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PHẠM CHÍ DŨNG LÀ VÀNG THẬT 

 HAY VÀNG DỎM ?! 
  

 

 Thân gửi: 

 

 Toàn thể lực lượng dân chủ Việt Nam ! 

 

  

Tôi là chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê. Nay tôi xin có 

mấy vấn đề nhận xét về nhà báo Phạm Chí Dũng.  

  

Tôi và nhà báo Phạm Chí Dũng hiện nay đều được cái danh là nhà dân chủ Việt 

Nam nổi tiếng. Tôi có nhiều lúc bị nghi ngờ là an ninh mật của chính quyền Việt 

Nam gài vào để phá hoại lực lượng dân chủ Việt Nam. Thời gian qua tôi cũng 

có nghe không ít những nhà dân chủ Việt Nam cảnh báo tôi nhà báo Phạm Chí 

Dũng là người của an ninh Việt Nam gài vào để phá hoại lực lượng dân chủ Việt 

Nam. Dùng lửa để thử vàng mới biết rõ đó là vàng thật hay vàng giả. Muốn biết 

con người thật giả khó hơn dùng lửa để thử vàng rất nhiều. Thế gian Việt Nam 

hay nói là:  “Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người sâu hiểm khó đo khó lường !”. 

Tuy là rất khó đo khó lường nhưng nếu có phương pháp tốt vẫn có thể đo được 

lòng người. Sau năm 1975 tại Việt Nam từng chiếu bộ phim khá nổi tiếng có tên 

là “Ván bài lật ngửa”. Vậy phải chăng nhà báo Phạm Chí Dũng chính là nhân 

vật Nguyễn Thành Luân thời đại mới Việt Nam?! Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên 

thế giới đã thừa nhận Việt Nam rất giỏi về an ninh và tình báo. Tôi hoàn toàn 

đồng ý về điều này. 

  

Tôi từng hy vọng rất nhiều và cũng cảm thấy thất vọng rất nhiều về nhà báo 

Phạm Chí Dũng. Khi bác Lê Hiếu Đằng tuyên bố ra khỏi đảng Cộng sản Việt 

Nam thì chỉ sau ít ngày nhà báo Phạm Chí Dũng cũng làm theo như vậy. Bác Lê 

Hiếu Đằng đã rất tích cực vận động thành lập đảng Dân chủ Xã hội Việt Nam. 

Thật tiếc là khi chưa thành lập được đảng Dân chủ Xã hội Việt Nam thì bác Lê 
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Hiếu Đằng đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Nhà báo Phạm Chí Dũng một thời kề 

vai sát cánh thân mật với bác Lê Hiếu Đằng. Tôi cảm tưởng rằng nhà báo Phạm 

Chí Dũng sẽ trở thành người tiếp bước cho bác Lê Hiếu Đằng để thực hiện thành 

công việc thành lập đảng Dân chủ Xã hội Việt Nam. Nhưng gần đây qua một lần 

gặp mặt tôi có hỏi về việc thành lập đảng Dân chủ Xã hội Việt Nam thì nhà báo 

Phạm Chí Dũng tảng lờ. Từ đây tôi có cảm nhận có lẽ những sự cảnh báo của 

một số nhà dân chủ Việt Nam nói nhà báo Phạm Chí Dũng là dân chủ giả danh 

để phá hoại dân chủ có thể đúng. 

  

Tôi có nhận được một số nguồn tin cho rằng nhà báo Phạm Chí Dũng chơi bài 

lùi một bước để tiến trăm bước. Nhà báo Phạm Chí Dũng có làm một số việc 

đẹp lòng lực lượng dân chủ Việt Nam để trở thành người nổi tiếng trong lực 

lượng dân chủ Việt Nam. Từ đây nhà báo Phạm Chí Dũng sẽ thâu tóm và định 

hướng lái hoạt động dân chủ Việt Nam đi chệch hướng đến một quỹ đạo khác. 

Nếu nhà báo Phạm Chí Dũng là nhà dân chủ thực sự tin rằng anh sẽ không tự ái 

đối với tôi. Vàng thật thì không sợ lửa. Tôi mong anh sẽ tự chứng minh anh là 

vàng thật hay là vàng dởm. 

  

Tôi muốn vào đảng cộng sản Việt Nam để giúp chuyển hóa đảng cộng sản Việt 

Nam trở thành một đảng dân chủ thực sự. Nhưng khi chưa có đủ duyên để làm 

thành công điều đó thì tôi sẽ chuyển sang hướng thành lập đảng chính trị dân 

chủ Việt Nam mới. Nếu anh nhà báo Phạm Chí Dũng không tiếp bước cho bác 

Lê Hiếu Đằng thì tôi sẽ thực thi gánh vác trách nhiệm đó. 

  

Tôi xin chúc lực lượng dân chủ Việt Nam, 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! 

  

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 19/07/2014, 
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