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HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG VIỆT NAM MỚI BÀN VỀ CHỦ ĐỀ: 

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA VIỆT KIỀU 

 

 
  

Kính gửi:  

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

2/ Nhân dân, chính phủ các quốc gia ASEAN và thế giới! 

3/ Các lực lượng dân chủ Việt Nam! 

4/ Hội đồng ASEAN, hội đồng Liên Hiệp Quốc, hội đồng Nhân quyền Liên 

Hiệp Quốc! 

5/ Đảng Cộng sản Việt Nam, quốc hội Việt Nam, nhà nước Việt Nam, chính 

phủ Việt Nam! 

6/ Các nhà báo, cơ quan ngôn luận Việt Nam và quốc tế! 

  

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

2014 tôi sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới để bàn về 

các vấn đề cải cách nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc. Cho đến 

nay Việt Nam vẫn là 1 trong 50 quốc gia nghèo nhất thế giới. Theo kế hoạch 

tôi lập ra nếu được thực hiện thì chỉ trong từ 10 năm đến 20 năm sẽ đưa Việt 

Nam trở thành 1 trong 50 quốc gia giàu nhất thế giới, từ 20 đến 30 năm sẽ đưa 

Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia giàu nhất thế giới. 
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Tôi rất yêu thương và coi trọng Việt kiều. Hiện nay dân tộc Việt Nam có 

khoảng trên 90 triệu người ở trong nước và gần 5 triệu Việt kiều đang sống ở 

hơn 100 quốc gia trên thế giới. Việt kiều thực sự là con đẻ của dân tộc Việt 

Nam. Con đẻ luôn quý nhất. Con dâu, con rể, con nuôi khó có thể quý hơn 

con đẻ. Vậy thì con đẻ nghiễm nhiên cần phải được cha mẹ đẻ đối xử tử tế 

chứ?! 

  

Ở Việt Nam khi con gái về làm dâu ở nhà chồng rồi thì vẫn được quyền tự do 

về thăm nhà cha, mẹ đẻ. Khi cha, mẹ mất thì con đẻ dù là trai hay gái theo 

pháp luật hiển nhiên được hưởng quyền thừa kế. Việt kiều là con đẻ của dân 

tộc Việt Nam. Vậy đất mẹ, đất cha Việt Nam đã đối xử với những người con 

đẻ của mình là Việt kiều thật sự tốt hay chưa?! 

  

Trước năm 1975 tổng số Việt kiều tại Mỹ có chưa tới 100 ngàn người. Đến 

nay Việt kiều tại Mỹ đã có khoảng hơn 2 triệu người. Đại đa số Việt kiều tại 

Mỹ và các nước ra nước ngoài bằng con đường vượt biên. Đã có khoảng gần 

1 triệu người Việt Nam đã phải chết trên chặng đường vượt biên. Đã có quá 

nhiều sự chết chóc trên con đường vượt biên bằng đường biển do đắm tàu, 

gặp cướp biển … Một thời đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt 

Nam đã gọi những người vượt biên là: những kẻ phản bội tổ quốc, là những 

kẻ vượt biên trái phép. Đã có khá nhiều người vượt biên Việt Nam từng bị 

chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam bắt giam tù. 

  

Sau này khi Việt kiều giàu có, đem nhiều tiền về nước thì chính quyền của 

đảng Cộng sản Việt Nam đã nịnh bợ dán nhãn mác cho một số Việt kiều 

những cái danh hão là: Việt kiều yêu nước! Những năm gần đây mỗi năm 

Việt kiều chuyển tiền về nước khoảng 10 tỷ USD. Đây là số tiền không hề 

nhỏ, rất có ý nghĩa đối với nền kinh tế Việt Nam. 

  

Chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam khoái những cái túi tiền của Việt 

kiều lắm. Nhiều người trong dân gian Việt Nam thường nói rằng: “Bao giờ 

chó chê cứt thì con người khi đó chưa chắc đã chê tiền!”. Chính quyền của 

đảng Cộng sản Việt Nam mê tiền nên phong cho Việt kiều cái danh hão là 

Việt kiều yêu nước. Đúng thực sự là Việt kiều đã mắc lừa Việt cộng! Việt 

kiều chỉ là lũ vịt ngây thơ, ngu xuẩn, hèn nhát để bị “vặt lông” thôi! 

