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MỸ SẼ CAN THIỆP VÀO VIỆT NAM VÀ 

CHÂU Á THEO KỊCH BẢN NÀO?!?!?! 
 

 
(Trung Quốc phải sớm trả lại Hoàng Sa & Trường Sa cho Việt Nam!) 

 

Kính gửi: 
 

 Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế! 

  

Tôi là chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê. Trong bối 

cảnh tình hình xung đột chủ quyền biển đảo căng thẳng giữa Việt Nam và 

Trung Quốc hiện nay tôi xin có đôi điều phân tích, phán đoán để giúp đồng 

bào Việt Nam ta cùng bè bạn quốc tế có thêm cơ sở để xét đoán tình hình. 

  

Trong thời gian qua chính phủ Mỹ đã chính thức công bố công khai cho 

toàn thế giới biết về chính sách xoay trục của mình. Trong một vài thập 

niên vừa qua đến nay Mỹ quan tâm số 1 về điểm nóng mà Mỹ quan tâm 

nhất trên thế giới là khu vực vùng vịnh Trung Đông. Nay bắt đầu Mỹ quan 

tâm số 1 đến các điểm nóng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mỹ thực 

sự đã bắt đầu hành động cụ thể trong việc xoay trục từ vùng vịnh Trung 

Đông sang khu vực châu Á Thái Bình Dương. ASEAN chính là trung tâm 

của khu vực châu Á Thái Bình Dương mà Mỹ quan tâm. 

  

Từ đại chiến thế giới thứ 2 đến nay Mỹ luôn là quốc gia đứng đầu thế giới 

mạnh về kinh tế và quân sự. Không dễ dàng gì Mỹ có thể để mất vai trò 

tầm ảnh hưởng số 1 đối với thế giới đã duy trì được hơn nửa thế kỷ. Trong 

một vài thập niên qua Mỹ đã can thiệp vào nhiều nước như: Ai Cập, Xyri, 

Ucraina, I Rắc, I Ran, Libya, Afghanistan … có tới hơn 70% sự can thiệp 

của Mỹ vào các nước đều thành công mỹ mãn. Kịch bản chính mà Mỹ hay 

can thiệp vào các quốc gia là gì?! Chịu khó nhớ lại và phân tích các sự kiện 

mà Mỹ đã làm thì không khó nhận thấy kịch bản của Mỹ quá ư là đơn giản. 

Mỹ có phong cách rất thực dụng, luôn tối ưu hóa sự hành động để mang lại 



2 

 

kết quả tốt nhất. Mức độ can thiệp của Mỹ vào các quốc gia tuy có nặng 

nhẹ khác nhau nhưng về kiểu cách lại rất giống nhau. Kiểu cách của Mỹ là 

gì vậy?! Ban đầu là sự tuyên truyền về chính quyền cũ của các quốc gia là 

độc tài, vi phạm quyền con người, tham nhũng. Bước kế tiếp là trợ giúp, 

khuyến khích, công nhận những lực lượng dân chủ đối lập của nhân dân 

các nước đó đối với chính quyền cũ của họ. Nếu chính quyền cũ độc tài của 

các nước chịu nhượng bộ để cho lực lượng dân chủ thắng thế bằng bầu cử 

tự do thì Mỹ để yên. Trường hợp chính quyền cũ độc tài của các nước sử 

dụng vũ lực để đàn áp lực lượng dân chủ thì Mỹ sẽ can thiệp bằng các biện 

pháp để “chế tài nhân quyền”. Nhẹ nhất để “chế tài nhân quyền” đối với 

chính quyền độc tài của các nước Mỹ sẽ làm là: 

1/ Cấm các quan chức độc tài được sang Mỹ. 

2/ Phong tỏa tài sản, tài khoản của các quan chức chính quyền độc tài tại 

nước ngoài. 

3/ Cấm vận kinh tế quốc gia đó. 

  

Trường hợp nặng hơn Mỹ sẽ “chế tài nhân quyền” bằng các biện pháp quân 

sự. Mỹ đã thực hiện chế tài quân sự rất thành công tại các quốc gia như: I 

Rắc, LiBya, Afghanistan … Mỹ và các đồng minh thân hữu của Mỹ đã 

thực hiện rất thành công nhiều chương trình “chế tài nhân quyền” bằng 

biện pháp quân sự trong mấy thập kỷ qua tại: I Rắc, LiBya, Afghanistan … 

với cùng một sách lược, chiến lược, chiến thuật quân sự giống hệt nhau. 

  

Mỹ thường mở đầu chiến dịch quân sự bằng sử dụng tên lửa hành trình 

TOMAHOK để tiêu diệt một số mục tiêu trọng điểm. Từ mấy thập niên qua 

đến nay Mỹ luôn chiếm ưu thế tuyệt đối trên chiến trường toàn thế giới bởi 

tên lửa hành trình tấn công TOMAHOK và tên lửa đánh chặn PATRIOT 

siêu chính xác của mình. I Rắc, LiBi, Afghanistan bị thua trận rất nhanh 

chóng bởi tên lửa hành trình tấn công TOMAHOK của Mỹ. 

  

Trong bối cảnh hiện nay liệu có khả năng Mỹ sẽ thực hiện “chế tài quân 

sự” đối với Việt Nam hay không?! Tập hợp thông tin từ nhiều nguồn thì 

khả năng này sẽ xảy ra khá cao. 

  

Đã từ nhiều năm qua đến nay Mỹ liên tục quan tâm, cố gắng trợ giúp Việt 

Nam trở thành một quốc gia có nền tự do, dân chủ toàn diện theo kiểu Mỹ. 

Ảnh hưởng của Mỹ đối với Việt Nam về kinh tế, chính trị, quân sự trong 

những năm gần đây ngày càng lớn hơn. Đó là một thực tế không khó nhận 

thấy. Xu hướng thân Mỹ tại Việt Nam trong chính quyền và nhân dân ngày 

càng lớn. 

  

Trong thời gian gần đây Mỹ đã can thiệp thành công đối với chính quyền 

Việt Nam gây sức ép để cho nhà dân chủ Việt Nam là Cù Huy Hà Vũ được 
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sang Mỹ khi còn đang thụ án tù. Lực lượng dân chủ đối lập của người Việt 

Nam ở trong nước và nước ngoài đang mạnh lên nhanh chóng. Rất có thể 

nhà dân chủ Cù Huy Hà Vũ sẽ kêu gọi thành lập chính phủ Việt Nam dân 

chủ lâm thời tại Mỹ. Khi đó tôi tin chính phủ Mỹ sẽ thừa nhận và tạo điều 

kiện tối đa cho hoạt động của chính phủ Việt Nam dân chủ lâm thời tại Mỹ. 

Tại Mỹ hiện nay có gần 2,1 triệu Việt kiều. Sức mạnh của Việt kiều là rất 

lớn. Nếu biết cách tập hợp sức mạnh của Việt kiều thì có thể giải quyết 

được nhiều vấn đề lớn gọn nhẹ. Thu nhập trung bình của người Việt Nam 

hiện nay ở trong nước là khoảng 1500 USD/ người/ năm. Thu nhập trung 

bình của công dân Mỹ hiện nay là khoảng gần 51.000 USD/ người/ năm. 

Như vậy thu nhập của trung bình của mỗi người dân Mỹ hiện nay gấp 

khoảng 33 lần người Việt Nam. Nếu 2,1 triệu Việt kiều có mức thu nhập 

trung bình của người Mỹ thì tổng thu nhập của Việt kiều tại Mỹ bằng thu 

nhập của khoảng 63 triệu người Việt Nam ở trong nước. Tổng thu nhập của 

gần 5 triệu Việt kiều đang sống ở hơn 100 quốc gia trên thế giới lớn hơn 

tổng thu nhập của trên 90 triệu dân Việt Nam ở trong nước. Kiều hối mỗi 

năm chuyển về nước khoảng 10 tỷ USD. Có nhiều quốc gia nhỏ trên thế 

giới dân số dưới 1 triệu người. Singapore là một cường quốc kinh tế nhưng 

họ chỉ có dân số khoảng 7 triệu người, chỉ hơn tổng số Việt kiều 5 triệu 

người một chút. Qua vài phân tích, so sánh như vậy cho thấy sức mạnh 

tiềm ẩn của Việt kiều thật là gớm ghê!!!!! 

