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CẦN SỚM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI THƯỜNG TRỰC 

CHUNG VIỆT NAM & HOA KỲ !!! 

 

 
Kính gửi: 

 

1/ Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài! 

2/ Chính phủ và nhân dân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ! 

3/ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội + Chính phủ + Nhà nước Việt 

Nam! 

4/ Quân đội Việt Nam và quân đội Hoa Kỳ! 

5/ Lực lượng dân chủ Việt Nam! 

6/ Đại sứ và tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam! 

7/ Liên hợp quốc và Hội đồng ASEAN! 

8/ Chính phủ và nhân dân các quốc gia ASEAN và các quốc gia trên thế 

giới! 

9/ Các nhà báo, cơ quan ngôn luận Việt Nam, Hoa Kỳ và các quốc gia 

toàn thế giới! 

  

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

doanh nhân, là người hoạt động vì quyền con người cho nhân dân Việt 

Nam. Tôi có nghiên cứu một chút về lĩnh vực quân sự. Tôi xin thông qua 

bài viết này bày tỏ một số mong muốn, gợi ý về sự tạo lập sự Hợp tác 

liên minh quân sự chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. 

  

Trung Quốc từ năm 1978 đến nay phát triển kinh tế nhanh, nay Trung 

Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, chỉ đứng sau có Hoa 

Kỳ. Trung Quốc phát triển kinh tế mạnh thì rất là tốt. Nhưng đáng buồn 

là Trung Quốc lại đang chạy đua vũ trang và gây bất ổn cho hòa bình thế 

giới. Trung Quốc cậy là quốc gia lớn mạnh đã và đang có nhiều sự bắt 

nạt, xâm lược các nước nhỏ, yếu hơn. Trung Quốc đã và đang trở thành 

mối lo số 1 của Hoa Kỳ về sự cạnh tranh và đối đầu về kinh tế và quân 

sự. Trung Quốc hiện đang là mối nguy cơ số 1 đối với Việt Nam. Việt 

Nam muốn làm bạn tốt của Trung Quốc. Nhưng ngược lại Trung Quốc 
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chỉ luôn muốn xâm lược lãnh thổ của Việt Nam, thậm chí muốn chiếm 

toàn bộ Việt Nam sáp nhập trở thành một phần lãnh thổ của Trung Quốc. 

Đã đến lúc rất bức thiết, rất cần thiết Việt Nam và Hoa Kỳ cần có hợp 

tác thật tốt về quân sự để chống lại nguy cơ lớn từ phía Trung Quốc. 

  

Việt Nam và Hoa Kỳ cần sớm ký hiệp ước liên minh quân sự đặc biệt. 

Tôi muốn hiệp ước liên minh quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ còn mật 

thiết hơn so với liên minh quân sự giữa Hoa Kỳ với Israel, Hoa Kỳ với 

các thành viên NATO, Hoa Kỳ với Nhật Bản, Hoa Kỳ với Hàn Quốc, 

Hoa Kỳ với Australia, Hoa Kỳ với Philippines… 

  

Thiện chí quan trọng hơn rất nhiều so với thời gian. Ngay trong năm 

2014 hoặc trong năm 2015 Việt Nam và Hoa Kỳ có thể ký hiệp ước quân 

sự mới đặc biệt. 

  

Tôi đề nghị phương án hợp tác quân sự đặc biệt giữa Việt Nam và Hoa 

Kỳ như sau: 

  

1/ Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ góp 50% lực lượng quân sự của mình để 

thành lập quân đội thường trực chung giữa 2 nước. Giai đoạn ban đầu có 

thể 2 nước chỉ cần góp từ 5% đến 10% lực lượng quân sự của mình, sau 

đó sẽ tăng dần theo từng  năm tới 50% lực lượng quân sự của mỗi nước. 

Như vậy Việt Nam và Hoa Kỳ có quân đội thường trực chung của 2 

nước, đồng thời 2 nước vẫn còn quân đội riêng của mình. 

