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BỨC TÂM THƯ 

 GỬI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  
Kính gửi: 

1-     Tất cả gần 4 triệu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam! 
2-     Tất cả ủy viên trung ương đảng cộng sản Việt Nam! 
3-     Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam! 
4-     Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng! 
5-     Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngòai! 
6-     Nhân dân các quốc gia ASEAN và thế giới! 
7-     Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc! 
8-     Hội đồng ASEAN và Liên Hiệp Quốc! 
9-     Các phóng viên, cơ quan ngôn luận Việt Nam và quốc tế! 

 Tôi là Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê. Tôi là công dân Việt 

Nam, công dân ASEAN và công dân thế giới. Tôi là doanh nhân, là 

nhà nghiên cứu khoa học công nghệ và là nhà họat động vì quyền con 

người cho nhân dân Việt Nam. Nay tôi xin viết bức tâm thư này trao 

đổi với tất cả các thành phần lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam và 

tất cả các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Tôi xin công bố rộng rãi 

bức thư này cho nhân dân Việt Nam và bè bạn quốc tế biết. Sau đây là 

một số sự trao đổi của tôi: 

  

1-     Sự trao đổi thứ nhất: Tôi đã làm đơn chính thức để xin gia 
nhập đảng cộng sản Việt Nam. Động cơ chính tôi xin vào đảng 
cộng sản Việt Nam là vì tôi muốn giúp cho đảng cộng sản Việt 
Nam cải cách tòan diện và triệt để nhằm sớm trở thành một 
đảng dân chủ thực sự. Để từ đó đảng cộng sản Việt Nam cống 
hiến được nhiều lợi ích hơn cho dân tộc Việt Nam. 

  

Trong một số văn kiện của đảng cộng sản Việt Nam có thừa nhận là 

hiện nay có một số không nhỏ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam tham 

nhũng, bị tha hóa về đạo đức. Tôi đã từng phát ngôn thời gian qua rằng 

nếu tôi trở thành tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam thì chỉ trong 11 

tháng tôi sẽ làm cho tệ nạn tham nhũng tại Việt Nam giảm tối thiểu 

90%. Thực ra đó chỉ là lời nói rất khiêm tốn của tôi. Thực sự là tôi đã 

http://lethanglong.wordpress.com/trao-doi/47-2/
http://lethanglong.wordpress.com/trao-doi/47-2/
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lập kế hoạch rất chi tiết để thực hiện trong 3 tháng đến 6 tháng tệ nạn 

tham nhũng ở Việt Nam sẽ giảm tối thiểu 99%. Trong năm 2014 tôi sẽ 

tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới để bàn về những vấn đề cải 

cách phát triển Việt Nam. Trong đó có bàn về những giải pháp phòng 

chống tham nhũng và lãng phí tại Việt Nam. Kế sách phòng chống 

tham nhũng và lãng phí của tôi rất khoa học, rất dễ thực hiện. Tất cả 

các lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, đảng viên đảng cộng sản Việt 

Nam, chính quyền Việt Nam, nhân dân Việt Nam có thể tham gia thực 

hiện. Thực hiện đầy đủ tất cả những kế sách, kế hoạch tôi vạch ra thì 

chỉ trong 3 tháng đến 6 tháng tệ nạn tham nhũng và lãng phí tại Việt 

Nam sẽ giảm tối thiểu 99%. Nếu không thực hiện đầy đủ, thực hiện 

phần nào thì tình trạng tệ nạn tham nhũng và lãng phí tại Việt Nam sẽ 

giảm được một phần. Tôi không biết tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, 

bộ chính trị và trung ương đảng cộng sản Việt Nam có thực sự muốn 

phòng chống tham nhũng triệt để hay không?!  

  

Tôi muốn đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam sẽ hợp 

tác với tôi cùng tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới theo sự cố 

vấn, chỉ đạo tổng thể về nội dung chương trình của tôi. Nếu đảng cộng 

sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam ngăn cản tôi tổ chức hội nghị 

Diên Hồng Việt Nam mới thì điều đó chứng tỏ đảng cộng sản Việt 

Nam và chính quyền Việt Nam không muốn phòng chống tham nhũng 

triệt để. 