  

Chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam có thật sự tôn trọng, coi trọng Việt 

kiều hay không?! Tôi nhìn nhận từ mấy chục năm qua đến nay nhận thấy 

chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam không hề thực sự coi trọng, tôn 

trọng Việt kiều. Nếu  tôi trở thành lãnh đạo cao cấp tại Việt Nam chắc chắn 

tôi sẽ ban hành ngay lập tức một loạt chính sách đặc biệt đối xử tốt hơn với 

Việt kiều như sau: 
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1/ Cấp cho tất cả mọi Việt kiều có quốc tịch Việt Nam vô điều kiện mà cho 

phép Việt kiều vẫn được tự do giữ quốc tịch hiện có của mình tại các nước. 

2/ Cho phép Việt kiều tự do đi lại về nước, miễn làm thụ tục xuất nhập cảnh 

(visa), miễn lệ phí visa khi về nước. Việt kiều được tự do mua bất động sản, 

động sản ở trong nước. 

3/ Việt kiều được tự do tham gia bầu cử và ứng cử vào mọi chức vụ chính 

quyền tại Việt Nam từ cấp địa phương tới trung ương (kể cả chức vụ thủ 

tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, tổng thống …). 

  

Từ hàng chục năm qua đến nay, tôi nhận thấy tuy đã có một số vấn đề nới 

lỏng đối xử nhưng chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam vận chưa thật 

lòng tốt với Việt kiều. Tôi rất ghét những kiểu ăn nói ngụy biện, bao biện, 

thiếu thật lòng kiểu ‘chót lưỡi đầu môi”. Chính quyền của đảng cộng sản Việt 

Nam chưa đối xử công bằng, bình đẳng với Việt kiều như những người Việt 

Nam ở trong nước như: 

  

1/ Việt kiều chưa được có quốc tịch Việt Nam, chưa được tham gia bầu cử và 

ứng cử tại Việt Nam. 

2/ Việt kiều chưa được tự do mua bán bất động sản, động sản như là người 

Việt Nam ở trong nước. 

3/ Việc cấp visa nhập cảnh cho Việt kiều về Việt Nam còn nhiều khó khăn. 

Một số Việt kiều có tham gia đòi dân chủ, quyền con người cho nhân dân Việt 

Nam ở trong nước đã, đang bị cấm đoán, ngăn cản việc cấp visa thị thực 

nhập cảnh về Việt Nam. 

  

Hiện nay có khoảng gần 5 triệu Việt kiều đang sống ở hơn 100 quốc gia trên 

thế giới. Dân số của nhiều quốc gia nhỏ chưa có đến 1 triệu người. Dân số của 

Singapore chỉ có khoảng 7 triệu người. Như vậy tổng số Việt kiều trên toàn 

thế giới lớn hơn dân số của nhiều nước nhỏ và gần bằng dân số của đất nước 

Singapore. 

  

Thu nhập của Việt kiều trên toàn thế giới hiện nay lớn hơn tổng thu nhập của 

hơn 90 triệu người Việt Nam ở trong nước. Bình quân thu nhập của người dân 

Việt Nam ở trong nước hiện nay là khỏang 1500 USD/ người/ năm. Thu nhập 

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

Như vậy thu nhập trung bình của người dân Mỹ cao gấp khoảng 33 lần người 

Việt Nam ở trong nước. Có thể thu nhập của Việt kiều tại Mỹ đạt mức trung 

bình của người dân Mỹ. Như vậy thu nhập của trên 2 triệu Việt kiều tại Mỹ có 

thể tương đương với tổng thu nhập của khoảng 63 triệu dân Việt Nam ở trong 

nước. Cộng đồng người Việt ở các nước Canada, Úc, Pháp, Anh, Đức, Nga … 

rất lớn và khá giàu. Qua phân tích như vậy cho thấy sức mạnh của Việt kiều là 

rất lớn. 

  



4 

 

Tôi rất buồn vì nhận thấy Việt kiều còn rất thiếu đoàn kết, ươn hèn, ích kỷ, 

thiếu tính tổ chức, chỉ biết khôn lỏi và khôn vặt, chưa biết khôn ngoan có tầm 

nhìn và có hệ thống, đại đa số Việt kiều chỉ biết nói hay nhưng làm thì quá 

dở. Mỗi năm Việt kiều gửi tiền về nước ủng hộ thân nhân gia đình tại Việt 

Nam khoảng 10 tỷ USD. Vậy nhưng số tiền mà Việt kiều quyên góp hàng 

năm để ủng hộ cho phong trào dân chủ Việt Nam được chưa đến 100 ngàn 

USD. Tôi mong muốn Việt kiều đoàn kết lại, đóng góp nhiều hơn về tinh thần 

và vật chất giúp cho hoạt động dân chủ của người Việt Nam ở trong nước 

nhiều hơn. Mỗi năm Việt kiều cần đóng góp tối thiểu 1 tỷ USD giúp cho các 

hoạt động nhằm mưu cầu giúp người dân Việt Nam ở trong nước sớm có tự 

do, dân chủ, quyền con người toàn diện. 

