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TƯƠNG LAI VIỆT NAM 

Trần Minh Hiền 

 

 

DẪN NHẬP 

Đến thời điểm năm 2012 này có lẽ mỗi một người Việt Nam 

của chúng ta dù ở trong nước hay ở hải ngoại mặc dù có thể 

rất khác nhau về quan điểm sống, bất đồng với nhau về rất 

nhiều vấn đề căn bản nhưng chúng ta ai hẳn cũng phải đồng 

ý với nhau 1 điểm chung là nước Việt Nam của chúng ta cần 

phải phát triển nhiều hơn nữa, cần phải bắt kịp các nước 

đông nam á, cần phải toàn vẹn lãnh thổ , và tất cả mọi 

người dân đều ấm no, hạnh phúc... Nhưng làm thế nào để 

chúng ta đạt được tất cả những điều căn bản tối thiểu đó. 

Không dễ dàng chút nào và những trở lực nào cản trở việc 

thực hiện những mục tiêu đó. Trong bài viết này chúng tôi sẽ 

cố gắng trình bày 1 cách toàn diện, vừa bao quát tổng thể 

vừa chi tiết , cụ thể về quá khứ, hiện tại và tương lai của 

Việt nam trong những mối tương quan với các nước khu vực 

và thế giới. Và những biện pháp, phương hướng, phương 

cách,... để thực hiện tiến trình xây dựng 1 nước Việt Nam 

thực sự dân chủ, tự do, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ , thịnh 

vượng, phú cường. Đây chỉ là 1 đề cương bắt đầu của 1 

người sọan thảo, chắc chắn còn rất nhiều khiếm khuyết, sai 

lầm... chúng tôi mong mỏi những sự tranh luận, góp ý, đóng 

góp chân thành, xây dựng để chúng ta có một cương lĩnh 
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hoàn chỉnh định hướng công cuộc cách mạng mới và hành 

động đúng đắn của chúng ta. 

 

                                   CHƯƠNG MỘT: 

QUÁ KHỨ - VIỆT NAM , ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG ANH 

HÙNG VÀ QUỶ DỮ 

 

Nhìn lại quá khứ của dân tộc Việt từ thời huyền sử Hồng 

Bàng, từ huyền thoại con rồng cháu tiên đến tận ngày nay 

chúng ta thấy lịch sử dân tộc ta 1 đất nước của chiến tranh 

chống ngoại xâm, của nội chiến huynh đệ tương tàn, của 

những anh hùng và cũng của những quỷ dữ.  

Lịch sử đôi khi bị bóp méo để tô vẽ một nhân vật hay chà 

đạp một nhân vật khác nhằm mục đích phục vụ lợi ích của 

một nhóm người nào đó nhưng sự thật muôn đời vẫn là sự 

thật . Chúng ta không chỉ có người tốt mà còn kẻ xấu , 

chúng ta có nhiều anh hùng nhưng cũng lắm quỷ dữ . Thành 

công và thất bại, vinh quang và nhục nhã , độc lập và nô lệ 

... tất cả đan xen lẫn lộn trong lịch sử của chúng ta từ bao 

đời nay . Bao nhiêu cuộc cách mạng thành công, bao nhiêu 

cuộc cách mạng thất bại, bao chế độ xây nên rồi tan rã , biết 

bao nhiêu xương máu hy sinh của biết bao nhiêu người dân 

Việt . Oan khiên khuất tất cũng không phải hiếm . Nhưng 

dòng thời gian vẫn trôi đi không bao giờ dừng lại hay quay 

lại và chúng ta phải đi theo nó chứ không thể nào chống lại 

nó . Nhìn về phía trước, nhìn về tương lai để vươn lên và đi 

tới . 
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Từ thời Bắc thuộc đến những khởi nghĩa của Bà Trưng , rồi 

Bà Triệu , đến khi Ngô Quyền giành được độc lập chúng ta 

đã chịu ách thống trị Bắc Phương và biết bao anh hùng liệt 

nữ đã can đảm đứng lên và bị đàn áp trong biển máu lửa, 

nhưng tinh thần bất khuất của dân tộc không lúc nào chết đi 

như ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy trong tim mỗi người dân Việt . 

Rồi từ nhà tiền Lê đến nhà Lý rồi nhà Trần, nhà hậu Lê, đến 

nhà Nguyễn, bao trận phong ba, bao lần nguy biến, nhưng 

rồi dân tộc ta vẫn mồi ngày mỗi tiến lên, mỗi phát triển . 

