậy Các Mác xếp hạng những thành phần xã hội này thuộc về 

giai cấp tiểu tư sản tức là giai cấp bóc lột nhỏ thì Các Mác đã quá độc ác, hồ đồ, ảo tưởng, 

nhận định sai hoàn toàn. 

 Các Mác đã viết sai lầm và thiếu sót rất nhiều trong hệ lý luận Chủ nghĩa Cộng sản. Hơn 20 

quốc gia cộng sản châu Âu đã giã từ Chủ nghĩa Cộng sản vào khoảng năm 1989 đến 1991. 

Chúng tôi muốn giúp những quốc gia cộng sản còn lại trên thế giới nhận thức ra sai lầm, 

thiếu sót của hệ lý luận Chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê Nin. Chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê 

Nin đã vi phạm quyền con người, xâm phạm danh dự, nhân phẩm rất lớn đối với những 

thành phần xã hội là: doanh nhân, trí thức, giáo viên, học sinh, sinh viên, văn nghệ sỹ, nhà 

báo, tiểu thương,tiểu chủ. 

 Nhóm chúng tôi vận động thành lập tổ chức sinh viên vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại là 

nhằm để: 

1-     Bảo vệ quyền con người, danh dự, nhân phẩm cho sinh viên toàn thế giới. 
2-     Hỗ trợ sinh viên toàn thế giới học tập, nghiên cứu khởi nghiệp tốt hơn. 
3-     Tạo điều kiện cho sinh viên toàn thế giới cống hiến nhiều hơn nữa vì hòa bình 
và hạnh phúc nhân loại. 
4-     Trao giải thưởng cho sinh viên toàn thê giới có công cống hiến về hòa bình và 
hạnh phúc nhân loại. 
5-     Tổ chức du lịch chuyên đề cho sinh viên toàn thế giới, du lịch gắn với học tập, 
nghiên cứu, thực tập, tìm việc làm thêm ngoài giờ học. 
6-     Trợ giúp sinh viên khởi nghiệp nghiên cứu khoa học công nghệ ở phạm vị 
toàn cầu. 
7-     Tổ chức giao lưu văn hóa, thi đấu thể thao hữu nghị cho sinh viên toàn thế 
giới. 
8-     Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc y tế cho sinh viên toàn thế giới. 
9-     Tư vấn, hỗ trợ việc làm cho sinh viên toàn thế giới sau khi ra trường. 

 Chúng tôi muốn sớm thành lập chi nhánh ở mọi quốc gia trên thế giới cho tổ chức sinh viên 

vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Các bạn sinh viên toàn thế giới chỉ cần góp 1USD mỗi 

năm là trở thành hội viên chính thức của tổ chức sinh viên thê giới vì hòa bình và hạnh phúc 

nhân loại. Sinh viên các quốc gia hãy tự thành lập chi nhánh trực thuộc, tự quản lý tiền quỹ 

quyên góp góp được, tiền quỹ quyên góp chi phí theo sự chỉ đạo đường lối chung toàn cầu 

của tổ chức. Để tránh sự hiểu lầm chúng tôi tuyệt đối không tham gia quản lý trực tiếp tiền 

quỹ do sinh viên toàn thế giới đóng góp quỹ. Quỹ do sinh viên đóng góp hoàn toàn là để 

phục vụ lại chính những hoạt động của sinh viên toàn thế giới. 
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 Các bạn sinh viên toàn thế giới có thể liên lạc trực tiếp với nhóm chúng tôi thông qua tôi 

làm đại diện, chi tiết liên lạc ở cuối bài viết này. 

 Sau bài viết này tôi sẽ viết thêm nhiều bài viết khác nữa và tổ chức nhiều buổi hội nghị, hội 

thảo quốc tế để trình bày sâu, kỹ thêm về chủ đề vận động thành lập tổ chức sinh viên vì hòa 

bình và hạnh phúc nhân loại. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm. 

 KẾT LUẬN SỚM: 

 Tôi viết tới đây mới được 20 chương trình trong số 50 chương trình dự kiến viết trong bài 

viết này. Những phần tôi viết trong bài viết này đã bị rút gọn nội dung rất nhiều. Vì nhiều lý 

do đặc biệt tôi phải tạm dừng bài viết này tại đây để công bố sớm kịp thời bài viết này. 