  

Việt kiều biết ra đi được thì hoàn toàn họ có thể quay trở về được. Đã có 

nhiều triệu người Việt Nam phải ra nước ngoài bằng con đường vượt biên 

trái phép. Nay thì chính quyền của đảng Công sản Việt Nam gọi những 

Việt kiều vượt biên trái phép ấy là những Việt kiều yêu nước! Đã có 

khoảng gần 1 triệu người Việt Nam phải bỏ mạng trên con đường vượt biên 

bằng đường biển. Trong khó khăn, hiểm nguy rất lớn mà vẫn có nhiều triệu 

người Việt Nam ra đi thành công. Tôi tin sắp đến ngày sẽ có nhiều triệu 

Việt kiều sẽ trở về nước hàng loạt. Việt kiều là con đẻ của dân tộc Việt 

Nam. Con đẻ luôn là số 1. Con rể, con dâu, con nuôi khó có thể quý hơn 

con đẻ. Con đẻ nghiễm nhiên xứng đáng phải được cha mẹ đẻ đối xử tốt và 

chia của hồi môn. 

  

Tôi tin Việt kiều sẽ quay trở về để giúp cho dân tộc Việt Nam giữ gìn tốt 

chủ quyền lãnh thổ và sớm đưa Việt Nam phát triển trở thành cường quốc. 

Việt kiều có quyền đòi hỏi buộc chính quyền Việt Nam buộc phải cấp thêm 

quốc tịch Việt Nam mà không cần phải từ bỏ quốc tịch hiện có của họ. Việt 

kiều có thể trở về luôn hoặc chỉ trở về trong khoảng thời gian từ 3 đến 10 

năm để giúp đất nước về chủ quyền và sự phát triển. 

  

Rất nhiều người Việt Nam đã nhận xét rằng: có một số không nhỏ công 

chức chính quyền Việt Nam quá tệ, thực sự là một lũ ăn hại - đái nát – vô 
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tích sự - ích kỷ - ươn hèn – tham nhũng – lươn lẹo – dối trá – vô liêm sỉ. 

Những công chức chính quyền Việt Nam hiện nay có tâm, có tầm thật sự 

đạt tiêu chuẩn như công chức Singapore, Úc, Mỹ, Thụy Sỹ, Thụy Điển 

chiếm không quá 3%. Bộ máy công chức chính quyền Việt Nam quá cồng 

kềnh mà làm việc kém hiệu quả. Cần sa thải ít nhất 70% công chức chính 

quyền Việt Nam. Sau đó tăng lương cho công chức chính quyền Việt Nam 

tối thiểu 3 lần. Mỗi công chức Việt Nam sau khi được chấn chỉnh lại có thể 

làm việc hiệu suất cao gấp 10 lần so với công chức chính quyền Việt Nam 

hiện nay. Việt kiều ở nhiều nước trên thế giới có thể về nước làm công chức 

chính quyền trong thời gian từ 1 đến 5 năm để giúp sớm đưa bộ máy công 

chức chính quyền Việt Nam vào khuôn  mẫu tốt như công chức chính quyền 

của các nước Mỹ, Úc, Singapore, Thụy Sỹ … 

  

Tất cả mọi Việt kiều tại Mỹ và toàn thế giới đoàn kết lại thì sẽ tạo ra một 

động lực vô cùng mạnh mẽ góp phần sớm làm thay đổi vận mệnh của dân 

tộc Việt Nam. Israel mạnh vởi vì dân tộc Do Thái trên toàn thế giới họ biết 

đoàn kết. Dân tộc Việt Nam hoàn toàn có thể đoàn kết bằng và hơn cả dân 

tộc Do Thái. 

  

Có khả năng rất cao chính phủ Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho phương án xấu 

nhất là sẽ buộc phải can thiệp vào Việt Nam bằng giải pháp “chế tài nhân 

quyền bằng quân sự” vào một thời điểm nào đó. Nếu kịch bản này xảy ra 

tương tự như kịch bản mà Mỹ đã làm tại I Rắc để xóa bỏ chế độc tài của 

nhà độc tài Saddam Hussein và tại Libya để xóa bỏ chế độ độc tài gia đình 

trị của nhà độc tài Gaddafi thì tôi tin chính quyền độc đảng của đảng Cộng 

sản Việt Nam không thể nào cưỡng nổi. Chỉ cần nghe tin Mỹ chuẩn bị 

mang từ 2 đến 5 tàu sân bay, vài chục tàu tên lửa, hơn trăm tàu chiến đến 

Việt Nam là lũ quan chức tham nhũng – thối nát – ươn hèn của Việt Nam 

sẽ thi nhau “chạy” loạn xạ còn hơn cả đàn vịt gặp cáo đuổi!!!!! Tôi tin ngày 

nay đông đảo người Việt Nam ở trong nước và Việt kiều đã “ngán” lũ quan 

chức tham nhũng – ăn hại – đái nát – ươn hèn của Việt Nam đến “tận cổ” 

rồi. Nếu Mỹ can thiệp nhân quyền vào Việt Nam bằng giải pháp quân sự tôi 

tin sẽ có hàng nhiều chục triệu người Việt Nam hân hoan chào đón vỗ tay 

vui mừng. Chỉ cần từ ngoài biển Đông tàu tên lửa của Mỹ chỉ cần bắn 

khoảng 300 đến 1000 quả tên lửa hành trình TOMAHOK vào nhà của các 

quan chức tham nhũng Việt Nam là chính trị nội bộ ở Việt Nam sẽ đảo vế 

thay đổi rất nhanh. Tình báo Mỹ CIA quá giỏi. Chắc chắn Mỹ đã có sẵn địa 

chỉ của hàng vạn quan chức tham nhũng Việt Nam. Kinh nghiệm tại I Rắc, 

Libya … tên lửa hành trình TOMAHOK của Mỹ đã bắn phá mục tiêu từ xa 

chính xác tới hơn 99%. 

  

Xét nhiều lý do tổng hợp sẽ không có bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới 

có thể ngăn cản việc Mỹ can thiệp chế tài nhân quyền tại Việt Nam nếu như 
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Mỹ muốn vào thời điểm này. Các nước Nga, Trung Quốc, Ấn Độ … chắc 

chắn chỉ có lời nói suông và tuyệt đối họ sẽ không dám, không thể dùng 

giải pháp quân sự để ngăn cản Mỹ chế tài nhân quyền tại Việt Nam bằng 

giải pháp quân sự. 

  

Trong thời gian từ năm 1954 đến năm 1975 thế hệ vũ khí cũ của các nước 

xã hội chủ nghĩa hiện đại gần ngang ngửa với Mỹ. Nhờ Liên Xô cũ cung 

cấp vũ khí mà miền bắc Việt Nam XHCN mới thắng miền Nam Việt Nam 

dân chủ. Ngày nay với một ít vũ khí quá lạc hậu, cũ rích quân đội Việt 

Nam sẽ hoàn toàn bất lực trước tiềm lực thế hệ vũ khí hiện đại của Mỹ hiện 

nay.  

  

Nước Nga ngày nay không còn phải là XHCN nữa. Nước Nga ngày nay 

quá thực dụng. Nước nga đang thân Trung Quốc vì đang có quá nhiều lợi 

ích trong quan hệ với Trung Quốc. Thời gian qua đã có một số vấn đề nước 

Nga còn tỏ ra ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh 

thổ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Lợi ích mà Việt Nam mang lại cho Nga 

hiện nay chỉ bằng một phần rất nhỏ so với lợi ích lớn mà Trung Quốc 

mang lại cho Nga. Thực sự là ngày nay Việt Nam rất cô đơn và trơ chọi. 

Việt Nam ngày nay có quan hệ xã giao thì nhiều, quan hệ thân thiết với 

cộng đồng quốc tế Việt Nam có rất ít. 

  

Trong hoàn cảnh hiện nay Việt Nam buộc phải thân Mỹ thì mới có thể lấy 

lại được chủ quyền biển đảo trước sự xâm lược của Trung Quốc. Mỹ là một 

dân tộc có tính cách hào hiệp. Mỹ luôn sẵn lòng giúp Việt Nam với điều 

kiện Việt Nam buộc phải sớm có chế độ tự do, dân chủ toàn diện. 

