Vài Ý Kiến Cứu Nước
Của Các Nhân Sĩ Yêu Nước
Kính gửi nhân dân Việt-Nam và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng,
Chúng tôi cộng đồng Việt-Nam hãi ngoại muốn lưu ý quý vị vài ý rất
cốt yếu, cụ thể để cứu nước chúng ta ra khỏi xâm lăng nguy hiểm
của Trung-cộng, của các nhân sĩ yêu nước như ông Nguyễn Xuân
Nghĩa, kinh tế gia lỗi lạc, và ông Bùi Tín (cựu đại tá), chính trị gia lỗi
lạc, trong cuộc phỏng vấn ngày 28/5 (tại trang mạng:
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/post-chinaindependence-nxn-05282014100131.html) và ngày 30/5/2014 qua
(http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/itw-w-fmr-colonel-bui-tin05302014150029.html) của đài Á châu tự-do (RFA) :
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa nhận thức cho chúng ta biết Trung-cộng
hủy hoại môi trường sinh sống khí trời và nước uống của họ với tốc
độ tự sát để đạt tốc độ tăng trưởng cao. Dân họ thì bất mãn hơn vì
nạn bất công xã hội và nạn tham ô và tài phiệt của Bộ Chính trị. Và
dân Duy Ngô Nhĩ (Tân Cương) phản ứng bạo động vì bị Trung-cộng
đàn áp dã man. Kinh tế Trung-cộng bị ứ động với một núi nợ xấu, và
giới đầu tư quốc tế đang tìm nơi có lợi hơn vì Trung-cộng hay có
những rủi ro bất ngờ tráo trở như nạn ăn cắp vặt và ăn cướp sống
của họ.
Còn vụ bạo động của công nhân Việt-Nam hôm 15/05 qua tại Bình
Dương thì quốc-tế đều biết là kết quả của một âm mưu khiêu khích
từ Trung-cộng và Đài-Loan nhằm gây thiệt hại mang tiếng cho Việt
Nam để bọn Tàu trục lợi. Kinh tế Việt-Nam phải có giải pháp rà lại
toàn bộ và thay thế để ra khỏi lệ thuộc kinh tế Trung-cộng dù là có
gặp bất lợi nhưng chỉ nhất thời mà lại được kết quả tốt trong lâu dài,
và học với Nhật cách đầu tư và sản xuất trong lúc khó khăn như họ
đã kinh nghiệm. Vì thế Việt-Nam phải cắt đứt sự đầu tư của Trungcộng vào những người đang lãnh đạo và doanh nghiệp tại Việt-Nam
thì nội lực qucố gia mới được tăng cường.
Ông Bùi Tín củng nhận thức cho chúng ta biết là đã đến lúc Việt1

Nam phải gắn bó đồng minh với Hoa-Kỳ và lực lượng dân chủ của
thế giới mới có sức mạnh để đương đầu với cuộc xâm lăng bất hợp
pháp của bọn Trung-cộng . Đúng như thế, thời sự đã cho thấy Thếgiới tự-do dân-chủ Mỹ-Âu-Nhật đang chìa tay thân thiện ủng hộ cho
Việt-Nam nắm lấy cơ hội để thoát ra khỏi ách lệ thuộc Trung-cộng
đang xâm lược phi pháp. Nghĩa là Việt-Nam phải vứt bỏ chủ nghĩa
sai lầm của Cộng Sản Mác-Lê Nin, và trở lại với dân tộc, trở lại với
chính nghĩa, đi với thời đại, và thực thi dân chủ ngay thì mới có kết
quả tốt chung.
T.T. Nguyễn Tấn Dũng có nhiều chính sách rất cởi mở, tiến bộ và
dân chủ nhưng chưa thực hiện được tất cả. Vì trong chế độ CSVN
hiện nay có phe thân Trung-cộng hại dân hại nước và dùng bọn công
an và ”xả hội đen” khủng bố đánh đập dã man những người yêu
nước hoạt động nhân quyền. Chính thành phần thân Trung-cộng
nguy hiểm này mà dân chúng ta phải đoàn kết với Thủ Tướng chính
phủ Việt-Nam đứng lên lật đổ bọn chúng !
Cuối cùng chúng ta đừng tin theo những ai mang danh nghĩa “lực
lượng dân tộc tổ quốc” này nọ ra sách như “Phê bình Hiến Pháp
Việt-Nam 2013” của Đào Tăng Dực (tại Úc), nhưng nội dung trang 23
lại kêu gọi Mỹ-Âu cấm vận Việt-Nam (???) thì rỏ ràng sẻ làm hại dân
tộc và đất nước vì nếu Việt-Nam bị bí lối thì phải dựa vô Trung-cộng
để tồn tại do đó Trung-cộng sẻ có cơ hội thôn tính. Và đây là cái
thòng lọng của bọn Tàu (cộng) để cướp nước Việt-Nam. Trong khi
đó, chính sách của Hoa Kỳ và thế-giới tự-do đang thực hiện ủng hộ
giúp đở Việt-Nam ra khỏi ách lệ thuộc Trung-cộng để mang lại hoà
bình và ổn-định cho khu vực và thế-giới.
Kính Thư.
Thiền Sĩ Huyền Diệu Sanh
cộng đồng Việt-Nam hải ngoại
ngày 03/06/2014
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