Dẫu loạn mười hai sứ quân thì chúng ta có Đinh Tiên Hoàng 

dẹp, rồi chúng ta có Ngô Quyền với trận Bạch Đằng lần thứ 

nhất rồi Trần Hưng Đạo với trận Bạch Đằng lần thứ hai . 

Biết bao thăng trầm, vinh nhục, trôi qua nhưng dân tộc ta 

vẫn luôn đi tới. Tùy theo cách nhìn của từng người, bi quan 

hay lạc quan, bình tâm hay hồ đồ , tích cực hay tiêu cực mà 

chúng ta thấy nhiều hiện tượng với nhiều ý nghĩa khác nhau. 

Chúng ta có cuộc nhiều cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn 

như thời Trịnh Nguyễn phân tranh với vỹ tuyến 16 sông 

Gianh làm giới tuyến rồi thời Bắc Việt và VNCH với vỹ tuyến 

17 sông Bến Hải làm giới tuyến. Thời nào cũng đẫm máu, vô 

lý và hậu quả xấu lâu dài. 

Các nhà sử học và hầu như tất cả mọi người đều có những 

tranh luận về Quang Trung Nguyễn Huệ và Gia Long Nguyễn 

Ánh. Quang Trung thì ai cũng công nhận là 1 anh hùng áo 

vải, 1 vị tướng tài và 1 vị vua anh minh nhưng chỉ tiếc là ông 

mất quá sớm, và kết quả là Quang Toản quá nhỏ và Nguyễn 

Nhạc, Nguyễn Lữ thì lại kém tài và lại kém đức cho nên nhà 
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Tây Sơn sớm lụi tàn . Còn trường hợp của Gia Long Nguyễn 

Ánh thì đặc biệt hơn vì ông vừa có công vừa có tội . Công 

của ông cũng lớn và tội thì cũng không vừa . Ông có công 

thống nhất nước Việt Nam củng cố chính quyền đem lại 1 

thời kỳ tương đối ổn định cho Việt Nam nhưng đồng thời ông 

cũng bị kết tội đã độc ác trà thù bỉ ổi hèn hạ nhà Tây Sơn, 

ông bị kết tội cõng rắn cắn gà nhà rước voi về giày mã tổ và 

nhiều kết án nặng nề nhưng ngày nay mọi người đồng ý với 

nhau những sự buộc tội này có phần quá đáng và có lẽ bắt 

nguồn từ con cháu giòng họ của nhà Tây Sơn . 

Người ta thường nói chính trị, quyền lực là bẩn thỉu và ác 

độc , nó có thể biến tướng mọi thứ, mọi người . Một người 

tốt, hiền lành, đạo đức đôi khi bị quyền lực và chính trị, tiền 

tài, vật chất, lợi danh, sắc đẹp ... làm mờ mắt, làm thay đổi 

trở nên hung bạo, tham quyền cố vị, độc tài, ác độc ... Con 

người ai cũng dễ bị mê hoặc bị các hư danh, phù du , quyền 

lực, vật chất, tiền bạc , giàu có , vật chất, sắc đẹp . Biết bao 

người tôi trung bị hãm hại, dèm pha, bức hại, giết chết chỉ vì 

can ngăn, trung tín, can cường và bao kẻ nịnh nọt, dối trá, 

luồn cuối lại thống trị . Lịch sử đời nào cũng có, thế gian lúc 

nào cũng nhan nhản những câu chuyện lặp đi lặp lại và oan 

khiên không lúc nào nguôi ngoa . Nguyễn Trãi là một điển 

hình lớn . Một bậc đại trí, anh tài, hào kiệt, thông minh sáng 

suốt, viết văn thơ thì xuất sắc, mưu lược hơn người quân sư 

cho Lê Lợi góp phần vào thắng lợi của khởi nghĩa Lam sơn 

đưa Lê Lợi lên vua nhưng lại bị ám hại 1 cách hèn nhát, độc 

địa chưa từng thấy . 
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Con người thì vẫn vậy, có người tốt người xấu và đôi khi 

hoàn cảnh làm biến đổi thay đổi con người từ tốt thành xấu 

và ngược lại . Lịch sử Việt Nam là lịch sử của 1 dân tộc bị 

thống trị bởi 1 vài cá nhân hay nhóm người , chúng ta sẽ có 

thịnh trị nếu may mắn có người lãnh đạo tốt và ngược lại . 