  

Mỹ hiểu rất rõ cơ chế chính trị Việt Nam là độc đảng, độc tài. Từ nhiều 

chục năm qua tới nay đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo độc quyền, toàn 

diện mọi hoạt động xã hội Việt Nam. Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam 

là chức vụ quyền lực thực tế cao nhất tại Việt Nam. Vậy mà từ trước đến 

nay nhân dân Việt Nam chưa bao giờ được tự do, dân chủ tham gia ứng cử 

và bầu cử chức vụ Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam. Mỹ muốn giúp 

Việt Nam có dân chủ, tự do toàn diện. Trong đó chắc chắn Mỹ muốn Việt 

Nam sớm có tự do, dân chủ tham gia bầu cử, ứng cử cho toàn thể nhân dân, 

dân tộc Việt Nam. Điều này tôi nghĩ rất tốt cho Việt Nam. Thật lòng đã từ 

rất lâu rồi tôi cùng rất nhiều nhân dân Việt Nam đã quá chán ngấy cái kiểu 

dân chủ giả tạo, tuyên truyền lừa mị đối với nhân dân của đảng cộng sản 

Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam đã thực sự “tiếm quyền” của nhân dân 

Việt Nam (lời của nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An) và cướp đi 

mất nhiều quyền con người chính đáng của nhân dân Việt Nam. Tôi có thể 

chứng minh rất rõ những điều nhận định của tôi về tình hình chính trị tại 

Việt Nam. 
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Nếu Việt Nam trở thành một quốc gia dân chủ và thân Mỹ tựa như Israel 

thì điều đó rất tốt cho Mỹ. Nhờ có sự hậu thuẫn, trợ giúp toàn diện mà các 

quốc gia như: Nhật, Hàn Quốc, Israel, Singapore, Úc … mới được giàu 

mạnh như ngày nay. Nếu thân Mỹ, được Mỹ nhiệt tình giúp đỡ thì Việt 

Nam sẽ nhanh chóng giàu mạnh bằng và hơn cả các nước như: Nhật, 

Singapore, Hàn Quốc, Israel, Úc … 

  

Tôi cho rằng thân Mỹ không có gì là xấu. Việt Nam thân Mỹ được thì quá 

tốt. Các nước Israel, Úc, Nhật, Hàn Quốc họ là đồng minh, là bạn thân 

hữu với Mỹ chứ không phải là thuộc địa kiểu mới của Mỹ như nhiều người 

Việt Nam đã từng hiểu lầm trong quá khứ tới nay. Việt Nam hoàn toàn có 

thể làm đối tác, làm bạn thân hữu với Mỹ hơn cả Israel, Hàn Quốc, Úc, 

Nhật mà hoàn toàn không trở thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Việt Nam 

thân hữu với Mỹ tương tự như quan hệ thân hữu giữa Mỹ với Úc, Hàn 

Quốc, Nhật, Israel thì điều đó rất tốt cho cả phía Mỹ và Việt Nam. 

  

Mỹ chỉ cần hậu thuẫn, “bơm” cho Việt Nam khoảng 500 tỷ USD vũ khí thì 

sức chiến đấu cũa quân đội Việt Nam khi đó còn mạnh hơn rất nhiều lần 

sức chiến đấu của quân đội Israel. Việt Nam thân Mỹ sẽ hướng toàn bộ 

khối 10 quốc gia ASEAN thân Mỹ. Tôi phán đoán xu hướng hiện nay chắc 

chắn sẽ sớm dẫn đến việc hình thành khối liên minh quân sự châu Á Thái 

Bình Dương mở rộng gồm có các thành phần tham gia là: Mỹ, Nhật, Hàn 

Quốc, Úc, 10 quốc gia ASEAN, Ấn Độ, Nga … Trên thế giới từ hơn nửa 

thế kỷ qua đến nay đã tồn tại hệ thống liên minh quân sự Bắc Đại Tây 

Dương NATO. Tôi tin chắc chắn trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 

năm 2019 sẽ hình thành một khối liên minh quân sự mới ở khu vực châu Á 

và Thái Bình Dương. Khi đó cả Mỹ và Việt Nam cùng các quốc gia khu 

vực châu Á Thái Bình Dương không còn phải lo ngại gì về vấn đề Trung 

Quốc nữa. 

  

Xét về sự so sánh tương đối mặt tính cách dân tộc thì nhận thấy quá rõ là: 

dân tộc Mỹ có tính cách quân tử, hào hiệp; ngược lại dân tộc Trung Quốc 

có tính cách tiểu nhân, ích kỷ, hẹp hòi. Dân tộc Việt Nam cần thân hữu với 

dân tộc Mỹ thì sẽ giàu mạnh và giữ được chủ quyền. Dân tộc Trung Quốc 

bên cạnh Việt Nam có thể ví như đó là “lão hàng xóm đểu cáng, xấu xa” 

vậy. Cái “lão hàng xóm đểu cáng, xấu xa, thâm độc” suốt ngày chỉ rình 

rập nhà mình để ăn trộm, ăn cướp, ăn cắp, lấn đất, hãm hiếp vợ, giết con 

cái, giết cha mẹ già nhà mình. Trong hơn 4 ngàn năm lịch sử dựng nước và 

giữ nước của dân tộc Việt Nam thì có đến hơn 1 ngàn năm dân tộc Việt 

Nam bị dân tộc Trung Quốc xâm lược đô hộ tàn bạo. Dân tộc Việt Nam 

cần phải luôn đề cao cảnh giác sự thâm hiểm, độc ác, giả dối, lật lọng của 

dân tộc Trung Quốc. 
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Tôi tin chính quyền của đảng cộng sản Việt Nam đã bất lực, đang bất lực 

và sẽ bất lực hoàn toàn về vấn đề giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ 

với Trung Quốc. Theo thông tin tôi nhận được, ước tính biên giới trên bộ 

Việt Nam đã từng nhượng bộ Trung Quốc diện tích đất tương đương bằng 

ít nhất là diện tích đất 1 tỉnh của Việt Nam. Cách giải quyết, ứng xử của 

chính quyền cộng sản Việt Nam trong quá khứ, hiện tại, tương lai quá nhu 

nhược, ngu dốt, ươn hèn nên đã để mất, đang mất, sẽ mất thêm chủ quyền 

lãnh thổ nữa. 

  

Đại đa số những người thuộc lực lượng dân chủ Việt Nam chân chính (trừ 

những kẻ dân chủ dởm, dân chủ giả danh) thì họ là những người rất yêu 

nước, yêu dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình hiện nay Trung 

Quốc ngày càng hung hăng hơn để xâm lược chủ quyền lãnh thổ Việt Nam 

thì Việt Nam chỉ có thể chống lại được Trung Quốc khi: Việt Nam có chính 

quyền dân chủ thực sự và buộc phải thân Mỹ!!! Chỉ có lực lượng dân chủ 

Việt Nam lãnh đạo đất nước cộng với sự giúp đỡ nhiệt tình của Mỹ thì Việt 

Nam mới có thể bảo vệ tốt chủ quyền lãnh thổ của mình. 

  

Khi có lực lượng dân chủ lãnh đạo cộng với sự giúp đỡ nhiệt tình của Mỹ 

thì Việt Nam sẽ giàu mạnh lên nhanh chóng. Chỉ sau một thời gian ngắn 

sau khi Việt Nam có chính quyền dân chủ cộng với sự giúp đỡ nhiệt tình 

của Mỹ thì Trung Quốc buộc phải sớm trả lại toàn bộ những vùng lãnh thổ 

trên bộ, biển, đảo đã xâm lấn, xâm lược trái phép của Việt Nam. 

  

Mỹ chỉ có thể giúp Việt Nam nhiệt tình khi Việt Nam có chính quyền thực 

sự dân chủ, là chính quyền của nhân dân Việt Nam chứ không phải là chính 

quyền của đảng cộng sản Việt Nam. Việt Nam cần phải sớm có bầu cử, ứng 

cử tự do cho toàn thể nhân dân. Người quyền lực cao nhất trong bộ máy 

chính quyền tại Việt Nam phải là tổng thống chứ không phải là tổng bí thư 

đảng cộng sản Việt Nam. 

  

Nhân dân Việt Nam chưa bao giờ được tham gia bầu cử, ứng cử chức vụ 

tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam. Hiện nay ở Việt Nam người quyền 

lực to nhất, cao nhất, bao trùm nhất chính là cái thằng Nguyễn Phú Trọng 

tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đâu có bỏ phiếu 

bầu thằng Nguyễn Phú Trọng đâu mà cái thằng đó lại giữ cương vị cao nhất 

tại Việt Nam?! 

  

Trong khoảng hơn 90 triệu dân Việt Nam ở trong nước và gần 5 triệu người 

Việt Nam tại nước ngoài có ít nhất nhiều triệu người có cái tâm cùng cái 

tầm xét về tổng thể cao hơn, tốt hơn cái thằng Nguyễn Phú Trọng. Việt 

Nam cần phải sớm có bầu cử tự do, dân chủ, bình đẳng để bầu chọn ra 
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người lãnh đạo cao nhất của mình. Việt Nam cần sớm có tự do, dân chủ, 

bình đẳng cho toàn thể mọi người được tham gia ứng cử, bầu cử chức vụ 

tổng thống tương tự như ở Mỹ, Nga, Hàn Quốc … 

  

Việt kiều là con đẻ của dân tộc Việt Nam. Do vậy cần sớm cấp lại quốc tịch 

Việt Nam cho toàn bộ gần 5 triệu Việt kiều hiện nay mà không cần phải từ 

bỏ quốc tịch đang có của họ. Việt kiều được quyền bình đẳng với mọi 

người Việt Nam ở trong nước về mọi quyền công dân, quyền con người. 