  

2-     Sự trao đổi thứ hai: Tôi và nhóm doanh nhân, trí thức Việt 

Nam đã dành nhiều chục năm để nghiên cứu rất sâu kỹ hệ lý 
luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin. Chúng tôi nhận thấy hệ 
lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin sai lầm đến 99% và 
thiếu sót rất nhiều. Nhóm chúng tôi đã chắt lọc tinh hoa và lọai 
bỏ hòan tòan sai lầm của hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – 
Lê Nin để viết thành hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng. Trong hệ 
lý luận chủ nghĩa cộng đồng còn có những tinh hoa của nhiều 
chủ thuyết khác cùng với rất nhiều sáng tạo mới của nhóm 
chúng tôi. Nhóm chúng tôi muốn tặng miễn phí hệ lý luận chủ 
nghĩa cộng đồng cho đảng cộng sản Việt Nam để thay thế hệ lý 
luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin. Dự kiến trong năm 2014 
tôi sẽ viết hòan thành cúôn sách hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng 
ở chương trình sơ cấp để công bố. Thời gian qua tôi đã công bố 
bản nội dung tóm tắt về hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng. Đã có 

http://lethanglong.wordpress.com/dien-dan-hoi-nghi-dien-hong/
http://lethanglong.wordpress.com/dien-dan-hoi-nghi-dien-hong/phong-chong-tham-nhung-lang-phi/
http://lethanglong.wordpress.com/dien-dan-hoi-nghi-dien-hong/phong-chong-tham-nhung-lang-phi/
http://lethanglong.wordpress.com/he-ly-luan-chu-nghia-cong-dong/


3 
 

rất nhiều người hoan nghênh tán dương hệ lý luận chủ nghĩa 
cộng đồng và hiểu ra những sai lầm, thiếu sót cơ bản của hệ lý 
luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin. Khi tư duy nhận thức sai 
ắt sẽ dẫn đến hành động sai, hậu quả không tốt ở thực tiễn. 
Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo tòan diện xã hội Việt Nam. 
Đảng cộng sản Việt Nam lấy hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác 
– Lê Nin làm nền tảng lý luận cơ bản. Khi hệ lý luận chủ nghĩa 
cộng sản Mác – Lê Nin sai lầm đến 99% và thiếu sót rất nhiều 
thì có nghĩa là đảng cộng sản Việt Nam đã, sẽ lãnh đạo xã hội 
Việt Nam đi con đường sai lầm tăm tối. Với tư duy nhận thức 
theo hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin thì cho dù 
1000 năm nữa đảng cộng sản Việt Nam cũng không thể lãnh 
đạo đưa Việt Nam trở thành cường quốc được. 

  

Cho đến nay Việt Nam vẫn còn là 1 trong 50 quốc gia nghèo nhất thế 

giới. Tôi đã lập kế hoạch để chỉ trong 10 năm đến 20 năm sẽ đưa Việt 

Nam trở thành một trong 50 quốc gia giàu nhất thế giới, từ 20 đền 30 

năm sẽ đưa Việt Nam trở thành một trong 10 quốc gia giàu nhất thế 

giới. Trong năm 2014 tôi sẽ tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để thuyết 

trình kế hoạch cải cách phát triển sớm đưa Việt Nam trở thành cường 

quốc. Tôi tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo công khai trực tiếp và trực 

tuyến cho mọi người Việt Nam cùng bè bạn quốc tế biết. Hơn 90 triệu 

dân Việt Nam ở trong nước và 5 triệu kiều bào ở nước ngoài cùng hơn 

7 tỷ người trên thế giới có quá nhiều người có trí tuệ cao đủ để thẩm 

định kế hoạch cải cách phát triển Việt Nam của tôi có tính khả thi cao 

hay không. Tôi khuyến khích mọi đồng bào Việt Nam ở trong nước và 

nước ngoài cùng bè bạn quốc tế tham gia phản biện tưng bừng những 

kế hoạch cải cách phát triển Việt Nam của tôi. Vàng thật thì không sợ 

lửa. Người có năng lực thực sự thì luôn không sợ bị kiểm tra kiến thức. 

  

Tôi muốn được làm cố vấn cải cách hoàn toàn miễn phí cho đảng cộng 

sản Việt Nam, bộ chính trị và trung ương đảng cộng sản Việt Nam. Tôi 

có đủ tới dư thừa tài năng và lòng nhiệt tình để làm cố vấn cải cách 

phát triển giúp cho đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam. 