Có người nhận xét rằng dường như người Việt Nam chúng ta 

khi thời bình thì thường ganh đua nhau, triệt hạ nhau để đạt 

được những gì mình muốn , chỉ khi nào có nguy biến, chiến 

tranh , ngoại xâm thì mới đoàn kết để sinh tồn, chống chọi 

nhưng khi chiến thắng rồi lại quay ra hãm hại nhau , giết 

chóc nhau . Tôi không hoàn toàn đồng ý với luận điểm đó 

nhưng thực sự ra trong 1 góc cạnh nào đó, 1 phương diện, 

giới hạn nào đó chúng ta luận điệu này đúng đến kinh khủng 

.  

Lịch sử dân tộc Việt của chúng ta là lịch sử của 1 nước nhược 

tiểu, ngay cả chữ nhược tiểu này cũng gây tranh cãi gay gắt 

, vì có người cho là có ý miệt thị chúng ta, có lẽ chữ này do 

người Tàu dùng để khinh miệt chúing ta nhưng có người lại 

bênh vực cho là phản ánh đúng thực tế của chúng ta, 1 nước 

quá nhỏ về diện tích lẫn dân số so với 1 nước lớn là Trung 

Quốc bên cạnh , 1 láng giềng mà chúng ta biết rõ lúc nào 

cũng muốn thôn tính chúng ta . Một lịch sử của chống ngoại 

xâm, chiến tranh liên miên, thường xuyên , chúng ta không 

có đủ thời gian để khôi phục và xây dựng cũng như những 

vùng cứ bị lão lụt hàng năm không ngóc đầu nổi . Chúng ta 

lại cứ hoài nghi kỵ, ghen ghét lẫn nhau nên không bao giờ có 

thể thực sự đoàn kết để cùng nhau tiến lên , xây dựng 1 
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nước Việt Nam thực sự độc lập, phú cường, giàu mạnh, dân 

chủ, tự do , nhân bản và phát triển . Học những bài học từ 

quá khứ là rất quan trọng và cần thiết để chúng ta có thể 

xây dựng 1 tương lai tốt đẹp hơn rực rỡ, rạng rỡ hơn cho 

nước Việt , đó không chỉ là ước muốn, ước mơ mà phải là sự 

cố gắng để thành hiện thực . 

Chủ nghĩa cộng sản ra đời vào thời kỳ mà chủ nghĩa tư bản 

trong giai đoạn phát triển và giới chủ bóc lột công nhân rất 

thậm tệ, vô nhân đạo . Do đó Marx xây dựng lý thuyết của 

chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội trên cơ sở hận thù, 

muốn đập đầu giới chủ đem lại quyền cho giới cùng đinh , vô 

sản . Ông chỉ nghĩ đơn giản là sau khi lật đổ chủ nghĩa tư 

bản thì CNXH và CNCS sẽ tốt đẹp nhưng ông không biết rằng 

ông đã phạm sai lầm căn bản và nghiêm trọng từ chỗ đó , 

khi đám vô sản này lên thì sẽ hình thành 1 tầng lớp thống trị 

mới còn ác độc hơn, nguy hiểm hơn và kết quả là kéo lùi lịch 

sử nhân loại . Lê nin, Stalin, Fidel Castro, Hồ Chí Minh, Kim 

Nhật Thành, Mao Trạch Đông, ... đã đem áp dụng lý thuyết 

này của Marx vào lịch sử đất nước của họ và đem lại 1 số 

thành công nhưng rất nhiều thất bại và tệ hại nhất là sự độc 

tài , đảng trị , phi nhân bản , phi nhân tính độc ác và bóc lột 

còn thậm tệ hơn thời kỳ đầu của CNTB .  

Nhưng một số nhà phân tích cho rằng thế giới lưỡng cực khi 

có Liên Xô và Hoa Kỳ thì an toàn hơn thế giới ngày nay 

chúng ta đang sống, vì sau khi Liên Xô sụp đổ thì Trung 

Quốc dần dần vươn lên với sự giúp sức của Hoa Kỳ từ sau 

chuyến đi thăm Trung Quốc của Nixon . Rồi thế giới Hồi giáo 
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cực đoan, Do Thái, Nga , cũng phát triển theo 1 chiều hướng 

cực đoan làm lo ngại cho moi người . 