Trong 30 chương trình theo dự kiến viết trong bài viết này tôi sẽ viết bổ sung từng phần để 

phổ biến tiếp theo khi có điều kiện. Những gì tôi đã viết trong bài viết này mới chỉ ví tựa 

như là một nắm cát trong tay. Những gì tôi muốn viết, muốn nói ra nữa thì ví tựa như cát sa 

mạc vậy. Tôi không muốn nhưng đành phải nói ra một phần lý do khiến tôi phải dừng lại 

đột ngột kết thúc sớm bài viết này. Sau đây xin quý vị và các bạn chú ý lắng nghe lời tâm sự 

của tôi: 

 Tôi đã từng bị kết án 5 năm tù giam tại Việt Nam vì hoạt động bảo vệ quyền con người cho 

nhân dân Việt Nam. Tôi không hề có tội nhưng chính quyền Việt Nam vẫn bắt giam tù tôi 

cùng với ba người yêu nước khác đó là: doanh nhân yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức, luật 

sư nhân quyền yêu nước Lê Công Định, trí thức yêu nước trẻ Nguyễn Tiến Trung. Tòa án 

Việt Nam đã kết tội chúng tôi tổng cộng 33 năm tù giam và 14 năm quản chế. Tất cả bốn 

người chúng tôi đều là những trí thức có tình yêu nước lớn và yêu nhân loại nồng nàn. 

Trong nhóm bốn người chúng tôi không ai là người có tội, vậy nhưng chúng tôi đã bị án tù 

nặng nề oan ức tại Việt Nam. Trước khi bị bắt giam tù chúng tôi đều có những linh tính và 

dự báo trước về sự sẽ bị bắt giam tù tại Việt Nam. Tôi và luật sư nhân quyền yêu nước Lê 

Công Định vừa được ra tù do mãn hạn tù nhưng cả hai chúng tôi vẫn còn đang bị trong thời 

gian quản chế 3 năm. Trong thời gian quản chế 3 năm tôi bị hạn chế một số quyền công dân 

quan trọng như: 

 1-     Không được tham gia ứng cử, bầu cử mọi chức vụ chính quyền. 
2-     Không được tự do đi lại ra khỏi khu vực địa bàn hành chính là phường nơi tôi 
đang sinh sống. 
3-     Ngoài hai sự hạn chế nêu trên tôi còn bị hạn chế nhiều quyền con người khác 
công khai hoặc không công khai. 

 Hiện nay doanh nhân yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức và trí thức trẻ yêu nước Nguyễn 

Tiến Trung vẫn chưa được ra tù. Từ khi ra tù đến nay tôi vẫn tiếp tục hoạt động vì quyền 

con người cho nhân dân Việt Nam. Từ ngày ra tù đến nay tôi luôn luôn có nguy cơ cao bị 

chính quyền Việt Nam bắt giam tù trở lại. Từ khi ra tù đến nay tôi bị chính quyền Việt Nam 

giám sát rất chặt chẽ. Tôi đã bị phạt tiền 2 lần chỉ vì sơ ý đi ra khỏi địa bàn phường chỉ có 1 

chút. Tôi luôn bị chính quyền nhắc nhở, xét nét vì những hoạt động vì quyền con người cho 

nhân dân Việt Nam từ khi ra tù đến nay. Từ khi ra tù đến nay tôi đã được nhiều báo chí 

nước ngoài phỏng vấn từ xa qua điện thoại và internet. Tôi rất muốn trả lời phỏng vấn của 

báo chí nước ngoài. Có rất nhiều sự thật, nhiều vấn đề tôi muốn nêu ra cho báo chí nước 

ngoài biết. Nhưng từ khi ra tù đến nay tôi mới chỉ nói chưa được tới 1% những điều tôi 

muốn nói. Rất có thể tôi chưa làm vừa lòng báo chí nước ngoài và nhân dân Việt Nam cùng 

bè bạn quốc tế về sự trả lời phỏng vấn của tôi. Tôi xin báo chí nước ngoài và đồng bào Việt 
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Nam cùng bè bạn quốc tế hãy lượng thứ cho tôi nếu như tôi chưa làm thỏa mãn về sự trả lời 

phỏng vấn báo chí. Mặc dầu chỉ nói chưa đến 1% những điều tôi muốn nói và những vấn đề 

tôi trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài thời gian qua đã bị chính quyền Việt Nam cho là rất 

