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HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG VIỆT NAM MỚI BÀN VỀ CHỦ ĐỀ  

 

NGOẠI GIAO NHÂN DÂN! 

 
 

Kính gửi: 

 

 Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế ! 

  

Tôi là Lê Thăng Long, bí danh là Lincoln Lê. Tôi là doanh nhân và là nhà 

hoạt động vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Tôi là nhà hoạt động 

vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Tôi còn là nhà nghiên cứu về kinh tế và 

khoa học công nghệ. Thời gian qua đã có một số nhân dân suy tôn tôi là chí sĩ 

yêu nước, một số nhân dân các nước đã suy tôn tôi là chí sĩ vì hòa bình và 

hạnh phúc nhân loại. 

  

Trong năm 2014 tôi chủ trì tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới để bàn 

về những vấn đề cải cách phát triển nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành cường 

quốc. Hiện nay Việt Nam vẫn còn là 1 trong 50 quốc gia nghèo nhất thế giới. 

Theo kế hoạch tôi lập ra thì chỉ trong 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. Cũng trong năm 

2014 tôi khời sự tiến hành những chương trình cải cách phát triển ASEAN và 

thế giới như sau : 
1-         Chương trình vận động cải cách Liên Hiệp Quốc. 
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. 
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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. 

  

Trong thời gian qua tôi đã viết bài công bố nội dung tóm tắt chương trình hội 

nghị Diên Hồng Việt Nam mới và các chương trình cải cách phát triển 

ASEAN cùng thế giới. Có một số nhân dân Việt Nam hỏi tôi là sao không 

thấy tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc ở Việt Nam đi rồi hãy giải 

quyết những vấn đề ở nước ngoài? 

  

Thực sự tôi hành động cống hiến vì lợi ích cho ASEAN và nhân loại thì đó 

cũng chính là sự cống hiến lợi ích cho dân tộc Việt Nam. Khi tôi cống hiến 

nhiều lợi ích cho ASEAN và thế giới thì ASEAN cùng thế giới sẽ đề cao giá 

trị của dân tộc Việt Nam rồi sẽ giúp lại dân tộc Việt Nam những vấn đề khác 

để phát triển nhanh về: kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự, khoa học công 

nghệ. 

  

Dân tộc Việt Nam không có giá trị với các dân tộc khác khi dân tộc Việt Nam 

chỉ biết nhận sự giúp đỡ của các dân tộc khác mà không có cống hiến hữu ích 

trở lại đối với cộng đồng quốc tế. Dân tộc Việt Nam chỉ trở thành có giá trị 

với các dân tộc khác khi dân tộc Việt Nam có sự cống hiến lợi ích cho cộng 

đồng quốc tế. 

  

Mỗi con người trên trái đất đều bình đẳng ở một số vấn đề là được sinh ra 

một lần và phải chết một lần. Nếu ai đó sống tốt, sống có ích cho người khác 

khi chết đi sẽ được người khác nhớ thương. Ngược lại ai đó sống độc ác, làm 

điều tội lỗi với người khác đến khi chết đi còn bị người khác nhớ đến với sự 

nguyền rủa. 

  

Tôi đang sống với từng giây phút thiêng liêng, bởi từng giây phút sống của tôi 

là để phục vụ sứ mệnh đem đến cho dân tộc Việt Nam và nhân loại nhiều điều 

tốt đẹp. Trong quá khứ dân tộc Việt Nam chưa có những con người lỗi lạc 

như: bác học Anh-Xtanh, bác học Niu Tơn, bác học Ê Đi Xơn, bác học Nô 

Ben, thánh Gan Đi, nhà kinh tế Lý Quang Diệu, đức Phật tổ Như Lai … Tôi 

tin trong thế kỷ 21 này dân tộc Việt Nam sẽ xuất hiện nhiều con người lỗi lạc 

để sớm làm bừng sáng dân tộc Việt Nam và cống hiến nhiều lợi ích cho nhân 

loại. Bản thân tôi và một nhóm nhà khoa học Việt Nam sắp công bố một số 

sáng tạo khoa học công nghệ vĩ đại có giá trị lớn đối với nhân loại hôn cả 

những sáng tạo của nhà bác học Nobel, bác học Einstein, bác học Edison, bác 

học Ga Li Lê, bác học Newton … 
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Tôi muốn ngay trong năm 2014 đảng cộng sản Việt Nam cùng chính quyền 

Việt Nam hãy cùng với tôi triển khai kế hoạch phát hành 2 đồng tiền quốc tế 

là đồng tiền chung ASEAN và đồng tiền chung thế giới. Đây là giải pháp rất 

tốt để Việt Nam có thể huy động của cộng đồng quốc tế lượng tài chính lớn 

giá trị hàng ngàn tỷ USD để đầu tư phát triển nền kinh tế Việt Nam. Muốn 

làm thành công việc này Việt Nam cần có sự ủng hộ lớn của cộng đồng quốc 

tế. Nếu dân tộc Việt Nam có cống hiến lớn đối với cộng đồng quốc tế thì tôi 

tin tưởng chắc chắn rằng cộng đồng quốc tế sẽ ủng hộ lớn đối với dân tộc 

Việt Nam. 