Miền Nam đã nhanh chóng bị rơi vào tay cộng sản Bắc Việt 

khi Hoa Kỳ rút đi , sau khi họ đã mật ước thảo thuận với 

Trung Cộng . Cả nước Việt Nam thực sự đã bị nhuộm đỏ tử 

sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 . 

Hàng triệu người Việt Nam đã vượt biển và mang tên " boat 

people" bất chất hiểm nguy để chạy khỏi Việt Nam, khoảng 

1 triệu người đến được bến bờ tự do nhưng theo ước đoán 

cũng có khoảng 1 triệu người đã bỏ mình trên biển cả rừng 

sâu, bị hải tặc hãm hiếp, cướp bóc, giết chết rồi quăng thây 

xuống biển, bao chiếc thuyền bị chìm người chết mất xác 

không biết ngày nào để làm giỗ kỵ chính xác. Những người ở 

lại thì cũng đớn đau không kém, bị cầm tù trong các nhà tù " 

cải tạo " , trong số họ là những quân dân cán chính của chế 

độ VNCH và những người bị bắt trên con đường vượt biên, bị 

kết tội là phản quốc. NHưng sau này thì được gọi là Việt kiều 

yêu nước khi họ quay về.  

Chúng ta phải cùng nhau đoàn kết để tìm ra 1 giải pháp tối 

ưu cho đại nghiệp của chúng ta , học hỏi từ quá khứ và hiện 

tại, rút kinh nghiệm và hướng về tương lai để thành công tốt 

đẹp . Chúng ta phải có 1 kế sách, phương sách thực tế , hữu 

hiệu và lường trước tất cả mọi tình huống để đối phó và đem 

lại tự do, độc lập, cường thịnh, dân chủ thực sự cho Việt 

Nam . 

Nhìn lại một cách tổng thể và đồng thời đi vào chi tiết, phân 

tích 1 cách công bằng khách quan về lịch sử, quá khứ của 
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dân tộc Việt Nam chúng ta và các xung đột, chiến tranh, 

cùng tất cả những hệ lụy, hệ quả ... của nó chúng ta thấy 1 

điểm chung : đó là chúng ta tất cả mọi người Việt Nam có 

thể đoàn kết đồng lòng với nhau khi bị hoạ mất nước hay bị 

sự nguy hiểm trực tiếp nhưng khi thành công rồi, chiến 

thắng rồi thì lại quay ra chống đối nhau, nghi kỵ nhau , chia 

rẽ và kết quả là mất đoàn kết , gà nhà bôi mặt đá nhau . 

Nếu chúng ta biết được nhược điểm yếu điểm của chúng ta 

thì chúng ta phải sửa đổi, sửa chữa .  

Người Việt chúng ta ai cũng nói về đoàn kết và chia rẽ, ai 

cũng hiểu đoàn kết là sức mạnh và chia rẽ là chết, là tự sát 

nhưng rồi trong thực tế chúng ta vẫn cứ chia rẽ, chống đối 

nhau, hại nhau và cứ như vậy trong 1 vòng lẩn quẩn khốn 

khổ chúng ta cứ vô tình hay cố ý phá hoại nhau trong chia rẽ 

trong khi cứ luôn miệng nói về nhu cầu cần thiết của đoàn 

kết . Nói dông dài như vậy để chúng ta thấy rằng đoàn kết là 

nhu cầu cấp thiết và làm sao để chúng ta đoàn kết được ? 

Không dễ dàng chút nào nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể làm 

được và phải làm được . Trước tiên chúng ta phải biết đoàn 

kết không phải là 1 khẩu hiệu, không phải là 1 motto, 1 lời 

nói đầu môi chót lưỡi mà đoàn kết phải là 1 thực thể, 1 thực 

tế . Đoàn kết không có nghĩa là tôi phải nghe anh hoàn toàn, 

hay ngược lại , nghe mà không cãi vả . Chúng ta phải có sự 

tranh luận, thậm chí cãi vả xung đột nhưng trong tinh thần 

dân chủ, tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau đi tới, xây dựng 1 

môi trường 1 xã hội tương kính trọng pháp luật và dân chủ, 

tự do để cùng nhau chống độc tài xây dựng 1 quê hương 
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giàu mạnh hùng cường thịnh vượng và có tự do, dân chủ, 

độc lập thật sự .   