Khi đó Việt kiều nghiễm nhiên được tự do tham gia ứng cử, bầu cử vào 

mọi chức vụ quyền lực trong bộ máy chính quyền Việt Nam. Việt kiều có 

quyền tham gia bầu cử, ứng cử làm đại biểu quốc hội và cả chức vụ tổng 

thống nữa. Có thể làm thật luôn nhưng cũng có thể làm thử, làm mẫu, làm 

mô hình trước để rút kinh nghiệm sau đó sẽ làm chính thức. Nhà dân chủ 

Việt Nam là Cù Huy Hà Vũ anh ấy hoàn toàn có đủ tư cách, đạo đức, trí tuệ 

để trở thành ứng cử viên sáng giá làm tổng thống Việt Nam dân chủ đầu 

tiên. Nếu được sự giúp đỡ nhiệt tình của Mỹ, của hơn 2 triệu Việt kiều tại 

Mỹ và Việt kiều các quốc gia trên thế giới khác cùng người Việt Nam ở 

trong nước thì anh Cù Huy Hà Vũ hoàn toàn có thể trở thành tổng thống 

của chính phủ Việt Nam dân chủ lâm thời. 

  

Mọi Việt kiều Mỹ, Việt kiều mọi quốc gia khác, người Việt Nam ở trong 

nước đều có thể tham gia làm thành viên của chính phủ Việt Nam dân chủ 

lâm thời và tham gia ứng cử, bầu cử chức vụ tổng thống Việt Nam dân chủ. 

Chính phủ Việt Nam dân chủ lâm thời hoàn toàn có thể thành lập bộ máy 

hành chính để chuẩn bị lắp ráp vào thực tế khi chính trị Việt Nam có biến 

động thay đổi nhanh từ chế độ độc đảng toàn trị trở thành chế độ dân chủ 

toàn diện. 

  

Người Việt Nam ta từ hơn nửa thế kỷ qua đến nay có tới hơn 90% thực sự 

là ngu si + dốt nát + ích kỷ + ươn hèn quá !!!!! Ngu si + dốt nát + ích kỷ + 

ươn hèn như vậy là quá đủ rồi! Bài viết này có thể ví tựa như là “thùng 

nước lạnh” để giội lên đầu cho nhiều người Việt Nam sớm tỉnh cơn u mê 

để bớt đi sự: ngu si+ dốt nát + ích kỷ + ươn hèn! 

  

Thật sự là có tới hơn 90% người Việt Nam quá ư là: ngu si+ dốt nát + ích 

kỷ + ươn hèn. Nếu không ngu si+ dốt nát + ích kỷ + ươn hèn thì làm sao lại 

để cho những kẻ xấu trong đảng cộng sản Việt Nam từ hàng chục năm qua 

đến nay lừa mị, lừa gạt cướp đi: quyền tự do bầu cử và ứng cử, nhiều quyền 

con người quý giá khác. Nếu người Việt Nam cứ tiếp tục ngu si+ dốt nát + 

ích kỷ + ươn hèn thì Trung Quốc sẽ tiếp tục xâm lấn lãnh thổ Việt Nam! 

  

Hỡi đồng bào Việt Nam hãy trỗi dậy. Dân tộc Việt Nam chúng ta hãy cùng 

thề với nhau rằng: thà chết vinh chứ không thể sống nhục. Thà hy sinh tất 
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cả chức nhất định không chịu mất nước, không thể để cho bọn Trung Quốc 

xâm lấn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. 

  

Dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân dân Việt Nam mong muốn 

có hoa hồng và cơm ăn, áo mặc chứ không phải muốn cầm súng. Nhưng 

nếu Trung Quốc cứ tiếp tục hung hăng xâm lấn lãnh thổ thiêng liêng của 

dân tộc Việt Nam thì tôi kêu gọi tất cả mọi người Việt Nam hãy cùng đoàn 

kết đứng dậy sẵn sàng chiến đấu đến sinh mạng cuối cùng, giọt máu cuối 

cùng. Ai hèn nhát, ích kỷ không dám cầm súng chiến đấu với Trung Quốc 

xâm lược thì không xứng đáng làm người của dân tộc Việt Nam nữa. 

Những quan chức tham nhũng Việt Nam cần phải biết sớm ăn năn, chuộc 

tội với dân tộc Việt Nam. Cần phải đưa tất cả quan chức chính quyền, đảng 

viên đảng cộng sản Việt Nam cùng gia đình họ lên tuyến đầu biên giới, ra 

biển đảo chiến đấu với Trung Quốc để làm gương cho nhân dân noi theo. 

  

Chính phủ Mỹ đang vay nợ của chính phủ Trung Quốc khoảng 1500 tỷ 

USD. Việt Nam cần sớm kiện Trung Quốc. Tôi tin số tiền Trung Quốc phải 

bồi thường cho Việt Nam là rất lớn, lớn hơn gấp nhiều lần số tiền 1500 tỷ 

USD mà chính phủ Trung Quốc mua trái phiếu của chính phủ Mỹ. Nếu 

Trung Quốc thua kiện Việt Nam tôi tin chính phủ Mỹ sẽ sẵn sàng giúp việc 

chế tài nhân quyền để chuyển số nợ 1500 tỷ USD của Trung Quốc sang trả 

cho Việt Nam. Khi đó Việt Nam sẽ mua của Mỹ khoảng 1000 tỷ USD vũ 

khí, còn lại 500 tỷ USD sẽ mua của Mỹ các loại máy móc, thiết bị phục vụ 

phát triển nông nghiệp và công nghiệp. Khi Việt Nam giàu lên, có vũ khí 

hiện đại của Mỹ thì Việt Nam sẽ trở thành tựa như một Israel mới ở khu 

vực châu Á. Nếu Trung Quốc dám tấn công quân sự Việt Nam thì với sự 

hậu thuẫn của Mỹ quân đội Việt Nam hoàn toàn có thể tấn công lại khống 

chế toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc. Nếu có sự hậu thuẫn của Mỹ thì Việt 

Nam có thể đánh bại Trung Quốc dễ dàng. Vùng Tân Cương, Tây Tạng sẽ 

có thể trở thành quốc gia tự trị hoặc trở lại với lãnh thổ Ấn Độ… Trung 

Quốc sẽ có thể phải trả lại toàn bộ những vùng lãnh thổ đã xâm lược trái 

phép của các quốc gia láng giềng. Ngay từ khi thành lập nhà nước Trung 

Quốc đầu tiên, vị vua đầu tiên của họ là Doanh Chính – Tần Thủy Hoàng 

đã phải sử dụng bạo lực giết người hàng loạt đến mức xương người chất 

thành núi và máu chảy thành sông. Trung Quốc từ khi thành lập đến nay 

lớn rộng là do nhiều cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa mà có. Trung 

Quốc có thể trở về phân tách thành 7 đến 10 quốc gia nhỏ theo hiện trạng 

ban đầu trước thời vua Tần Thủy Hoàng lên ngôi lần đầu tiên trở thành 

hoàng đế đế quốc Trung Hoa. Gần đây Trung Quốc đưa ra luận điệu về 

“chủ quyền lịch sử” đối với khu vực biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa của 

Việt Nam và lãnh hải 9 khúc để xâm chiếm biển, đảo của nhiều quốc gia 

ASEAN khác. Nếu Việt Nam nhân nhượng thì Trung Quốc sẽ tiếp tục lấn 

tới. Trung Quốc có thể tuyên bố “chủ quyền lịch sử” là Việt Nam đã từng 
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có hơn 1 ngàn năm là thuộc Trung Quốc !!!!! Rồi từ đây Trung Quốc sẽ đòi 

Việt Nam trở thành 1 tỉnh mới của Trung Quốc !!!!! 

  

Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng thực sự chỉ là cố thủ tướng của chính quyền 

đảng cộng sản Việt Nam chứ hoàn toàn chưa thật sự hợp pháp là cố thủ 

tướng của chính quyền nhân dân Việt Nam. Cho dù không hoàn hảo nhưng 

chính quyền Việt Nam Cộng Hòa miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến 

năm 1975 vẫn là có tổng thống do nhân dân tự do tham gia ứng cử, bầu cử. 