Trong năm 2014 tôi bắt đầu khởi sự những chương trình cải cách phát 

triển ASEAN và thế giới như sau: 

  

 

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

http://lethanglong.wordpress.com/cai-cach-toan-cau/thu-chuc-tet-giap-ngo-2014-cua-le-thang-long-lincoln-le/
http://lethanglong.wordpress.com/cai-cach-toan-cau/thu-chuc-tet-giap-ngo-2014-cua-le-thang-long-lincoln-le/
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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. 
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. 
 
Khi tôi đủ tài năng và bản lĩnh để thực hiện những chương trình như 

tôi vừa nêu đã đủ chứng tỏ đẳng cấp về tài năng cùng đạo đức của tôi. 

Ngoài muốn cống hiến nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam thì tôi còn 

muốn cống hiến nhiều lợi ích cho ASEAN và nhân loại nữa. 

  

Tôi không muốn tranh giành quyền chức với bất kỳ ai ở Việt Nam. Tôi 

còn quá nhiều việc phải làm để cống hiến cho sự nghiệp cải cách phát 

triển ASEAN và thế giới. Từ nay đến năm 2020 có thể tôi sẽ trở thành 

chủ tịch của chính phủ chung ASEAN và chính phủ chung thế giới. 

Tôi muốn dân tộc Việt Nam cùng tôi cống hiến thật nhiều lợi ích cho 

ASEAN và thế giới. Khi dân tộc Việt Nam cống hiến được nhiều lợi 

ích cho ASEAN và thế giới thì ASEAN cùng thế giới sẽ giúp lại nhiều 

lợi ích khác cho dân tộc Việt Nam ta. 

  

Tôi từng làm doanh nhân gần 30 năm, tôi là người rất thực tế và thực 

dụng. Tôi luôn làm nhiều hơn nói. Những điều gì chắc chắn sức tôi làm 

được tôi mới dám nói ra. Quý vị và các bạn được quyền theo dõi, phán 

xét lời nói cùng việc làm của tôi. 

  

Tôi yêu thương dân tộc Việt Nam và nhân loại tha thiết. Tôi muốn giúp 

cho dân tộc Việt Nam và cả thế giới cải cách để phát triển mạnh hơn. 

Xin đừng hiểu lầm động cơ hành động của tôi. 
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Xin hãy tìm hiểu thật kỹ về tôi, về những gì tôi nói và tôi làm rồi hãy 

phán xét, đánh giá. Đừng vội phán xét, đánh giá về tôi hồ đồ, không 

đúng mà tội cho tôi. 

  

3-     Sự trao đổi thứ 3: Thời gian qua tôi đã nhận được rất nhiều 
lời mời của các nhóm hoạt động dân chủ Việt Nam. Có nhóm 
mời tôi tham gia thành lập và làm một trong những lãnh đạo 
đảng dân chủ xã hội Việt Nam. Có nhóm mời tôi tham gia thành 
lập và làm chủ tịch của đảng chấn hưng nước Việt. Một số 
nhóm mời tôi tham gia thành lập và lãnh đạo những đảng chính 
trị dân chủ Việt Nam mới như: đảng lao động Việt Nam, đảng xã 
hội Việt Nam, đảng cứu quốc Việt Nam, đảng nhân dân Việt 
Nam, đảng người Việt yêu người Việt … Có một số nhóm hoạt 
động dân chủ Việt Nam khác vận động tôi tham gia thành lập và 
lãnh đạo liên minh các lực lượng hoạt động dân chủ Việt Nam. 
Nhưng tôi đã tạm thời từ chối tất cả những lời mời đó để xin gia 
nhập vào đảng cộng sản Việt Nam để giúp cho đảng cộng sản 
Việt Nam cải cách phát triển trở thành một đảng thực sự dân 
chủ toàn diện và triệt để. 