 

                                            *** 

Nói dông dài và đa đoan như vậy để chúng ta thấy sự phức 

tạp , tế nhị của vấn đề. Dân tộc ta vốn rất tài giỏi và có thể 

thành công nhiều hơn nữa nhưng vì những khách quan và 

chủ quan lịch sử mà chúng ta phải chịu số phận lạc hậu và 

thua thiệt như thời hiện tại. Vấn đề là chúng ta phải nhìn 

thẳng vào sự thật để cùng nhau tìm ra giải pháp tối ưu nhất 

để xây dựng một nước Việt Nam mới mẻ, hùng cường, thịnh 

vượng , độc lập tự do dân chủ thực sự. Đại họa Trung Quốc 

xâm lăng là một hiểm hoạ mà chúng ta phải tìm cách hữu 

hiệu nhất để đối phó. Nhưng có một vấn nạn còn lớn hơn đó 

là chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa độc tài đảng trị này đã tàn 

phá đất nước chúng ta một cách kinh khủng nhưng nhiều 

người trong nước và thậm chí ở hải ngoại vẫn chưa thấy 

được. Đặc quyền đặc lợi đã làm mờ mắt rất nhiều người và 

sự đàn áp cũng làm nhiều người sợ hãi, nhu nhược. Cộng với 

sự tinh ranh, ma mãnh , sâu độc, gian ác của CNCS cũng 

góp phần củng cố chế độ này. Nhưng lịch sử chứng minh là 

không có chế độ nào tồn tại vĩnh viễn, nhất là một chế độ 

xây dựng trên một chủ thuyết sai lầm. Nhưng để lật đổ chế 

độ cộng sản hiện tại, chống lại Trung Quốc chúng ta cần có 

một sách lược, chiến lược sâu sắc, có nền tảng vững chắc và 

một đường lối đúng đắn thu phục nhân tâm và đoàn kết dân 

tộc trong và ngoải nước cũng như tranh thủ sự hậu thuẫn 
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của các nước lớn như Hoa Kỳ, Úc, Nhật, Pháp, Đức, Anh, 

cộng đồng Âu Châu. Và có chính sách thích hợp với các nước 

Đông Nam Á, Trung Quốc, Nga... 

Trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị sơ 

lược căn bản các chính sách đó để chúng ta có thể bàn thảo 

thêm và áp dụng từ năm 2012 này. 

 

 

 

CHƯƠNG HAI : 

SÁCH LƯỢC CỦA THỜI ĐẠI MỚI 

 

Trước tiên chúng ta cần có một đảng chính trị chính thống và 

vị lãnh đạo minh quân sáng suốt cùng với sự đoàn kết thống 

nhất hỗ trợ của tất cả mọi người. Trong một câu ngắn gọn 

đơn giản này nhưng hàm chứa 3 ý căn bản quan trọng nhất : 

1 đảng chính trị , 1 lãnh tụ, và sự đoàn kết của đồng bào. 

 

I - SỰ CẦN THIẾT CỦA MỘT CHÍNH ĐẢNG VÀ MỘT 

PHONG TRÀO TẬP HỢP MỌI KHUYNH HƯỚNG CHÍNH 

TRỊ : 

Trong quá khứ chúng ta đã có nhiều đảng phái nhưng đều 

chưa tạo nên sức mạnh thực sự và sự thành quả , thành 

công thì hết sức khiêm tốn và nhanh chóng bị lũng đoạn, 

phá hoại và tai tiếng. Phong trào mặt trận kháng chiến 

Hoàng Cơ Minh , đảng Việt Tân... là những ví dụ. Chúng ta 

cũng có nhiều cá nhân anh hùng dũng cảm nhưng rồi hiệu 
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quả của họ cũng rất ít như Võ Đại Tôn, Lý Tống... Những 

người dân trong nước thức tỉnh làm cách mạng và bị bức hại 

hoặc "bị đưa ra nước ngoài " và kết quả là công cuộc tranh 

đấu vẫn chưa có kết quả như mong muốn. Nhưng chúng ta 

phải nhìn một khía cạnh khác ngay cả khi CNCS cũng phải 

mất thời gian dài và chết biết bao nhiêu người mới thành 

công cho nên khi thành công rồi thì họ phải bám víu và tàn 

bạo để giữ quyền lực. Chúng ta cũng vậy phải chịu hy sinh 

và hiểu biết rằng cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ rất lâu dài, 

gian nan, khổ cực , đổ máu và sẽ có rất nhiều thất bại tạm 

thời nhưng với lòng quyết tâm và sự kiên định, cố gắng thì 

nhất định một ngày kia ngọn cờ dân chủ sẽ tung bay trên 

quê hương Việt Nam dấu yêu. Điểm mấu chốt, cốt lõi là 

chúng ta phải xây dựng một đảng chính trị, một chính đảng 

chính thống và thực sự vì dân, do dân bầu lên và rút kinh 

nghiệm tất cả các vết xe cũ để thành công. 