Do vậy chính quyền miền Nam Việt Nam về pháp lý là chính quyền nhân 

dân. Ngược lại chính quyền miền Bắc Việt Nam - Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa từ năm 1954 đến năm 1975 là chế độ độc đảng do đảng Cộng sản Việt 

Nam lãnh đạo. Do vậy từ năm 1954 đến năm 1975 tại miền Bắc Việt Nam 

thực sự chính quyền gần như là của đảng Cộng sản Việt Nam chứ chưa 

hoàn toàn thực sự là chính quyền của nhân dân Việt Nam. Năm 1958 cố 

thủ tướng Phạm Văn Đồng có đưa ra một số tuyên bố về chủ quyền lãnh 

thổ nhượng bộ Trung Quốc, bất lợi cho Việt Nam. Về phương diện pháp lý 

thì tuyên bố của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958 chủ yếu chỉ là đại 

diện cho đảng Cộng sản Việt Nam chứ chưa hoàn toàn là đại diện cho 

nhân dân Việt Nam. Hơn nữa theo hiệp định Giơ Ne Vơ tại Thụy Sỹ năm 

1954 ký giữa miền Bắc là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với miền Nam là 

Việt Nam  Cộng Hòa thì khu vực Hoàng Sa và Trường Sa do chính quyền 

miền Nam là Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Như vậy tuyên bố về chủ quyền 

biển đảo khu vực Hoàng Sa và Trường Sa mà cố thủ tướng Phạm Văn 

Đồng đã tuyên bố là không có giá trị pháp lý. 

  

Theo xu hướng căng thẳng gia tăng hiện nay tình hình xung đột tại biển 

Đông thì khả năng xảy ra xung đột quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc 

là rất cao. Việt Nam biết mình là thế yếu cố nhịn. Nhưng Trung Quốc biết 

Việt Nam yếu và cố nhịn thì họ càng lấn tới. Trung Quốc nghĩ rằng: Vừa 

qua Nga sáp nhập Crime của Ucraina thành công thì Trung Quốc cũng có 

thể làm chuyện động trời tại Việt Nam và khu vực ASEAN cùng châu Á. 

Với bản tính tham lam, ngạo mạn, hiếu chiến Trung Quốc lợi dụng tình 

cảnh thế giới hiện nay đang có nhiều sự loạn lạc, biến động để trục lợi. 

Lãnh đạo Trung Quốc là Mao Trạch Đông từng nói rằng: ”Lẽ phải ở trên 

họng súng!”. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn chủ trương tạo ra “lẽ phải 

bằng bạo lực!”. Trung Quốc đã từng xâm lược biên giới trên bộ tại Việt 

Nam năm 1979. Trung Quốc từng hậu thuẫn cho Pol Pot Khơ Me Đỏ diệt 

chủng tại Cam Pu Chia và tấn công biên giới phía Tây Nam của Việt Nam 

năm 1977 – 1978. Trung Quốc từng sử dụng vũ lực quân sự để xâm lược 

biển đảo của Việt Nam năm 1974 và năm 1978. Trung Quốc từng xâm lấn 

lãnh thổ và đe dọa sử dụng vũ lực quân sự với nhiều quốc gia. Trung Quốc 

đã và đang sẵn sàng gây chiến tranh với Việt Nam vì họ cho rằng Việt Nam 

hiện nay quân đội quá yếu không thể chống lại quân đội của họ. 
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Về cơ bản toan tính của Trung Quốc đối với Việt Nam là đúng. Về kinh tế 

và quân sự hiện nay Trung Quốc mạnh gấp đến 50 lần Việt Nam. Tương 

quan sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc mạnh hơn Việt Nam 

gấp nhiều lần như vậy theo lẽ thông thường Trung Quốc sẽ thắng Việt 

Nam. Nhưng có nhiều điều tiềm ẩn mà không bao giờ dân tộc Trung Quốc 

có thể hiểu hết được dân tộc Việt Nam. Lịch sử nhân loại và Việt Nam đã 

nhiều lần chứng minh hùng hồn rằng: yếu có thể thắng mạnh! Nếu Trung 

Quốc cố ý sử dụng vũ lực quân sự để xâm lược Việt Nam thì tôi tin chắc 

chắn một điều là tinh thần dân tộc của mọi người Việt Nam ở trong nước 

và nước ngoài sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Sẽ có nhiều dân tộc trên thế giới can 

thiệp giúp Việt Nam chống lại Trung Quốc. Tôi tin chắc chắn Trung Quốc 

sẽ gặp phải chiến bại nặng nề nếu họ cố ý sử dụng vũ lực quân sự đánh 

Việt Nam. Việt Nam chắc chắn sẽ thắng Trung Quốc nếu xảy ra xung đột 

quân sự giữa 2 nước. Xung đột quân sự giữa 2 nước Việt Nam với Trung 

Quốc sẽ rất dễ trở thành chiến tranh thế giới thứ 3. Toan tính của Trung 

Quốc và nhiều thế lực quốc tế dẫn đến khả năng xảy ra chiến tranh giữa 

Việt Nam với Trung Quốc là rất cao trong khoảng thời gian năm 2014 đến 

năm 2016. Là một người có giàu lòng yêu thương với con người, với dân 

tộc Việt Nam, với dân tộc Trung Quốc, với mọi dân tộc trên toàn thế giới 

tôi không muốn để chiến tranh xảy ra. Tôi muốn toàn thể mọi người dân 

tộc Việt Nam và bè bạn quốc tế hãy cùng tôi nỗ lực làm hết khả năng có thể 

để ngăn chặn chiến tranh xảy ra giữa Việt Nam với Trung Quốc. 

  

Để ngăn ngừa, tiêu diệt khả năng xảy ra chiến tranh giữa Việt Nam với 

Trung Quốc, chiến tranh xảy ra ở mọi nơi trên thế giới thì dân tộc Việt 

Nam cùng toàn thế giới cần cùng nhiệt tình thực hiện với tôi thành công 

những chương trình cải cách ASEAN và thế giới như sau: 

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

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

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

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

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

6-        Chương trình vận động thành lập chính phủ chung thế giới mô hình. 

7-        Chương trình công bố dự thảo hiến pháp chung thế giới. 
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8-        Chương trình vận động thành lập chính phủ chung ASEAN. 

9-        Chương trình vận động thành lập quân đội chung ASEAN. 

10-     Chương trình vận động thành lập an ninh chung ASEAN. 

11-     Chương trình vận động thành lập đồng tiền chung ASEAN. 

12-     Chương trình vận động thành lập chính phủ chung ASEAN mô hình. 

13-     Chương trình công bố dự thảo hiến pháp chính phủ chung ASEAN. 

14-     Nhiều chương trình lớn khác nữa cho Việt Nam, ASEAN và thế giới. 

  

Tôi muốn sớm tổ chức Hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới để bàn về các 

vấn đề cải cách phát triển nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc. 

Tôi đã viết đơn xin các cấp đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt 

Nam xin được tổ chức Hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới nhưng họ chưa 

cấp giấy phép tổ chức cho tôi. Tôi sẽ là người thuyết trình chính tại Hội 

nghị Diên Hồng Việt Nam mới để trình bày rõ ràng, cụ thể, chi tiết kế 

hoạch đưa Việt Nam phát triển trở thành cường quốc. Hiện nay Việt Nam 

vẫn còn là 1 trong 50 quốc gia nghèo nhất thế giới. Theo kế hoạch tôi đã 

lập ra nếu được thực hiện thì chỉ trong 10 năm đến 20 năm Việt Nam sẽ trở 

thành 1 trong 50 quốc gia giàu nhất thế giới, từ 20 năm đến 30 năm Việt 

Nam sẽ trở thành 1 trong 10 quốc gia giàu nhất thế giới. 

  

Chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam cố tình trì hoãn, ngăn cản, 

không cấp giấy phép tổ chức Hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới cho tôi. 

Tôi đề nghị đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn 

quốc tế hãy làm tất cả những gì có thể nhất gây sức ép buộc chính quyền 

của đảng Cộng sản Việt Nam buộc phải sớm cấp giấy phép tổ chức Hội 

nghị Diên Hồng Việt Nam mới cho tôi. 