 Tôi muốn đảng cộng sản Việt Nam từ bỏ những sai lầm thiếu sót đến 

99% của hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin để thay thế vào 

đó là sử dụng hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng ưu việt hơn, đúng đắn 

hơn, ít sai lầm hơn, ít thiếu sót hơn. Tôi không nói là hệ lý luận chủ 

nghĩa cộng đồng đã hoàn thiện tuyệt đối. Nhưng so với hệ lý luận chủ 

nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin thì hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng tốt 

hơn, hoàn thiện hơn rất nhiều. Hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê 

Nin có thể ví tựa như là chiếc xe ô tô hiệu Volga cũ của Liên Xô cũ 

trước đây. Còn hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng có thể ví tựa như chiếc 

xe ô tô đời mới do hãng xe ô tô Roll Royce của nước Anh sản xuất 

vậy. Hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin có thể ví tựa như 

chiếc cày 51 cày bằng trâu bò cũ, hỏng. Hệ lý luận chủ nghĩa cộng 

đồng có thể ví tựa như một chiếc máy cày bừa hiện đại tiết kiệm nhiên 

liệu do Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản sản xuất. Tôi hy vọng gần 4 triệu đảng 

viên đảng cộng sản Việt Nam, các lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam 

hãy bỏ sự bảo thủ để cầu tiến, dũng cảm vứt bỏ hệ lý luận chủ nghĩa 

cộng sản rồi sử dụng hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng. Trong hệ lý luận 

chủ nghĩa cộng đồng đã kế thừa toàn bộ tinh hoa của hệ lý luận chủ 

nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin. Tôi muốn đảng cộng sản Việt Nam sẽ 

đổi tên thành đảng cộng đồng Việt Nam hoặc đảng dân chủ cộng động 

Việt Nam. 
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Cuối năm 2013 quốc hội Việt Nam đã biểu quyết tán thành việc sửa 

đổi hiến pháp năm 1992. Trong nội dung hiến pháp Việt Nam mới sửa 

đổi có điểu khoản tôn trọng quyền con người của nhân dân Việt Nam. 

Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức ASEAN và Liên Hiệp 

Quốc. Do vậy tất cả những công ước quốc tế mà tổ chức ASEAN và 

Liên Hiệp Quốc đã ban hành có hiệu lực thì tôi cùng nhân dân Việt 

Nam có quyền được hưởng đầy đủ, trọn vẹn. Trong nội dung bản công 

ước về nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành còn hiệu 

lực có công nhận quyền con người tối thiểu mà công dân mọi quốc gia, 

dân tộc trên thế giới đều được hưởng như sau: 

 

1-     Quyền tự do lập hội. 
2-     Quyền tự do tôn giáo. 
3-     Quyền tự do biểu tình. 
4-     Quyền tự do trưng cầu dân ý. 
5-     Quyền tự do ngôn luận. 
6-     Quyền tự do bầu cử, ứng cử. 
7-     Nhiều quyền tự do khác nữa. 
 
Đảng chính là một hình thái của hội. Hội gồm nhiều hình thái như: 

đảng chính trị, hội nghề nghiệp, câu lạc bộ sở thích, phong trào nhân 

dân … Do vậy trong quyền tự do lập hội đã bao gồm quyền tự do lập 

đảng. 

  

Việt Nam không phải là ốc đảo. Việt Nam đã hội nhập và sẽ ngày càng 

hội nhập sâu sắc hơn với thế giới. Đa nguyên, đa đảng là một xu thế 

lịch sử phát triển tất yếu của xã hội Việt Nam và nhân loại. Trung 

Quốc ngày nay đã có thêm gần 10 đảng chính trị tồn tại phát triển song 

hành cùng với đảng cộng sản Trung Quốc. Gần 200 quốc gia trên thế 

giới đều theo chế độ đa đảng. Trên thế giới chỉ còn 3 quốc gia tồn tại 

chế độ độc đảng độc tài là Việt Nam, Cu Ba, Bắc Triều Tiên. 

  

Hiến pháp, pháp luật Việt Nam không hề có điều cấm thành lập đảng 

chính trị mới ngoài đảng cộng sản Việt Nam. Điều 4 hiến pháp Việt 

Nam không hề ghi rõ điều cấm thành lập đảng chính trị mới tại Việt 

Nam. Tuyên bố của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đầu năm mới 2014 

có khẳng định hùng hồn rằng: 

1-     Công dân Việt Nam được làm tất cả những gì mà luật pháp 
không cấm. 
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2-     Công chức chính quyền Việt Nam chỉ được làm những gì 
mà luật pháp cho phép. 

  

Tôi tin rằng trong năm 2014 sẽ có ít nhất thêm 3 đảng chính trị dân chủ 

Việt Nam mới được thành lập. Từ năm 2014 đến 2016 sẽ có ít nhất 

khoảng 30 đảng chính trị dân chủ Việt Nam mới được thành lập. 

