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(Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình) 

 

DANH HÀI CHÍNH TRỊ LỆ VUI LÊ THĂNG LONG 
  

Thân gửi: Các quái vị và các bọn! 

 Đồng kính gửi các quý vị và các bạn! 

  

Tôi tên là Lê Thăng Long! Là người có tham gia một tý chút gọi là đánh trống 

múa rối giúp các lực lượng dân chủ Việt Nam xả  stress. Cha và mẹ đẻ của tôi 

quê gốc tỉnh Quảng Ngãi miền trung nghèo khó. Vốn dĩ tôi là thằng nhà quê 

nghèo, khù khờ, thật thà. 

  

Thời gian gần đây trên diễn đàn mạng Internet có một sự kiện nóng gây tranh 

cãi sôi nổi trong nhiều người và giới trẻ Việt Nam là sự kiện ca sĩ Lệ Rơi, lệ 

sầu, lệ khổ, lệ khóc gì gì đó. Tại sao một anh nông dân nghèo tại một gia đình 

nông thôn tỉnh Hải Dương chuyên trồng ổi lại mau chóng nổi tiếng như cồn 

trong thời gian ngắn đến như vậy ?! Đã có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng chuyên 

nghiệp của Việt Nam hiện nay phải ghen tị với sự nổi tiếng của ca sĩ vườn ổi 

có biệt danh là Lệ Rơi. Tôi có tìm hiểu và hiểu ra bí quyết để nổi tiếng của ca 

sĩ Lệ Rơi. Gọi là bí quyết chứ thực sự về bản chất chẳng có gì là bí quyết cả. 

Điều này trên diễn đàn mạng internet đã có một số ca sỹ nổi tiếng và chuyên 

nghiệp từng bình luận, nói ra rồi. Tôi chỉ mượn lời và nhắc lại. Có một sự thật 

là giới sâu bít (showbiz …) văn nghệ sỹ Việt Nam lâu nay quá chạy theo hình 

thức, hoa hòe, hoa sói, đánh bóng mông má thương hiệu, thẩm mỹ viện, son 

phấn lòe loẹt, thiếu thực chất thành ra giả dối. Ca sĩ Lệ Rơi chỉ là anh nông 

dân nghèo chân chất, thật thà. Tuy hát không hay, hát dở, nghe hát bực mình 

như có người nói là « hát như đấm vào lỗ tai mà cũng hát ». Nhưng được cái 

là ca sĩ Lệ Rơi hát rất nhiệt tình, hát rất cống hiến, phong cách chân chất thực 

thà. Đúng thật sự là : thật thà là cha giả dối. Ngay cả người giả dối vẫn thích 

người thật thà. Bản chất sâu thẳm trong mỗi con người là vậy. 
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Bác Hồ - chủ tịch Hồ Chí Minh có rất nhiều tên thật và tên bí danh như : 

Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Lý Thụy, ông Ké, anh Ba, Trần Dân 

Tiên … Bác Hồ - chủ tịch Hồ Chí Minh yêu dấu của nhân dân Việt Nam từng 

sử dụng bút danh là Trần Dân Tiên để ca ngợi tài năng và đức độ của chủ tịch 

Hồ Chí Minh trong câu chuyện : Vừa đi đường vừa kể chuyện. Đúng thật sự 

là Bác Hồ quá giỏi làm PR thương hiệu. Tôi rất là bái phục, bái phục ! 

  

Ngày nay tôi đang tập toẹ làm chính trị gia. Có nhiều lúc tôi cũng định học 

tập theo tấm gương đạo đức Bác Hồ - Hồ Chí Minh. Tôi cũng định sử dụng 

bút danh gì gì đó như : lệ vui, lệ sướng, lệ yêu … gì gì đó để viết bài tự ca 

ngợi chính mình. Nhưng tôi vốn quá thật thà, tự thấy xấu hổ (mắc cỡ) với 

lương tâm mình quá cho nên tôi lại không dám học theo như Bác Hồ là sử 

dụng bút danh Trần Dân Tiên để ca ngợi Hồ Chí Minh. 