  

Dân tộc Việt Nam cần hội nhập sâu sắc hơn nữa với cộng đồng quốc tế. Hội 

nhập quốc tế là sự hợp tác cùng có lợi giữa những quốc gia, dân tộc. Cống 

hiến cho cộng đồng quốc tế chính là sự đầu tư lâu dài cho dân tộc Việt Nam. 

Nhóm chúng tôi tặng 70% giá trị bản quyền công nghệ năng lượng mới cho 

toàn thế giới. Chúng tôi chuẩn bị công bố và đăng ký bản quyền toàn thế giới 

về công nghệ sản xuất năng lượng sạch từ nước. Chúng tôi đã tìm ra giải pháp 

công nghệ mới cho phép sử dụng năng lượng mặt trời để tách nước H2O thành 

oxy O2 và hydro H2. Sử dụng oxy O2 và hydro H2 làm nguồn năng lượng sạch 

phục vụ cuộc sống nhân loại. Theo tính toán của các nhà khoa học thế giới thì 

chỉ trong khoảng 50 năm nữa nguồn năng lượng hóa thạch là than đá và dầu 

mỏ trên toàn thế giới sẽ bị khái thác gần cạn kiệt. Chúng tôi đã có tầm nhìn 

xa, trông rộng cho toàn nhân loại về giải pháp năng lượng mới. Có thể sản 

xuất một năng lượng lớn dư thừa đối với nhu cầu sử dụng năng lượng của 

nhân loại. Giá thành của năng lượng sạch theo công nghệ mới rẻ gấp hàng 

trăm lần so với mức giá xăng dầu hiện nay. 

  

Ngoài ngoại giao chính phủ thì có ngoại giao nhân dân. Ngoại giao nhân dân 

là quan hệ giao lưu hợp tác giữa nhân dân nước này với nhân dân nước khác. 

Quan hệ kinh tế giữa doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam với doanh nhân, 

doanh nghiệp các quốc gia trên thế giới là một trong những quan hệ ngoại 

giao nhân dân quan trọng thiết thực nhất. Dự kiến từ năm 2014 đến năm 2016 

nhóm chúng tôi sẽ thành lập gần 200 câu lạc bộ doanh nhân, doanh nghiệp 

hữu nghị Ôm Hôn với tất cả gần 200 quốc gia trên thế giới. Thông qua các 

câu lạc bộ này nhóm chúng tôi muốn giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế 

giữa doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam với doanh nhân, doanh nghiệp các 

quốc gia trên thế giới được tốt hơn. Thông qua diễn đàn hội nghị Diên Hồng 

Việt Nam mới nhóm chúng tôi muốn trình bày nhiều chương trình ngoại giao 

nhân dân khác nữa. Chúng tôi muốn toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong 

nước và kiều bào ở nước ngoài tham gia hiến kế, vận động để giúp cho ngoại 

giao nhân dân của Việt Nam và tất cả các quốc gia trên thế giới được tốt hơn. 
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Ngoài ngoại giao nhân dân về kinh tế thì ngoại giao nhân dân về văn hóa, tôn 

giáo, thể thao … cũng rất quan trọng. Trên tinh thần hội nhập quốc tế sâu 

rộng nhưng không bị hòa tan đó là nguyên tắc cơ bản về ngoại giao nhân dân 

mà nhóm chúng tôi chủ trương thực hiện. Nhóm chúng tôi muốn tuyên truyền 

cho toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn 

quốc tế sống theo tinh thần sống là: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình! 

  

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

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

  

Quý vị và các bạn muốn tham gia hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới xin 

đăng ký với tôi thong qua địa chỉ nhà riêng: 80 Nguyễn Thái Bình, Q.1, 

TP.HCM. ĐTDĐ: +84-967375886. Email: thanglong67@gmail.com . 

 

 

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 29/07/2014, 

Chí sĩ yêu nước, chí sĩ vì hòa bình và hạnh phúc nhân 
loại Lê Thăng Long – Lincoln Lê, 

Website: www.lethanglong.wordpress.com . 

Facebook: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn 
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