  

2/ Quan hệ liên minh quân sự của Hoa Kỳ với các quốc gia khác như 

hiện nay vẫn không hề thay đổi. Việt Nam không cản trở việc Hoa Kỳ 

liên minh quân sự với các quốc gia khác. 

  

3/ Quân đội thường trực chung 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ đóng 

quân thường trực trên lãnh thổ của 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ. 

  

4/ Trong mỗi đơn vị quân đội thường trực chung 2 nước Việt Nam và 

Hoa Kỳ sẽ có binh sỹ của cả 2 nước. 

  

5/ Khi Hoa Kỳ hoặc Việt Nam bị quốc gia khác xâm phạm chủ quyền 

lãnh thổ thì quân đội thường trực chung của 2 nước sẽ tham gia chiến 

đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nước bị xâm phạm. 

  

6/ Hoa Kỳ và Việt Nam cam kết tôn trọng bảo vệ, không xâm lược lãnh 

thổ của nhau. 
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7/ Quân đội thường trực chung Việt Nam và Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia 

làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình quốc tế khi cần thiết. Với điều kiện phải 

có sự đồng ý của chính phủ nhân dân hợp pháp 2 nước và Liên hợp 

quốc! 

  

8/ Có thể mở rộng mô hình hợp tác quân đội thường trực chung giữa 

Việt Nam và Hoa Kỳ cho nhiều quốc gia khác tham gia để trở thành một 

liên minh quân sự châu Á Thái Bình Dương (PATO hay nôm na là 

NATO mới). Tôi rất muốn sớm thành lập liên minh quân đội chung 

thường trực châu Á Thái Bình Dương mở rộng gồm các nước: Hoa Kỳ + 

Hàn Quốc + Nhật Bản + Australia + Tất cả các quốc gia ASEAN. Có thể 

mở rộng thêm cho một số quốc gia khác nữa tham gia quân đội thường 

trực liên minh chung như: Nga, Ấn Độ, Băng La Đét, Mông Cổ, Nepal, 

Braxin … 

  

9/ Việt Nam và Hoa Kỳ cùng đóng góp kinh phí, cơ sở quốc phòng, binh 

sỹ để thành lập quân đội thường trực chung của cả 2 nước. 

  

Nếu có liên minh quân sự chung 2 nước Việt Nam và Hòa Kỳ, hoặc sẽ 

có thêm liên minh quân đội thường trực chung châu Á Thái Bình Dương 

thì Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ không còn e ngại sự chạy đua vũ trang của 

Trung Quốc nữa. Việt Nam sẽ có thể lấy lại sớm 2 quần đảo Hoàng Sa 

và Trường Sa mà Trung Quốc đã, đang chiếm giữ trái phép của Việt 

Nam. 

  

Trong bài viết ngắn này tôi mới chỉ trình bày được một chút ý tưởng về 

chủ đề thành lập quân đội thường trực chung Việt Nam và Hoa Kỳ. Tôi 

muốn sớm được tổ chức thành công hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới. 

Trong hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới tôi sẽ trình bày rất kỹ, cụ thể 

những giải pháp để giúp cho Việt Nam sớm lấy lại 2 quần đảo Hoàng Sa 

và Trường Sa, đảm bảo chủ quyền lãnh thổ ở mức cao nhất. Tôi đã viết 

gửi đơn xin cấp giấy phép tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới đã 

lâu nhưng chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam chưa chịu cấp giấy 

phép tổ chức cho tôi. Tôi đề nghị toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong 

nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy can thiệp mạnh để giúp tôi 

sớm tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới thành công. 

  

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

cùng bè bạn quốc tế, chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, chính phủ và nhân 

dân các nước, Liên hợp quốc và hội đồng ASEAN, lực lượng dân chủ 

Việt Nam, đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của đảng Cộng sản 

Việt Nam luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh 

phúc! 
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Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 03/08/2014, 

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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