  

Tôi không muốn nói nhưng buộc phải nói ra một điều nhận định của tôi 

rằng: Ngày nay có đến hơn 99% nhân dân Việt Nam ở trong nước và kiều 

bào ở nước ngoài là loại người ngu si + dốt nát + ích kỷ + ươn hèn. Nhiều 

nước trên thế giới họ có những diễn đàn mở rộng lớn như: Người Mỹ xấu 

xí, người Đức xấu xí, người Nhật xấu xí, người Anh xấu xí … người các 

nước họ tốt gấp 10 vạn lần người Việt Nam vậy mà họ vẫn rất thẳng thắn 

tự nêu ra những điều xấu của dân tộc họ. Nói ra điều xấu không phải là bôi 

nhọ. Nêu ra điều xấu để mọi người cùng sửa điều xấu nhằm làm cho mọi 

người hoàn thiện hơn. Người xấu trở thành người tốt. Người tốt ít trở thành 

người tốt nhiều. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Tôi vì quá 

yêu thương dân tộc Việt Nam cho nên buộc phải nói ra những điều xấu của 
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dân tộc Việt Nam. Tôi mong mọi người Việt Nam ở trong nước và nước 

ngoài sớm sửa chữa những điều xấu của mình. 

  

Người Việt Nam có tính khôn lỏi, khôn vặt. Người nước ngoài họ khôn 

ngoan, khôn lớn. Tham bát (chén) sẽ bỏ mâm. Người Việt Nam thường 

tham lợi nhỏ bỏ lợi lớn. Người Việt Nam tham lợi gần, lợi trước mắt mà 

không nhìn thấy lợi lớn lâu dài. Đa phần người Việt Nam sống trong sự ảo 

tưởng và ngộ nhận. Nhiều người Việt Nam ngu dốt, ích kỷ, ươn hèn mà lại 

cứ tưởng, cứ nghĩ rằng mình là người thông thái, hào hiệp, anh hùng! Tôi 

có thể chứng minh rõ ràng, cụ thể, chi tiết, hùng hồn những điều mà tôi 

nhận định. 

  

Có ngu dốt mới bị người khác bịp bợm, lừa gạt. Có ngu dốt mới tư duy sai, 

nhận thức sai. Có ngu dốt mới lầm tưởng điều sai thành đúng. Hệ lý luận 

chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin sai lầm và thiếu sót đến hơn 99% mà 

người dân Việt Nam từ nhiều chục năm qua đến nay vẫn mù quáng, ngu 

muội tin theo. Hơn 20 quốc gia cộng sản châu Âu họ đã vứt bỏ hoàn toàn 

hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin vào “sọt rác lịch sử”. Vậy mà 

người Việt Nam ngày nay vẫn còn nâng niu, sùng mộ cái thứ hệ lý luận chủ 

nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin rác rưởi đó. 

  

Dân chủ là gì?! Dân chủ là cụm từ Hán – Việt. Dân là nhân dân. Chủ là làm 

chủ. Dân chủ tức là nhân dân làm chủ chính mình. Một xã hội chỉ có dân 

chủ thực sự khi nhân dân được tự do, bình đẳng tham gia bầu cử và ứng cử 

để tạo nên bộ máy lãnh đạo xã hội tức là chính quyền. Ở Việt Nam chức vụ 

quyền lực thực tế to nhất, cao nhất, lớn nhất, bao trùm nhất chính là chức 

vụ Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy mà từ nhiều chục năm qua 

đến nay chức vụ Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn không do 

nhân dân tự do tham gia ứng cử và bầu cử tạo nên. 

  

Người Việt Nam ngu dốt quá. Ngu dốt mất hết cả phần ngu dốt của nhiều 

dân tộc khác trên thế giới. Ngu dốt mà lại không tự dám nhận mình là ngu 

dốt. 

  

Ích kỷ là chỉ muốn người khác vì mình và mình thì không muốn vì người 

khác. Khi Trung Quốc gây hấn với Nhật Bản và Phlippines về biển đảo thì 

Việt Nam MACKENO « mặc kệ nó » ! Đến khi Việt Nam bị Trung Quốc 

gây hấn thì Việt Nam lại lớn tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ. Tôi 

nhìn nhận thực tế thấy Việt Nam quá ích kỷ, quá xấu hổ - mắc cỡ. Ôi nhục 

quá Việt Nam ơi !!! 

  

Ươn hèn là gì ?! Ươn hèn là không dám xả thân bảo vệ lẽ phải. Ươn hèn là 

không dám xả thân đấu tranh xóa bỏ điều xấu xa, tệ hại. Ươn hèn là xu 
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nịnh kẻ mạnh, kẻ xấu để kiếm miếng ăn cho bản thân và gia đình. Ươn hèn 

là nghe theo kẻ xấu, kẻ mạnh để chà đạp người lương thiện, làm điều dối 

trá để mưu cầu lợi ích cho bản thân và gia đình. Thời gian mấy năm qua 

đến nay có nhiều nhà hoạt động dân chủ Việt Nam bị bắt tù đày, bị làm 

nhục. Những nhà hoạt động dân chủ Việt Nam họ là những người rất yêu 

nước và yêu dân tộc Việt Nam. Khi chính quyền của đảng Cộng sản Việt 

Nam bắt giam tù oan sai những nhà dân chủ Việt Nam thì có rất ít người 

Việt Nam ở trong nước và nước ngoài dám đứng ra tranh đấu vì họ ! Chỉ 

riêng điều này đã là một cơ sở hùng hồn để chứng minh có rất nhiều người 

Việt Nam ươn hèn. Chính vì ươn hèn nên chưa dám xả thân để bảo vệ lẽ 

phải, công lý và những người tốt khi họ gặp hoạn nạn. 

  

Tôi muốn thực hiện tinh thần của cụ Phan Châu Trinh là chí sĩ yêu nước 

Việt Nam đã quá cố. Tinh thần cách mạng cơ bản của cụ Phan Châu Trinh 

trước đây là : Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Có nghĩa là làm cho 

nhân dân bớt ngu dốt, bớt ươn hèn, làm cho dân giàu lên, làm cho dân anh 

hùng khí phách hơn. Nhiệt tình cộng với ngu dốt trở thành đại phá hoại. Ở 

Việt Nam từ nhiều chục năm qua có nhiều triệu người thuộc thể loại người 

là « nhiệt tình cộng với ngu dốt » ! Trong số này có một số không nhỏ là 

công chức chính quyền và công an Việt Nam. Thay vì ra sức cống hiến 

phục vụ dân thì một số công chức chính quyền Việt Nam lại ra sức hành hạ 

làm khổ nhân dân. Thay vì ra sức đi truy bắt bọn quan chức tham nhũng và 

bọn gián điệp Trung Quốc thì công an Việt Nam lại ra sức đi rình rập bắt 

bớ những người yêu nước đang nỗ lực hoạt động mưu cầu quyền con người 

+ tự do + dân chủ toàn diện cho nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt 

Nam quá nhiều sai lầm mà công an và quân đội Việt Nam không dám đấu 

tranh triệt để. Hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin mà đảng Cộng 

sản Việt Nam sử dụng để lãnh đạo sai lầm và thiếu sót hơn 99%. Vậy mà 

công an và quân đội Việt Nam lại nhắm mắt mù quáng trung thành tuyệt 

đối với đảng Cộng sản Việt Nam. Trung thành với đảng Cộng sản Việt 

Nam chính là trung thành với sự sai lầm và thiếu sót tới hơn 99%. Công an 

và quân đội Việt Nam đáng lẽ chỉ cần phải trung thành tuyệt đối với nhân 

dân, dân tộc, tổ quốc Việt Nam mới đúng. Đảng Cộng sản Việt Nam đáng 

lẽ ra phải tuyệt đối trung thành thành với tổ quốc, dân tộc, nhân dân Việt 

Nam trên hết. Tôi có thể chứng minh rất rõ, rất cụ thể, rất hùng hồn là từ 

nhiều năm qua đến nay đảng Cộng sản Việt Nam có quá nhiều biểu hiện về 

sự mang tính cai trị, lừa mị nhân dân Việt Nam chứ không hoàn toàn là sự 

tận tụy hết mình phục vụ nhân dân Việt Nam. Theo tư duy của tôi thì trên 

90% nhân dân Việt Nam là thuộc thể loại người : ngu si + dốt nát + ích kỷ 

+ ươn hèn. Bởi vậy nên không dám đứng dậy đấu tranh đòi quyền con 

người + tự do + dân chủ toàn diện cho mình. 
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Nền dân chủ, tự do, quyền con người của nước Mỹ chưa hề hoàn thiện. 

Nhưng có lẽ nền tự do, dân chủ, quyền con người của xã hội Mỹ tốt gấp ít 

nhất 1 vạn lần so với Việt Nam. Thế giới ngày càng « phẳng hóa » hơn. 

Việt Nam không phải là « ốc đảo » của thế giới. Chắc chắn không lâu nữa 

Việt Nam buộc phải đi theo xu thế phát triển chung của toàn nhân loại đó 

là tôn trọng, bảo vệ tối đa quyền con người, tự do, dân chủ cho nhân dân 

Việt Nam. 