nhạy cảm và nhắc nhở tôi. Tôi đi tù tôi khổ tôi chịu được nhưng tôi là con trai duy nhất 

trong gia đình nên gia đình tôi rất khổ khi tôi phải đi tù. Tôi phải có trách nhiệm với cha, 

mẹ, vợ, hai con. Cha tôi năm nay đã trên 80 tuổi già yếu. Các con tôi còn rất nhỏ, con gái 

của tôi năm nay mới 11 tuổi, con trai nhỏ của tôi năm nay mới 8 tuổi. Trong lần đi tù vừa 

qua gia đình tôi rất khổ. Mẹ tôi bị bệnh ung thư đau bệnh nhiều năm liền mà tôi đành ngậm 

ngùi đau đớn đến xé lòng vì không chăm sóc được mẹ già khi đau bệnh. Mẹ tôi vừa qua đời 

cách nay ít lâu. Tôi vô cùng hối hận vì những năm tháng mẹ tôi đau bệnh tôi lại đang ở 

trong tù cho nên tôi không thể chăm sóc được mẹ. Hai con nhỏ của tôi từng chịu nhiều thiệt 

thòi trong lần tôi phải đi tù. Trước khi bị đi tù tôi có tham gia cổ phần và làm lãnh đạo của 

ba công ty cổ phần. Doanh nhân yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức trước đây cùng góp vốn 

cổ phần thành lập công ty với tôi. Tôi và Thức là hai người lãnh đạo quan trọng nhất trong 

các công ty có tham gia vốn góp của tôi và doanh nhân yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức. 

Tôi từng giữ nhiều chức vụ là chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, 

tổng giám đốc, phó tổng giám đốc của 3 công ty. Tôi đã từng làm doanh nhân gần 30 năm. 

Năm nay tôi 47 tuổi, tôi đã từng là doanh nhân thành đạt từ khi mới ngoài 20 tuổi. Chỉ vì tôi 

và doanh nhân yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức cùng bị đi tù cho nên cả ba công ty có tham 

gia góp vốn của tôi đều đã bị giải thể, phá sản ngay trong thời gian tôi đang phải chịu án tù. 

Trong mấy năm tôi thụ án tù việc kinh tế của gia đình tôi tất cả đều do vợ tôi lo liệu. Vợ tôi 

là tiến sĩ toán học Nguyễn Phương Anh, đã có nhiều năm làm giảng viên tại các trường đại 

học lớn của Việt Nam. Tốt nghiệp tiến sĩ toán học sau 9 năm du học tại Pháp khi đó vợ tôi 

26 tuổi. Chắc quý vị và các bạn biết lương của giáo viên ở Việt Nam không cao. Nếu vợ tôi 

dạy học ở Pháp thì mức lương có thể cao gấp 10 lần so với mức lương ở Việt Nam. Vì vợ 

tôi muốn cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo con người ở Việt Nam cho nên vợ tôi đã 

khước từ lời mời ở lại Pháp làm giảng viên tại trường đại học. Về học vấn vợ tôi ngang bằng 

với giáo sư tiến sĩ toán học Ngô Bảo Châu. Mẹ tôi từng phải chữa bệnh ung thư ở các bệnh 

viện lớn của Việt Nam và đi Singapore chữa bệnh trong nhiều năm liền nhưng bệnh vẫn 

không khỏi buộc phải giã từ cuộc sống. Gia đình tôi đã phải chi rất nhiều tiền để trị bệnh 

cho mẹ tôi. Vì quá nhiều rủi ro ập đến với gia đình tôi trong cùng một thời gian do vậy đến 

nay kinh tế của gia đình tôi bị giảm rất nhiều so với trước khi tôi bị đi tù. Từ khi ra tù đến 

nay tôi rất muốn thành lập lại công ty để kinh doanh nhưng tôi gặp rất nhiều trắc trở. Tôi có 

rất nhiều bè bạn trong nước và nước ngoài muốn hợp tác cùng làm ăn với tôi nhưng họ lại e 

ngại không dám hợp tác kinh doanh cùng với tôi. Lý do vì các bạn tôi biết rõ tôi là cựu tù 

nhân chính trị. Họ sợ hợp tác kinh doanh với tôi sẽ bị liên lụy vì chính quyền Việt Nam có 

thể gây khó khăn cho họ công khai hoặc bí mật. Đã nhiều lần tôi định thành lập công ty 

nhưng tôi rất e sợ bị chính quyền Việt Nam gây khó khăn, cản trở cho nên tôi lại chần chừ 

chưa thành lập công ty kinh doanh ở trong nước. Tôi đã tính đến phương án ra nước ngoài 

thành lập công ty ở nước ngoài để kinh doanh ở nước ngoài. Nhưng hiện nay tôi bị chính 

quyền Việt Nam cấm xuất cảnh ra nước ngoài. Tôi tin tưởng chắc chắn với tài năng của 

mình trong môi trường kinh doanh ở nước ngoài tôi sẽ nhanh chóng trở thành tỷ phú USD. 