  

Nếu so sánh với ca sĩ Lệ Rơi có lẽ tôi chưa nổi tiếng bằng. Nhưng tôi hy vọng 

tôi cứ tiếp tục nhiệt tình cống hiến rồi sẽ có ngày tôi cũng sẽ được nổi tiếng 

bằng ca sỹ Lệ Rơi. Hát hay không bằng hay hát. Điều đó đúng với ca sỹ Lệ 

Rơi. Rất nhiều người làm chính trị giỏi và nghệ thuật cao ngày nay nổi tiếng 

như anh Phạm Chí Dũng, anh Trương Tấn Sang, anh Nguyễn Phú Trọng, chị 

Nguyễn Thị Doan … Đó là những chính trị gia thực thụ và chuyên nghiệp. 

Tôi thực sự chỉ là dân chính trị da (da bọc xương), là dân nghiệp dư thôi. 

  

Tôi thực sự chỉ là thằng làm doanh nhân, thằng nghiên cứu khoa học. Vốn dĩ 

tôi không thích chính trị và chẳng muốn làm chính trị. 

  

Tôi chỉ tham da chính trị một tý góp vui thôi. Vì tôi là dân chính trị nghiệp 

dư, quê mùa mà. Tôi muốn trở thành điểm mốc cho mọi chính trị gia Việt 

Nam so sánh thôi. Tôi biết rất là rõ tôi nà một thằng chính trị da quá dở. Tôi 

chưa bao giờ hài lòng về tôi mà. Tôi muốn tất cả mọi chính trị gia chuyên 

nghiệp và nghiệp dư Việt Nam đều phải hơn tôi. Hơn tôi là hơn về điều tốt, 

điều hay. Xin đừng hơn tôi về những điều dở, điều tệ hại. 

  

Tôi muốn tạo ra một sân chơi cho các chính trị gia Việt Nam về phong cách 

làm chính trị mới là : chơi đẹp, chơi sòng phẳng, chơi phe play, chơi nghệ 

thuật chứ không chơi thủ đoạn, chơi lịch sự chứ không chơi xấu, chơi nhân 

văn chứ không chơi tàn bạo, biết tôn trọng đối thủ, không chơi sau lưng và 

không chơi lén lút, chơi công khai, chơi bài ngửa, chơi đúng luật và đúng 

lương tâm … 

  

Thời gian qua ca sĩ Lệ Rơi – anh nông dân trồng ổi giúp cho giới văn nghệ sỹ 

Việt Nam có cơ hội nhìn lại mình. Tôi rất thú vị, cảm kích với nữ ca sĩ nổi 

tiếng là hát hay Phương Thanh cũng tự nhận mình là : đã có lúc phải chạy đua 
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với trào lưu một thời là thành công nhờ vào sự vay mượng của bên ngoài. Ca 

sĩ Việt Nam đã quá lạm dụng đua theo son phấn, kim cương, thời trang hàng 

hiệu. Có nhiều ca sĩ biểu diễn hát nhép. Có nhiều ca sĩ hát chẳng hay, vì nhờ 

ban nhạc hay và hòa âm phối khí tốt mà trở thành sao này, sao nọ, sao lớn, 

sao bé. 

  

Tôi đã và đang rất nỗ lực vận động để Việt Nam sớm có quy chế bầu cử, ứng 

cử tự do, bình đẳng cho toàn thể nhân dân Việt Nam về các chức vụ như : 

Chủ tịch nước, Tổng bí thư, Chủ tịch quốc hội, Thủ tướng chính phủ. Tôi 

muốn Việt Nam sớm có Tổng thống. Tôi muốn tôi và mọi người dân Việt 

Nam đều được tự do, bình đẳng tham gia ứng cử và bầu cử chức tổng thống, 

thủ tướng, chủ tịch nước, tổng bí thư, chủ tịch quốc hội tựa như các nước Mỹ, 

Thái Lan, Nhật Bản, Pháp, Anh, Hàn Quốc … họ bầu tổng thống hoặc thủ 

tướng chính phủ. 

  

Tôi biết rõ tôi là một chính trị gia rất tồi tệ, tôi không có giỏi về nghệ thuật 

chính trị mà. Nhưng tôi tin nếu có bầu cử và ứng cử tự do, dân chủ ở Việt 

Nam thì tôi sẽ trở thành tổng thống Việt Nam nếu tôi ra tranh cử chức vụ tổng 

thống. Bởi vì tôi nghĩ ngày nay nhân dân Việt Nam đa phần đã quá chán ghét 

sự giả dối. Nhân dân Việt Nam sẽ bầu cho chính trị gia nào thật thà, chân thật 

nhất. Tôi tin chắc chắn không có chính trị gia Việt Nam chuyên nghiệp và 

nghiệp dư nào lại có thể thật thà hơn tôi, chân thật nhà quê hơn tôi. 