  

Tôi nhận thấy phương pháp đấu tranh của Việt kiều quá nhẹ chưa đủ “gãi 

ngứa” cho chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều Việt kiều rất sợ 

bị chính quyền Việt Nam làm khó cấm về nước thăm gia đình. Thật sự là Việt 

kiều vẫn chưa biết đoàn kết, Việt kiều còn quá ngu dốt và hèn nhát. Chính vì 

vậy mà Việt kiều chưa làm cho chính quyền cộng sản Việt Nam biết sợ. Việt 

kiều trên toàn thế giới cần phải có nhiều hành động cụ thể hơn, thiết thực hơn, 

mạnh mẽ hơn, quy mô lớn hơn, triệt để hơn để cống hiến sớm làm nên cuộc 

cải cách lớn đối với dân tộc Việt Nam. Theo tôi Việt kiều toàn thế giới hãy 

sớm đoàn kết lại, hành động rất nhẹ nhàng nhưng cương quyết thì chỉ trong 

một thời gian ngắn chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nhượng bộ. 

Việt kiều toàn thế giới hãy thường xuyên tổ chức biểu tình trước văn phòng 

đại diện cơ quan Liên Hiệp Quốc, hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đại 

sứ quán Việt Nam ở hơn 100 quốc gia có Việt kiều. Việt kiều hãy đồng loạt 

về nước biểu tình. Biểu tình với nhiều hình thức phong phú khác nhau. Biểu 

tình trong hội trường, biểu tình ngoài trời, đi bộ diễu hành … Biểu tình ít 

người nhưng thường xuyên và dài ngày, nhiều thời gian. Biểu tình tập trung 

đông người. Biểu tình là một thứ vũ khí rất mạnh và hiệu quả. Biểu tình ôn 

hòa bất bạo động. Biểu tình là tự do tối thiểu thuộc quyền con người đã được 

công ước quốc tế về nhân quyền do Liên Hiệp Quốc ban hành công nhận. 

Việt kiều hãy biểu tình thường xuyên, liên tục, dài ngày, kiên trì, biểu tình lớn 

để đòi những vấn đề sau: 

  

1/ Chính quyền Việt Nam buộc phải cấp thêm quốc tịch Việt Nam cho mọi 

Việt kiều vô điều kiện mà không bắt buộc Việt kiều phải từ bỏ quốc tịch hiện 

có của họ. 

2/ Chính quyền Việt Nam buộc phải miễn hoàn toàn visa (thị thực nhập cảnh) 

cho mọi Việt kiều. 

3/ Chính quyền Việt Nam tuyệt đối không được ngăn cản những Việt kiều 

tham gia hoạt động dân chủ được tự do về nước. 

4/ Chính quyền Việt Nam không được cấm đoán, ngăn cản hoạt động dân 

chủ, vì quyền con người của Việt kiều khi về nước hoặc ở nước ngoài. 
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5/ Việt kiều phải được quyền tự do bầu cử, ứng cử mọi chức vụ chính quyền 

tại Việt Nam từ cấp địa phương tới trung ương. 

  

Tôi rất muốn trình bày chi tiết thêm nhiều vấn đề liên quan đến Việt kiều. 

Trong bài viết ngắn này tôi mới chỉ trình bày được một số ý tưởng nhỏ về vấn 

đề Việt kiều. Tôi muốn sớm tổ chức Hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới bàn 

về chủ đề quyền lợi và nghĩa vụ của Việt kiều. 

  

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

Nam xin tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới. Tôi gửi đơn đã lâu 

nhưng chưa được cấp phép. Tôi đề nghị toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong 

nước cùng Việt kiều mọi quốc gia trên thế giới cùng bè bạn quốc tế can thiệp 

mạnh để chính quyền Việt Nam buộc phải sớm cấp giấy phép tổ chức Hội 

nghị Diên Hồng Việt Nam mới cho tôi. 

  

Tôi xin chúc toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và Việt kiều, lực 

lượng dân chủ Việt Nam, đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam, 

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

phúc! 

 
(Tôi Việt Nam trở thành cường quốc) 

 

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 23/07/2014, 

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê 

 
Web:www.lethanglong.wordpress.com 

FB: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn  

ĐCNR: 80 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM, Việt Nam. ĐTDĐ: +84967375886, 

Email: thanglong67@gmail.com   
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