  

Từ nhiều năm qua đến nay xã hội Việt Nam có quá nhiều điều khác xa so 

với xã hội Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ở Mỹ và nhiều quốc 

gia trên thế giới họ rất tôn trọng và bảo vệ những quyền con người sau của 

công dân như : 

1/ Quyền tự do lập đảng, lập hội. 

2/ Quyền tự do thành lập, hoạt động báo chí tư nhân, đài phát thanh tư 

nhân, đài truyền hình tư nhân. 

3/ Quyền tự do bầu cử, ứng cử vào chức vụ cao nhất của đất nước. 

  

Những quyền con người trên bị chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam 

tước đoạt, cấm đoán công dân Việt Nam. Tại Việt Nam thực sự từ nhiều 

năm qua đến nay đã vi phạm nghiêm trọng nhiều quyền con người của 

nhân dân nếu đối chiếu theo nguyên bản, đầy đủ nội dung bản công ước về 

nhân quyền quốc tế do Liên Hiệp Quốc đã ban hành còn hiệu lực. 

  

Sự xoay trục từ vùng vịnh Trung Đông sang khu vực châu Á Thái Bình 

Dương chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy mạnh việc bảo vệ an ninh, quyền 

con người cho nhân dân Việt Nam. Tôi rất hoan nghênh chính sách xoay 

trục này của Mỹ. 

  

Tôi rất yêu chuộng hòa bình và căm ghét chiến tranh. Tôi rất giàu tình yêu 

thương, vị tha, bao dung, bác ái với mọi con người của mọi dân tộc trên 

toàn thế giới. Dẫu dân tộc Trung Quốc còn nợ dân tộc Việt Nam món nợ đô 

hộ xâm lược dân tộc hơn 1 ngàn năm chưa trả. Dẫu Trung Quốc đã và 

đang xâm lược lãnh thổ của Việt Nam. Dẫu 2 dân tộc Việt Nam và Trung 

Quốc còn thù hận. Dẫu là vậy nhưng tôi vẫn đem lòng yêu thương tha thiết 

với mọi người dân Trung Quốc. Tôi rất muốn mọi người dân và chính 

quyền Trung Quốc hãy hồi tâm, hãy bớt lòng tham lam để có thể chung 

sống hòa bình với dân tộc Việt Nam cùng mọi dân tộc khác trên trái đất. 

  

Tôi tin vào thượng đế, tin vào Chúa trời, tin vào Phật và thánh thần. Tôi tin 

cái thiện sẽ thắng cái ác. Tôi tin kẻ xấu, kẻ cạy sức mạnh để làm điều ác sẽ 

bị trời đất trừng phạt. Lịch sử nhân loại từ nhiều ngàn năm qua đến nay đã 

chứng minh hùng hồn rằng : những quốc gia đế quốc hùng mạnh của toàn 
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thế giới đều đã từng gặp phải chiến bại và sụp đổ thảm hại! Trung Quốc 

chắc chắn sẽ thảm bại nặng nề nếu tiếp tục gây chiến, xâm lược Việt Nam. 

  

Tôi kêu gọi, tôi đề nghị toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước 

ngoài hãy đoàn kết lại, hãy kiên trì, hãy bền bỉ đấu tranh với Trung Quốc 

bằng những giải pháp hòa bình. Tình yêu thương chính là loại « vũ khí » 

sức mạnh nhất. Do vậy tôi mong toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước 

và nước ngoài hãy sống theo tinh thần sống của nhóm chúng tôi là : Hãy 

ôm hôn kẻ thù của chính mình ! 

  

Có yêu thương thì mới ôm hôn được. Tôi xin phát động một phong trào cho 

mọi người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế là : 

Mọi người hãy tự viết, vẽ, thêu, in lên áo của mình mặc hàng ngày với 

dòng chữ có nội dung là : 

1/ Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình ! 

2/ Hoặc : Hãy yêu thương kẻ thù của chính mình ! 

  

Tôi tổ chức hãng thời trang chuyên sản xuất các loại áo có in, thêu, viết, vẽ 

những loại áo mặc có ghi 2 câu nội dung trên. Quý vị và các bạn có thể liên 

hệ với tôi để đặt mua những loại áo này (hiện đã có 1 số mẫu tôi đưa lên 

hình thời gian qua  !). 

  

Tôi đề nghị đồng bào Việt Nam ở trong nước và kiều bào ở nước ngoài 

cùng bè bạn quốc tế hãy thường xuyên tổ chức nhiều cuộc biểu tình, đi bộ, 

đi xe diễu hành ôn hòa bất bạo động để phản đối sự vụ Trung Quốc xâm 

lược Việt Nam. Chỉ cần 1 người cũng có thể tổ chức biểu tình. Hãy biểu 

tình thường xuyên, liên tục, dài ngày, kiên trì, bền bỉ tại trước của các cơ 

quan : đại sứ quán, lãnh sự quán và tham tán thương mại của Trung Quốc 

tại Việt Nam và tại mọi quốc gia trên thế giới hoặc trước văn phòng cơ 

quan Liên Hiệp Quốc. 

  

Hãy mặc áo khi đi biểu tình có nội dung : Hãy ôm hôn kẻ thù của chính 

mình ! Hãy đem theo những chiếc áo kiểu này để tặng cho cơ quan ngoại 

giao + chính phủ + nhân dân Trung Quốc. 

  

  

Vừa qua đã có khoảng hơn 130 ngàn người Việt Nam, Việt kiều tại Mỹ và 

các nước, công dân Mỹ và  các  nước ký tên vào tờ đơn đề nghị chính phủ 

Mỹ chế tài nhân quyền đối với Trung Quốc về vấn đề Trung Quốc xâm 

lược lãnh thổ Việt Nam. Theo luật của Mỹ thì khi có từ 100 ngàn người trở 

lên ký tên thì quốc hội Mỹ có quyền biểu quyết, xem xét việc chế tài nhân 

quyền vì hòa bình đối với 1 quốc gia nào đó. Như vậy về cơ sở pháp lý đã 
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rất sẵn sàng cho việc chính phủ Mỹ có thể ra tay chế tài nhân quyền đối với 

Trung Quốc về vấn đề Trung Quốc xâm lược lãnh thổ Việt Nam. 

  

Khi có lý do chính đáng việc chính phủ Mỹ quyết định tịch thu số tiền 1500 

tỷ USD mà chính phủ Mỹ vay nợ của chính phủ Trung Quốc sang để bù 

đắp cho Việt Nam là chuyện dễ như trở bàn tay ! 

  

Tôi đề nghị toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài hãy 

hoan nghênh chính phủ cùng nhân dân Mỹ, hãy tha thiết nhờ cậy chính phủ 

cùng nhân dân Mỹ sớm giúp Việt Nam chế tài nhân quyền đối với Trung 

Quốc. 

  

Đáng lý bài viết này phải do chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết chứ 

không phải là tôi. Tôi nhận thấy cái tâm và tầm của Tổng Bí thư đảng Cộng 

sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng quá kém. Mặc dù tôi chưa hề hoàn hảo 

song tôi tự đánh giá cái tâm và tầm của tôi chí ít cũng phải cao lớn gấp ít 

nhất là 10 vạn lần so với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

  

Tôi đã nhiều lần đề nghị và nay tôi xin chính thức đề nghị thêm là Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú Trọng hãy từ chức ngay vô điều kiện. Tôi đề nghị được 

thách đấu, tranh luận, tranh biện về nhiều vấn đề lý luận công khai đối với 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Về tri thức tổng thể nhiều mặt nếu ví tôi ở 

mức trình độ tiến sỹ thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lẽ chưa đáng 

bằng học sinh chưa học xong lớp 1. Bằng cấp chỉ là tờ giấy. Tôi muốn 

thách đấu về lý luận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng thực lực trí 

tuệ của 2 bên thực sự. Qua bài viết này tôi xin công bố công khai, rộng rãi 

lời thách đấu lý luận của tôi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu tôi 

thua tôi xin được tự thiêu công khai cho mọi người Việt Nam và toàn thế 

giới biết. Nếu tôi thắng tôi xin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hãy nhường 

chức Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam cho tôi. Tôi muốn tiến hành đổi 

mới, cải cách triệt để và toàn diện đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi muốn đổi 

tên đảng Cộng sản Việt Nam thành đảng Cộng đồng Việt Nam. Tôi muốn 

Việt Nam sớm có đa nguyên, đa đảng. Tôi muốn đảng Cộng sản Việt Nam 

sớm cải cách, đổi mới toàn diện và triệt để trở thành một đảng thực sự dân 

chủ. Tôi muốn trở thành một Yeltsin Việt Nam đồng thời trở thành một 

Putin Việt Nam. Về tài và đức tôi xét thấy tôi có vượt trội hơn rất nhiều lần 

so với 2 nhà lãnh đạo, cưu tổng thống và đương kim tổng thống nước Nga 

là Yeltsin và Putin. Tôi muốn trở thành Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt 

Nam để sớm tiến hành cải cách Việt Nam trở thành một quốc gia thật sự 

dân chủ trong hòa bình. Tôi muốn trở thành tổng thống Việt Nam để cống 

hiến nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam chứ không nhằm để cầu lợi, cầu 

danh cho bản thân và gia đình tôi. 