  

Tôi có bản tính rất nhân hậu, thương người, bao dung, vị tha, bác ái, ngay 

thẳng, thật thà, sòng phẳng, nhường nhịn, công bằng, giản dị, hài hước … do 

vậy nếu tôi trở thành tổng thống, tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước gì gì đó 

thì tôi tin sẽ góp phần làm cho nhân dân Việt Nam luôn vui vẻ, yêu đời. Tôi là 

danh hài chính trị Lê Thăng Long. Nay tôi xin tự đặt thêm một cái tên bí danh 

mới cho mình là Lệ Vui Lê Thăng Long ! Tôi đã có một tên bí danh là 

Lincoln Lê. So với Bác Hồ - chủ tịch Hồ Chí Minh thì tôi vẫn còn quá ít tên 

bí danh. Có lẽ tôi cần phải học Bác Hồ trong thời gian tới là đặt thêm cho 

mình thật nhiều tên bí danh nữa. 

  

Tôi nhận thấy Việt kiều ở nước ngoài có rất nhiều người có tài cao và đức 

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

giới. Tôi đang nỗ lực vận động để tất cả Việt kiều đều có quyền có quốc tịch 

Việt Nam trở lại mà họ không phải từ bỏ quốc tịch đang có. Tôi muốn cho tất 

cả mọi Việt kiều ở mọi quốc gia trên thế giới đều có quyền tham gia ứng cử, 

bầu cử vào mọi chức vụ chính quyền của dân tộc Việt Nam. Việt kiều thực sự 

là con đẻ của dân tộc Việt Nam. Việt kiều có nhiều người tài năng cao và đức 

độ lớn vượt trội hơn rất nhiều nhiều so với các nhà lãnh đạo cao cấp ở trong 

nước như : anh Nguyễn Phú Trọng, anh Trương Tấn Sang, anh Nguyễn Tấn 

Dũng, anh Nguyễn Sinh Hùng. Dẫu là chưa hoàn hảo nhưng tôi thấy những 
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anh như Phạm Nhật Vượng Việt kiều Ucraina hay Nga gì đó, anh Nguyễn 

Xuân Châu – Châu Xuân Nguyễn là Việt kiều Australia, anh Alan Phan là 

Việt kiều Mỹ … hoàn toàn xứng đáng tranh cử để trở thành tổng thống hoặc 

thủ tướng Việt Nam. Con rể của đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là 

Việt kiều Mỹ cũng rất giỏi, anh ta có tài năng cao và đức độ lớn hơn bố vợ là 

cái chắc như đinh đóng cột. Tôi muốn con rể thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 

làm thay chức thủ tướng cho bố vợ của mình có lẽ là rất tốt cho sự phát triển 

của đất nước Việt Nam. 

  

Nếu Việt Nam có sự ủng hộ, hợp tác nhiệt tình của Mỹ toàn diện thì kinh tế 

Việt Nam sẽ phát triển rất là nhanh. Có sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ thì giải 

quyết tranh chấp biển Đông do Trung Quốc xâm lược biển đảo của Việt Nam 

chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Nếu con rể thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trở 

lại quốc tịch Việt Nam, ra tranh cử chức vụ tổng thống hoặc thủ tướng thì 

chắc chắn tôi cùng mọi thành viên trong gia đình tôi sẽ bỏ phiếu bầu cho anh 

ta. Chắc chắn chính phủ và nhân dân Mỹ sẽ rất thú vị, sẽ ủng hộ nhiệt tình 

việc con rể thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trở thành tổng thống Việt Nam. 

  

Tôi xin chúc toàn thể quái vị, các bọn và quý vị, các bạn luôn nhiều sức khỏe, 

bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc ! 

  

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 22/07/2014, 

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê. Danh hài chính 

trị Lệ Vui - Lê Thăng Long. 

 
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. ĐTCĐ: 

(08)22245577. ĐTDĐ: +84967375886. 
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