Gia đình tôi có nhà mặt phố muốn cho thuê để kiếm thu nhập mà không thể vì bị chính 

quyền Việt Nam gây khó khăn, cản trở. Nay tôi đành mở lời kêu gọi tha thiết đồng bào Việt 

Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy mở tấm lòng giúp đỡ tôi. Tôi xin 

được giúp đỡ một số vấn đề như sau: 

 1-     Lời thỉnh cầu được giúp đỡ thứ nhất: Xin đồng bào Việt Nam ở trong nước và 
nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy đấu tranh vì quyền con người của tôi. Xin hãy 
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bảo vệ tôi, giúp cho tôi được quyền tiếp tục hoạt động vì quyền con người cho 
nhân dân Việt Nam, vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 

 2-     Lời thỉnh cầu được giúp đỡ thứ hai: Tôi muốn mở nhiều công ty tại Việt Nam 
và nhiều quốc gia trên thế giới. Xin giới doanh nhân người Việt Nam ở trong nước 
và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy hợp tác, hãy làm đại diện giúp cho tôi để 
tôi thành lập nhiều công ty. Tôi có thể điều hành công ty kinh doanh từ xa qua điện 
thoại và internet. Quý vị và các bạn sẽ có phần thu nhập xứng đáng nếu hợp tác, 
giúp đỡ tôi triển khai việc kinh doanh. Tôi là người có tài năng ở nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Tôi có thể đầu tư kinh doanh ở những lĩnh vực như sau: 

 a-     Sản xuất kinh doanh những sản phẩm về thời trang, cà phê, ca cao, trà, nước 
giải khát, thực phẩm chức năng, sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản, gạo, lúa mì. 
b-    Công nghệ thông tin, internet, bưu chính viễn thông.c-     Lĩnh vực truyền thông: 
thành lập báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân. 
d-    Hợp tác khoa học công nghệ mới một số bản quyền sáng chế. 
e-     Giáo dục, đào tạo cấp phổ thông, đào tạo nghề, đào tạo đại học và trên đại 
học. 
f-     Dịch vụ tư vấn, cứu hộ doanh nhân, doanh nghiệp khó khăn, phá sản. 
g-    Tư vấn tài chính và đầu tư quốc tế. 
h-     Tư vấn, xúc tiến thương mại quốc tế. 
i-      Thăm dò và khai thác khoáng sản. 
j-      Giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không. 
k-     Tư vấn, trợ giúp giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, xung đột, chiến tranh, khủng 
bố ở các quốc gia trên thế giới. 
l-      Những vấn đề liên quan đến nhân đạo. 
m-   Du lịch, dịch vụ. 
n-     Lĩnh vực y và dược. 
o-    Đào tạo nghiệp vụ kinh doanh cho doanh nhân mơi và nâng cao trình độ cho 
doanh nhân cũ. 
p-    Nhiều lĩnh vực kinh doanh khác. 

 Chính quyền Việt Nam bỏ tù tôi, cản trở tôi chính là sự cản trở những lợi ích lớn mà tôi 

muốn cống hiến cho dân tộc Việt Nam và nhân loại. 

 Tôi muốn sớm tiến hành thực hiện cải cách làm thay đổi thế giới. Tôi muốn làm nhiều việc 

cụ thể để sớm làm cho toàn nhân loại bước vào giai đoạn lịch sử mới. Giai đoạn lịch sử 

nhân loại sẽ không còn tồn tại chiến tranh, khủng bố, nghèo đói. 