Điều kiện quan trọng nhất để có thể xây dựng một chính 

đảng là có cương lĩnh rõ ràng, minh bạch vì sự nghiệp lâu dài 

xây dựng dân chủ cho Việt Nam, xóa bỏ CNCS độc tài và các 

biện pháp để có lãnh đạo minh quân sáng suốt không bị lũng 

đoạn và phá hoại. Đảng này sẽ là ĐẢNG DÂN CHỦ CHO VIỆT 

NAM. Sau đó chúng ta phải dùng đảng chính trị đó để làm 

nòng cốt hạt nhân cho 1 phong trào rộng lớn hơn cho sự 

nghiệp đấu tranh cho dân chủ , xóa bỏ CNCS độc tài trên 

quê hương Việt Nam. Phong trào này sẽ là PHONG TRÀO 

DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM. 
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II. SỰ CẦN THIẾT CỦA MỘT LÃNH TỤ SÁNG SUỐT TÀI 

GIỎI, MỘT MINH QUÂN 

Thành lập một đảng chính trị và một phong trào đoàn kết 

mọi người là 1 điều cần thiết nhưng sự cần thiết của một vị 

lãnh tụ minh quân là hết sức bức thiết. Một người vừa đủ tài 

đủ đức , biết tập hợp quần chúng và đoàn kết mọi người để 

cùng nhau hướng tới một sự nghiệp chung. 

Người lãnh tụ đó phải có trình độ, có sự hiểu biết, có sự 

thông cảm, sự dung hòa và khả năng tập hợp mọi người , 

biết lắng nghe và biết dùng người . Người lãnh tụ đó phải vì 

dân vì đại nghiệp mà phụng sự , phục vụ . Khách quan và 

kiên định cũng như biết lắng nghe quần chúng và tất cả mọi 

người nhưng phải kiên quyết và quyết đoán, độc lập để 

thành công . Khiêm tốn, khéo léo , linh động và hướng thiện 

và phục thiện, không độc tài . Biết khi nào thì tiến biết khi 

nào cần lùi và biết sử dụng 1 vị quân sư tài giỏi . 

Mặc dù xây dựng một xã hội dân chủ đòi hỏi 1 đảng dân chủ 

cũng như một dàn lãnh đạo dân chủ nhưng sự cần thiết của 

một vị lãnh tụ minh quân là tối thượng quyết định sự thành 

công lâu dài của công cuộc dân chủ hóa đất nước và dân tộc 

cũng như bảo đảm sự hùng cường giàu mạnh của quốc gia .  

 

III. SỰ CẦN THIẾT CỦA SỰ ĐOÀN KẾT CỦA TOÀN DÂN, 

ĐỒNG BÀO  

Cùng với một chính đảng , 1 phong trào tập hợp toàn dân và 

một minh quân lãnh tụ sáng suốt thông minh và mẫn cán , 
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sự cần thiết tối thượng của sự đoàn kết dân tộc quốc dân 

đồng bào là vô cùng cực kỳ quan trọng bảo đảm sự thành 

bại của công cuộc cách mạng . Đoàn kết không có nghĩa là 

sự áp đặt của nhóm người này lên nhóm người khác dù nhân 

danh ai hay việc gì . Đoàn kết là sự tương kính, tôn trọng lẫn 

nhau tranh cãi trong tinh thần xây dựng phát triển cùng 

nhau xây dựng một xã hội tương lai cho Việt Nam tự do dân 

chủ độc lập toàn vẹn lãnh thổ thực sự . Vấn đề lớn nhất là sự 

thiếu tôn trọng lẫn nhau ai cũng cho mình là tài giỏi và coi 

thường khinh thường người khác , đó là mầm móng của hậu 

hoạ về sau . Chúng tôi sẽ có những bài viết chi tiết bàn sâu 

về vấn đề đoàn kết này , cách thức để thực hiện 3 điều cần 

thiết này . Chúng tôi mong mỏi sự phản biện đóng góp ý 

kiến của mọi người để chúng ta sẽ có một cương lĩnh hoạt 

động hoàn chỉnh, đầy đủ , sâu rộng và hiệu quả nhất . 