Phong trào dân chủ Việt Nam đang phát triển khá mạnh trong những 

năm gần đây và phát triển ngày càng mạnh hơn. Chỉ cần có thêm một 

đảng chính trị dân chủ mới ra đời ở Việt Nam thành công là sẽ có thêm 

nhiều đảng chính trị dân chủ Việt Nam mới ra đời phát triển như nấm 

sau mưa tại Việt Nam. 

  

Nếu đảng cộng sản Việt Nam không chịu cải cách để phát triển thì tôi 

tin không lâu nữa xã hội Việt Nam sẽ tẩy chay hoàn toàn vai trò của 

đảng cộng sản Việt Nam tựa như hơn 20 quốc gia cộng sản châu Âu 

cuối thế kỷ 20 từng từ bỏ hoàn toàn chế độ cộng sản vậy. 

  

Nếu đảng cộng sản Việt Nam từ chối xét đơn xin gia nhập vào đảng 

cộng sản Việt Nam của tôi thì sau 1 tháng đến chậm nhất là 9 tháng 

nữa tôi sẽ có thể nhận lời với các nhóm dân chủ Việt Nam mời tôi 

tham gia các đảng chính trị dân chủ Việt Nam mới. Quyền tham gia lập 

đảng, lập hội là quyền con người chính đáng của tôi và của nhân dân 

Việt Nam. Nếu tôi bị bắt giam tù về sự tham gia lập đảng, lập hội thì 

tôi tin chắc sẽ có người xem thường thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là 

tên nói láo, là thằng công tử bột vì mang danh là thủ tướng chính phủ 

Việt Nam mà không đủ bản lĩnh, trách nhiệm để bảo vệ quyền con 

người chính đáng cho công dân Việt Nam. 

  

Tôi muốn trao đổi nhiều vấn đề nữa nhưng trong bức tâm thư này tôi 

chỉ tạm xin trao đổi 3 vấn đề. Đề nghị đảng cộng sản Việt Nam sớm trả 

lời cho tôi biết là đồng ý hay khước từ những vấn đề tôi trao đổi trong 

bức thư này. Người cao thượng thường cư xử với người khác bằng tình 

yêu thương, lý lẽ, vị tha, bao dung, bác ái. Kẻ tiểu nhân, độc ác thường 

cư xử với người tốt bằng nắm đấm, đá, đao, búa, tra tấn, giam tù, nhục 

hình, chửi bới, bôi nhọ, vu khống. Người đàng hoàng luôn sẵn sàng đối 

thoại công khai. Kẻ giả dối ưa vu khống người khác, la lối đơn 

phương, cả vú lấp miệng em. Tôi cư xử với đảng cộng sản Việt Nam 

rất lịch sự, đàng hoàng, tử tế. Nếu đảng cộng sản Việt Nam cư xử lại 

với tôi thiếu đàng hoàng thì chứng tỏ đảng cộng sản Việt Nam giống 

như bọn đảng xã hội đen chuyên làm điều tội ác như: trộm, cắp, cướp, 

bảo kê sòng bạc, chứa gái mãi dâm thôi! 
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Tôi và đồng bào Việt Nam cùng bè bạn quốc tế sẽ chờ đón những hoạt 

động của đảng cộng sản Việt Nam đối với tôi để đánh giá, kết luận rõ 

thêm về bản chất thực sự của đảng cộng sản Việt Nam là như thế nào?! 

  

Nếu đảng cộng sản Việt Nam đối xử độc ác, tàn bạo với tôi trong khi 

tôi rất thiện chí, lịch sự, đàng hoàng với đảng cộng sản Việt Nam thì 

tôi tin đồng bào Việt Nam cùng bè bạn quốc tế sẽ bảo vệ quyền con 

người chính đáng của tôi. 

  

Tôi hy sinh bản thân mình, xả thân vì lợi ích của nhân dân Việt Nam 

và nhân loại. Do vậy tôi tin nhân dân Việt Nam cùng nhân dân 

ASEAN và nhân dân toàn thế giới sẽ không bỏ rơi tôi, sẽ bảo vệ tôi hết 

lòng. 

  

Tôi xin chúc toàn thể các lãnh đạo và đảng viên đảng cộng sản Việt 

Nam, đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, bè bạn quốc tế 

luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công , hạnh phúc ! 