  



18 

 

Tôi đã rất nhiều lần đòi hỏi, xin, yêu cầu được minh oan mà chính quyền 

của đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn phớt 

lờ không chịu minh oan cho tôi cùng các bạn tôi. Tôi, gia đình tôi cùng 

nhân dân Việt Nam còng lưng làm việc để góp phần nộp thuế vào ngân 

sách nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hưởng lương, hưởng thu 

nhập, hưởng bổng lộc, ăn cơm, mặc áo, đi xe từ tiền nộp thuế của dân. 

Sống bằng tiền thuế của dân mà không tận tụy phục vụ dân lại còn có thái 

độ quan liêu, vô trách nhiệm với dân thì nghỉ việc ngay lập tức đi cho rồi. 

Tôi nhận thấy phong cách sống, làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng giống với quan chức chứ không giống công chức. 

  

Quan chức là chức vụ mang tính quan lại để cai trị nhân dân. Công chức là 

chức vụ phục vụ công cộng, phục vụ nhân dân ! Tôi rất muốn tôn trọng 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng nhận thấy tài và đức của ông ấy quá 

kém do vậy tôi không thể trân trọng ông ta được, tôi đành phải gọi ông ta là 

THẰNG thôi !!!! 

  

Thằng Nguyễn Phú Trọng quá ư là ngu si + dốt nát + ích kỷ + ươn hèn. Vì 

vậy mà thằng Nguyễn Phú Trọng không thể đủ tài, đức để lãnh đạo đưa đất 

nước Việt Nam phát triển giàu mạnh trở thành cường quốc được ! 

  

Từ khi thằng Nguyễn Phú Trọng bắt đầu làm tổng bí thư đảng Cộng sản 

đến nay đã gần hết nhiệm kỳ 5 năm rồi. Từ đó thời gian dài như vậy thằng 

Nguyễn Phú Trọng đã làm được những gì tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ? 

Tôi và nhiều người dân Việt Nam đều chưa nhìn thấy được bất kỳ điều gì 

tốt đẹp mà thằng Nguyễn Phú Trọng đem lại cho dân tộc Việt Nam hết. 

  

Trong gần 5 năm làm Tổng bí thư của thằng Nguyễn Phú Trọng nhận thấy 

ở Việt Nam rất rõ những vấn đề nổi cộm sau : 

1/ Tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam quá phát triển, quá lộng hành. Thông tin 

trên các báo chính thống của chính quyền đảng Cộng sản Việt Nam luôn 

ghi nhận, đăng tải rất nhiều các vụ việc tham nhũng lớn và nhỏ tại Việt 

Nam. 

2/ Sự việc chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam làm oan sai cho nhân 

dân ngày càng nhiều. 

3/ Nhiều dự án liên quan đến bô-xít Tây nguyên phần lớn là thua lỗ. 

4/ Tệ nạn xã hội ngày càng nhiều. 

5/ Đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp. 

6/ Quá bế tắc, lúng túng trong việc giải quyết sự vụ Trung Quốc xâm lược 

chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. 

7/ Nền kinh tế Việt Nam bị rơi vào khủng hoảng khiến hàng trăm ngàn 

doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam bị rơi vài tình trạng khó khăn, phá 

sản. 
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8/ Rất nhiều quyền con người của đông đảo nhân dân Việt Nam bị vi phạm 

nghiêm trọng. Tôi có thể liệt kê, chứng minh cụ thể vô số sự vụ tại Việt 

Nam về vấn đề vi phạm nghiêm trọng quyền con người của công dân. 

9/ Tình trạng bức cung, nhục hình diễn ra rất phổ biến tại Việt Nam. 

10/ Tư do ngôn luận, tự do báo chí bị bóp nghẹt ở Việt Nam. 

11/ Quyền tự do lập hội tại Việt Nam bị thắt chặt. Có quá nhiều sự đàn áp 

tàn bạo đối với những người Việt Nam muốn đòi quyền, thực thi quyền lập 

hội. 

12/ Lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam 

bị cưỡng bức buộc phải trung thành với đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó 

là nghịch lý, một sự xúc phạm đối với nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ 

trang Việt Nam. Công an và quân đội ăn cơm của dân, từ nhân dân mà ra. 

Công an và quân đội đáng lẽ chỉ cần tuyệt đối trung thành với nhân dân, tổ 

quốc, dân tộc Việt Nam thôi mới đúng. 

  

Tất cả những vấn đề tôi vừa nêu mới chỉ là một phần nhỏ những sự thật 

xấu diễn ra tại Việt Nam trong thời gian gần hết nhiệm kỳ 5 năm làm Tổng 

bí thư của thằng Nguyễn Phú Trọng. Tôi có thể đưa ra nhiều bằng chứng 

cụ thể để chứng minh những điều mà tôi nhận định, nói ra. Những điều tôi 

nói ra hoàn toàn là sự thật. Đã là sự thật thì đó hoàn toàn không có sự vu 

khống. Vu khống là sự nói không thành có. Tôi chỉ sợ thằng Nguyễn Phú 

Trọng chỉ đạo đàn em chơi bẩn, chơi xấu, chơi kiểu luật rừng, chơi kiểu xã 

hội đen, chơi sau lưng thôi. Tôi sẽ không bao giờ thua nếu thằng Nguyễn 

Phú Trọng dám chơi công khai, chơi thẳng thắn để đấu lý luận trước toàn 

dân cùng với tôi. 

  

Qua bài viết này tôi tha thiết đề nghị toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong 

nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy làm hết sức mình để bảo vệ 

tôi cùng gia đình tôi. Thằng Nguyễn Phú Trọng và đàn em của hắn có thể 

trả thù tôi bằng mọi biện pháp ươn hèn, tiểu nhân bất kỳ lúc nào ! 

  

Bài viết này cũng chính là phép thử xem đồng bào Việt Nam ở trong nước 

và nước ngoài có ươn hèn, ngu dốt, ích kỷ tới mức nào. Nếu không ươn 

hèn, ngu dốt, ích kỷ thì phải biết ra sức nỗ lực bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những 

con người dám đứng ra tranh đấu để bảo vệ lẽ phải như tôi. 

  

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nếu không ươn hèn, ngu dốt, ích kỷ, tiểu 

nhân thì hãy dám công khai thi đấu, thách đấu lý luận với tôi. 

  

Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nếu không ngu dốt, ươn 

hèn, ích kỷ thì hãy làm tất cả những gì có thể để buộc Tổng bí thư Nguyễn 

Phú Trọng thi đấu lý luận với tôi. Hãy làm tất cả để Việt Nam sớm tiến 

hành bầu cử, ứng cử tự do chức vụ Tổng Thống. 



20 

 

  

Bài viết này được phổ biến công khai rộng rãi trên mạng internet. Tôi hy 

vọng, mong đợi chính phủ Mỹ, cơ quan ngoại giao Mỹ, nhân dân Mỹ sẽ 

đọc được bài viết này và sẽ có giải pháp hữu hiệu để bảo vệ tôi. 

  

Qua bài viết này tôi bày tỏ sự hoan nghênh, biết ơn chính sách xoay trục từ 

vùng vịnh Trung Đông sang khu vực châu Á Thái Bình Dương của chính 

phủ Mỹ. 

  

Tôi xin chúc toàn thể đồng bào Việt Nam trong nước và nước ngoài cùng 

bè bạn quốc tế luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh 

phúc ! 

 
(Bọn tham nhũng là đồ phản quốc hại dân) 

 

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 27/07/2014, 

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê 

 

Web: www.lethanglong.wordpress.com  

FB: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn , 

Email: thanglong67@gmail.com ĐCNR: 80 Nguyễn Thái Bình, quận 1, 

TP. HCM, Việt Nam. ĐTDĐ: +84-967375886, ĐTDĐ: +84-8-22245577 . 
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