 

CHƯƠNG III: 

 XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ GIÀU MẠNH NHẤT VÀ BẢO 

VỆ TOÀN VẸN LÃNH THỔ, PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KỸ 

THUẬT GIÁO DỤC HÀNG ĐẦU 

 

Sau khi xây dựng được 1 xã hội dân chủ, pháp trị thì chúng 

ta cần xây dựng một nền kinh tế giàu mạnh nhất và bảo vệ 

toàn vẹn lãnh thổ và phát triển nền khoa học kỹ thuật giáo 

dục hàng đầu để bảo đảm sự phát triển lâu dài của dân tộc . 

Sẵn sàng đương đầu với tất cả những thử thách lớn nhất về 

kinh tế cũng như an ninh quốc phòng, và khoa học kỹ thuật 
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giáo dục . Giáo dục phải được xem là quốc sách, chính sách 

hàng đầu để phát triển . Người giáo viên phải được tuyển 

dụng khó khăn gắt gao nhất nhất và được trả lương cao nhất 

. Công nghệ thông tin , tin học phải được ưu tiên phát triển 

nhất cùng với ngành du lịch . Chúng ta sẽ xây dựng 1 khu du 

lịch giải trí lớn nhất thế giới đặt tên là Tiểu Thế Giới Little 

World là thu nhỏ của thế giới tạo công ăn việc làm và đem 

lại thu nhập lợi tức lớn nhất cho Việt Nam . Chính sách dung 

hòa trong xã hội và tôn giáo cũng như môi trường là nền 

tảng phát triển . Học Thuyết Dung Hòa sẽ là nền tảng điều 

khiển đường lối của chúng ta . Chúng ta sẽ có một nền quốc 

phòng vững mạnh nhất sẵn sàng đối phó với tất cả mọi kẻ 

thù nào , nhất là TRung Quốc vẫn chưa bao giờ từ bỏ mộng 

xâm chiếm Việt Nam . Chính sách đối ngoại là rất quan trọng 

chúng ta cần tranh thủ mối quan hệ tốt với Hoa Kỳ, khối 

Châu Âu, Anh, Pháp, Nga, Đức, Ý và Nhật Bản , Úc cùng 

Đông Nam Á . Chính sách đối nội cũng công bằng bảo đảm 

trật tự xã hội .  

Nói chung những trình bày sơ lược trên đây của chúng ta chỉ 

có tính cách giới thiệu . Chúng tôi sẽ có một bài viết mở rộng 

chi tiết cho từng điểm mục vừa nói tới .  

 

KẾT LUẬN  

Nói tóm lại đây là 1 sơ thảo cương lĩnh hành động của những 

người thực sự yêu nước muốn xây dựng một Việt Nam tương 

lai thực sự có dân chủ, tự do, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, 

hùng cường , giàu mạnh, phát triển, thịnh vượng . Chúng tôi 
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mong mỏi sự góp ý chân thành, xây dựng thực tâm để có 

một đề cương, cương lĩnh hoàn chỉnh, sâu sắc, lâu dài, nhìn 

xa trông rộng , toàn diện để làm kim chỉ nam cho công cuộc 

cách mạng trong thời đại mới kể từ năm 2012 này . Sự cần 

thiết của một chính đảng, một vị minh quân lãnh tụ sáng 

suốt anh minh tài ba , và một sự đoàn kết toàn dân đồng 

bào từ trong nước ra đến hải ngoại , dùng sức mạnh của 

chính dân tộc Việt và sự hỗ trợ của nước khác như Hoa Kỳ, 

Nhật, Úc, Châu âu, Anh Pháp, Đức, Ý , Nga , Đông Nam Á ...  

Chúng tôi sẽ mở rộng đề tài này ra , phân tích đầy đủ chi tiết 

hơn và sẽ có những kế sách thiết thực hơn sẽ được trình bày 

sau . Xin quý vị hãy đọc tài liệu này như là một mở đầu của 

1 sơ thảo cương lĩnh cho một cuộc cách mạng mới toàn diện 

cho dân tộc Việt Nam cho VIỆT NAM TƯƠNG LAI . 

 

Trần Minh Hiền  

Orlando ngày 14 tháng 6 năm 2012 

 

Nguồn: http://hientran1970.blogspot.com.au/2014/01/tuong-lai-viet-

nam.html 
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