  

Tôi đề nghị đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam sớm 

minh oan cho tôi như đã từng minh oan cho ông Kim Ngọc cựu bí thư 

tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc. Chính quyền Việt Nam đã xử án oan sai tôi 5 

năm tù giam. Chính quyền Việt Nam trực thuộc sự lãnh đạo độc quyền, 

toàn diện của đảng cộng sản Việt Nam do vậy đảng cộng sản Việt Nam 

có nghĩa vụ sớm minh oan cho tôi. 

  

Mọi sự liên lạc với tôi xin thông qua địa chỉ nhà riêng tại: 80 Nguyễn 

Thái Bình, Q.1, TP.HCM. Điện thoại cố định: (08)22245577. Điện 

thoại di động: 0967375886. Email: thanglong67@gmail.com . 

  

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, buổi sáng ngày 20/03/2014, 

Lê Thăng Long – Lincoln Lê 

 

mailto:thanglong67@gmail.com
http://www.lethanglong.wordpress.com/
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TƯƠNG LAI NÀO CHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT 

NAM KHI KHƯỚC TỪ LÊ THĂNG LONG 
  

 

Kính gửi: 

1-     Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngòai cùng bè bạn quốc tế! 
2-     Lực lượng họat động dân chủ Việt Nam và vì quyền con người cho nhân 
dân Việt Nam! 
3-     Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam và công chức chính quyền Việt Nam! 

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

20/03/2014, đại diện chi bộ đảng cộng sản Việt Nam phường Nguyễn Thái Bình đã 

chính thức trả lời khước từ đơn xin vào đảng cộng sản Việt Nam của tôi. Có hai lý do 

chính được đưa ra để khước từ đơn xin vào đảng cộng sản Việt Nam của tôi là: 

1-     Lý do thứ nhất: Theo điều lệ của đảng cộng sản Việt Nam thì người xin 
vào đảng cộng sản Việt Nam phải trung thành với đường lối chủ nghĩa cộng 
sản Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng cộng sản Việt Nam cho 
rằng tôi đã chỉ ra cho thấy chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin sai lầm và thiếu 
sót 99%, khác biệt với quan điểm của đảng cộng sản Việt Nam, nên không đạt 
tiêu chuẩn này. 

 2-      Lý do thứ 2: Cũng theo điều lệ đảng cộng sản Việt Nam thì người xin 
vào đảng cộng sản Việt Nam phải là công dân tốt và chấp hành tốt pháp luật 
Việt Nam. Vì tôi vừa ra tù và còn trong thời gian bị quản chế 3 năm, trong thời 
gian này tôi đã bị 2 lần lập biên bản phạt vi phạm hành chính do đã ra khỏi 
phường ngòai phạm vi quản chế. Cho nên tôi cũng chưa đạt tiêu chuẩn này. 

 Tôi mong đảng cộng sản Việt Nam cứu xét lại cho tôi. Đảng cộng sản Việt Nam đã 

rất sai lầm khi viện cớ 2 lý do trên để khước từ đơn xin vào đảng cộng sản Việt Nam 

của tôi. Tôi xin có đôi chút hùng biện để chứng minh như sau: 

1-     Tôi rất trung thành với chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Nhưng tôi chỉ trung thành với những phần đúng và tôi kiên quyết 
đấu tranh để loại bỏ sai lầm. Khi còn sống chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nói rằng: 
”Đảng viên và công chức chính quyền phải là công bộc của nhân dân, phải 
luôn biết phê bình và tự phê bình”. Có nghĩa là cái đúng thì theo, cái sai thì 
phải sửa. Hồi nhỏ cha, mẹ tôi luôn dạy tôi mỗi khi ăn cơm là: “Con thấy hạt 
sạn hay thóc thì phải nhặt bỏ ra nhé, con chỉ ăn cơm thôi nhé!”. Hệ lý luận chủ 
nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin sai lầm, thiếu sót đến 99%. Do vậy tôi chỉ trung 
thành với 1% cái đúng, còn 99% “hạt sạn” tôi phải lượm bỏ chứ. 