 Việt Nam vừa mới trở thành thành viên của hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tôi đề 

nghị chính quyền Việt Nam hãy thực sự tôn trọng quyền con người của tôi và của toàn thể 

nhân dân Việt Nam đúng theo tinh thần nội dung công ước quốc tế nhân quyền mà Liên 

Hiệp Quốc đã ban hành như sau: 

1-     Quyền tự do ngôn luận, tức là quyền được có báo chí tư nhân, có đài truyền 
hình tư nhân, có đài phát thanh tư nhân, nhân dân có quyền phát biểu chính kiến 
của mình, quyền tự do được hội họp và thuyết trình, quyền tự do được viết bài… 
2-     Quyền tự do tôn giáo toàn diện, đầy đủ. 
3-     Quyền tự do lập đảng, lập hội. 
4-     Quyền tự do biểu tình. 
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5-     Quyền tự do, bình đẳng về quyền kinh doanh giữa doanh nghiệp vốn nhà 
nước và doanh nghiệp vốn tư nhân. 
6-     Quyền tự do bầu cử, ứng cử toàn diện đầy đủ vào bộ máy chính quyền. 

 Việt Nam vừa ký kết với quốc tế về hiệp ước chống tra tấn quốc tế. Tôi mong đồng bào 

Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy giám sát chặt chẽ nhằm buộc 

chính quyền Việt Nam phải thực hiện những gì đã ký kết với quốc tế. Từ nhiều năm qua đến 

nay, chính quyền Việt Nam đã từng ký kết với quốc tế nhiều sự cam kết nhưng không thực 

hiện nghiêm chỉnh những cam kết đó. Tôi có đầy đủ ví dụ, bằng chứng cụ thể để minh 

chứng cho những nhận định của tôi. 

 Tôi còn muốn viết rất nhiều nữa nhưng buộc phải tạm dừng lại ở đây. Nếu tôi một lần nữa 

bị chính quyền Việt Nam bắt giam tù thì tôi tha thiết cầu xin đồng bào Việt Nam ở trong 

nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy tích cực đấu tranh vì quyền con người chính 

đáng của tôi. Xin hãy tạo điều kiện cho tôi có điều kiện tốt nhất để cống hiến nhiều lợi ích 

lớn cho dân tộc Việt Nam và nhân loại. 

Tuy tôi mới chỉ viết ra được rất ít trong bài viết này nhưng tôi tin đối với những người thông 

minh, hiểu biết, nhạy cảm có thể hiểu được tôi một phần cơ bản. Tôi xin nhờ cậy quý vị và 

các bạn hãy dịch giúp tôi tài liệu này sang tiếng Anh cùng nhiều ngôn ngữ khác rồi phổ biến 

rộng rãi tài liệu này. Tôi viết tài liệu này trong khoảng thời gian cuối năm 2013 đến đầu năm 

2014. Tôi viết tài liệu này trong hoàn cảnh có rất nhiều sự bức bách, sức ép. Để viết được và 

phổ biến tài liệu này đối với tôi là một sự kỳ tích. Tôi có thể bị vào tù, bị nguy hiểm sinh 

mạng bất kỳ lúc nào. Tôi xin tha thiết mong đồng bào Việt Nam và bè bạn quốc tế hãy bảo 

vệ quyền con người, quyền được sống chính đáng của tôi. 

 Dân tộc Việt Nam hiện nay có khoảng 90 triệu người ở trong nước và khoảng 5 triệu người 

đang sống ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tôi mong toàn thể mọi người dân tộc Việt Nam 

hãy đoàn kết để sớm đưa dân tộc Việt Nam phát triển thịnh vượng, hạnh phúc. Dân tộc Việt 

Nam hãy hết lòng hành động vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại, khi đó toàn nhân loại sẽ 

đối xử tốt với dân tộc Việt Nam ta. 

 Lời cuối của bài viết này tôi tha thiết mong toàn thể đồng bào Việt Nam và nhân dân thế 

giới hãy sống theo tinh thần: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình! 

 Tôi xin chúc toàn thể đồng bào Việt Nam và nhân dân toàn thế giới luôn nhiều sức khỏe, 

bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc! 

 Xin tất cả hãy cùng tôi thực hiện những kế hoạch mà tôi đã trình bày tóm tắt trong bài viết 

này. Quý vị và các bạn có thể liên lạc với tôi qua địa chỉ nhà riêng: 80 Nguyễn Thái Bình, 

Q.1, TP.HCM, Việt Nam; mobi:+84-967375886; email: thanglong67@gmail.com . 

 Sài Gòn – TP.HCM, Việt Nam, ngày 30/01/2014. 
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