 2-     Gần đây báo “lề phải” của đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt 
Nam có đăng tin rất nhiều vụ xử án oan sai đối với nhân dân Việt Nam trong 
đó có vụ xử án oan sai ông Nguyễn Thanh Chấn cùng nhiều vụ oan sai khác 
nữa. Tôi đề nghị đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam sớm minh 
oan cho tôi như đã từng minh oan cho ông Nguyễn Kim Ngọc cựu bí thư tỉnh 
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ủy tỉnh Vĩnh Phúc trước đây. Hơn thế nữa, vụ án của chúng tôi cũng đã được 
Nhóm hành động chống giam giữ tùy tiện (WGAD) của Liên Hiệp Quốc chính 
thức công bố là chính quyền Việt Nam đã sai phạm. 

Cả hai lý do đưa ra để khước từ tôi xin vào đảng cộng sản Việt Nam đều là không 

chính đáng. Đảng cộng sản Việt Nam quá bao biện và ngụy biện về hai lý do khước từ 

tôi. Tôi suy đóan việc khước từ tôi xin gia nhập đảng cộng sản Việt Nam là có nhiều 

vấn đề thực sự khác như sau: 

1-     Vấn đề thứ nhất: Theo như lời của chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì 
có một bộ phận không nhỏ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam tham nhũng 
tựa như là những đàn sâu bọ. Tôi là chuyên gia xử lý “sâu bọ”. Tôi có những 
phương thuốc đặc trị rất hữu hiệu để xử lý “sâu bọ”. Khi tôi mà “phun thuốc” 
thì “sâu bọ” trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam sẽ bị “hóa kiếp” hàng loạt. 
Vì quá lo lắng, sợ mất đi lợi ích “sâu bọ” cho nên những đàn “sâu bọ” trong 
đảng cộng sản Việt Nam rất chi là e sợ tôi. Bởi vậy những đàn “sâu bọ” trong 
đảng cộng sản Việt Nam gây khó khăn không dám cho tôi gia nhập đảng cộng 
sản Việt Nam. 

 2-     Vấn  đề thứ hai: Vì tôi là chuyên gia phân tích đánh giá siêu hạng. Ít có 
điều gì giả dối trước mắt tôi mà không bị phát hiện. Ví tựa như còn ruồi bay 
vụt qua mắt tôi là tôi biết ngay là con đực hay con cái. Dối ai thì được chứ đối 
với tôi thì hổng có được. Tôi thì nghĩ rằng Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Hàn 
Quốc, Thụy Sỹ, Úc … dân chủ gấp nhiều lần so với Việt Nam. Nhưng cô gái 
nào đó có tên là Nguyễn Thị Doan thì lại nói rằng: dân chủ Việt Nam “cao hơn 
gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”! Phải chăng là con gái Việt Nam hay nói 
ngược đại ý như sau: Con gái nói có là không, con gái nói ghét là yêu, con gái 
nói yêu là ghét đó, con gái nói ứ là ừ, … đừng nghe những gì con gái nói ! 
Nghe đâu cô gái Việt Nam có tên là Nguyễn Thị Doan là đảng  viên đảng cộng 
sản Việt Nam và làm chức to đến cỡ phó chủ tịch nước kia đấy! Tôi mà trở 
thành tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam (tựa như anh Nguyễn Phú Trọng) 
chắc chắn tôi sẽ bắt cái em Nguyễn Thị Doan phải viết ít nhất là một vạn cái 
bản kiểm điểm vì cái tội nói dối, nói xạo, nói không thật, nói quá lời, nói ngược 
với sự thật. 

 Lẽ nào là đảng cộng sản Việt Nam hay giả dối tựa như là cô gái miền quê Nguyễn Thị 

Doan vì vậy sợ tôi bắt lỗi chăng?! Lẽ nào chính vì vậy đó là lý do thực mọi người e sợ, 

ngăn cản không cho tôi có cơ hội để trở thành tổng bí thư của đảng cộng sản Việt 

Nam?! 

 

 3-     Vấn đề thứ ba: Tôi vốn dĩ quen chơi đẹp, chơi rất fairplay trong mọi cuộc 
chơi. Đảng cộng sản Việt Nam chơi không đẹp, chơi hổng có fairplay, chơi 
xấu, có lẽ vì vậy đảng cộng sản Việt Nam rất ngại có tôi trong đội hình 
chăng?! 
  

Chơi xấu là lạm dụng vũ lực, lạm dụng nhà tù, chơi luật rừng, cậy sức mạnh bắt nạt 

người lương thiện, chơi không sòng phẳng, vừa ăn cướp vừa la làng. 
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Tôi và các bạn tôi là những người rất yêu nước, hòan tòan vô tội. Vậy mà chính quyền 

của đảng cộng sản Việt Nam bỏ tù chúng tôi đồng thời lại còn lớn tiếng bôi nhọ danh 

dự của chúng tôi nữa. Nhưng trời cao có mắt đấy! Thiện rồi sẽ thắng ác! Bậc chí sĩ yêu 

nước rồi sẽ được nhân dân ủng hộ. Đàn “sâu bọ” rồi cũng sẽ bị trời đất cùng nhân dân 

“hóa kiếp”. 

  

Nếu đảng cộng sản Việt Nam không cho tôi tham gia vào đảng để giúp xử lý “sâu bọ” 

thì những đàn “sâu bọ” ấy tiếp tục lớn mạnh. Trời đất và nhân dân sắp đến ngày hết 

chịu nổi sẽ ra tay “hóa kiếp” hết lũ “sâu bọ” phá hoại xã hội Việt Nam. 

  

Tôi đã chơi quá đẹp, quá fairplay vì đã có ý thật lòng muốn giúp cho đảng cộng sản 

Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam khước từ tôi là hòan tòan do lỗi của đảng cộng 

sản Việt Nam. Tôi muốn ôm hôn đảng cộng sản Việt Nam nhưng đảng cộng sản Việt 

Nam khước từ nụ hôn nồng thắm của tôi. Có lẽ vì “sâu bọ” e sợ tôi nên hổng có dám 

để cho tôi ôm hôn và hổng dám ôm hôn lại tôi?! 

  

Hiến pháp Việt Nam sửa đổi cuối năm 2013 có điều khỏan bổ sung là: Tôn trọng, bảo 

vệ quyền con người cho nhân dân Việt Nam. 

  

Thông điệp đầu năm 2014 của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nhấn mạnh 3 điều: 

1-     Công dân Việt Nam được làm tất cả những gì mà luật pháp không cấm. 

2-     Công chức chính quyền Việt Nam chỉ được làm những gì mà luật pháp 
cho phép. 

3-     Nhân dân Việt Nam được quyền sử dụng hiến pháp và pháp luật để bảo 
vệ lợi ích và quyền con người chính đáng của mình. 

Trong quyền con người theo nội dung công ước về quyền con người quốc tế do Liên 

Hiệp Quốc ban hành đã có quyền tự do lập hội. Hội có nhiều hình thái khác nhau như: 

đảng chính trị, hội nghề nghiệp, câu lạc bộ sở thích, công đòan, phong trào nhân dân... 

Hiến pháp và pháp luật Việt Nam không hề có điều nào cấm thành lập đảng chính trị 

mới. Do vậy sau đây tôi sẽ viết đơn xin thành lập đảng chính trị dân chủ Việt Nam 

mới. 

  

Tôi tin sẽ có nhiều nhà hoạt động dân chủ Việt Nam, nhà hoạt động vì quyền con 

người cho nhân dân Việt Nam, đảng viên đảng cộng sản Việt Nam và công chức chính 

quyền Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ có rất nhiều triệu người xin gia nhập đảng 

chính trị dân chủ Việt Nam mới. Chắc chắn đảng mới do tôi vận động thành lập sẽ 

không thể có “sâu bọ” hòanh hành. 

  

Quý vị và các bạn hãy chờ đợi một chút xíu nhé. Tôi sẽ sớm viết đơn xin thành lập 

một lô một lốc đảng chính trị Việt Nam mới trong thời gian tới. Xưa nay Long nói là 

làm. Long chưa từng nói mà hổng có làm. “Sâu bọ” đáng ghét lắm. Nhưng tôi vẫn có 

rất nhiều tình yêu thương với “đàn sâu bọ” vì viết rõ rằng không lâu nữa “đàn sâu bọ” 

sẽ bị “hóa kiếp” hòan tòan tại Việt Nam. 
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Tôi xin chúc tất cả quý vị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành 

công , hạnh phúc ! Tôi mong toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngòai, 

các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam và công chức chính quyền Việt Nam, lực 

lượng dân chủ Việt Nam và lực lượng họat động vì quyền con người cho nhân dân 

Việt Nam, bè bạn quốc tế hãy sống theo tinh thần sống là: hãy ôm hôn kẻ thù của 

chính mình! 

  

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 24/03/2014, 

Lê Thăng Long – Lincoln Lê 
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