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SUY NGHĨ VỀ THẾ HỆ TIỀN NHÂN! 
 

 
 

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

  

Tôi là chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê. Nhân sự 

kiện biển Đông dậy sóng thời gian gần đây tôi xin viết mấy lời tâm sự tâm tư 

của tôi với quốc dân đồng bào Việt Nam ta! 

  

Ngày bé khi học phổ thông tôi luôn được nhà trường Việt Nam dạy dỗ là phải 

luôn biết ơn các thế hệ tiền nhân đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm và xây 

dựng nên một xã hội công bằng, giàu mạnh… Khi chưa học lên cao, khi chưa 

được ra nước ngoài tôi đã từng tin rằng tất cả những gì tôi được học ở nhà 

trường phổ thông đều là đúng. Nhà trường Việt Nam đã từng dạy tôi 

rằng:  “Tất cả mọi điều trên trần gian này chỉ là tương đối. Chỉ duy nhất có 

chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin là tuyệt đối đúng!”. Đến nay khi đã 48 tuổi 

tôi dám khẳng định hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin sai lầm và 

thiếu sót hơn 99%. Trước kia tôi rất tin cậy các thế hệ tiền nhân Việt Nam là 

tài giỏi sáng suốt. Nhưng sau này đánh giá lại tôi nhận thấy không phải là như 

vậy. Bây giờ tôi đành phải nói ra một sự thật rằng: Các thế hệ tiền nhân của 

Việt Nam quá ư là ngu dốt và u mê. Không ngu dốt và u mê thì làm sao lại 

sùng bái cái hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin sai lầm đến hơn 

99%! 

  

Con hơn cha, mẹ và cháu hơn ông, bà về điều hay, điều tốt là nhà có phúc 

(phước)! Ngược lại khi con hơn cha, mẹ và cháu hơn ông, bà về sự ngu muội, 

dốt nát thì đó là nhà vô phúc (phước)! Tôi dám khẳng định là tôi thông minh 

hơn, tài giỏi hơn, bớt ngu hơn, bớt dốt nát hơn, sáng suốt hơn, bớt sai lầm 

hơn so với ông bà, cha mẹ tôi! 

  

Tin và sùng bái, ngưỡng mộ người thực sự tài cao, đức lớn là điều tốt, đáng 

khen ngợi, đó là sáng suốt. Tin và sùng bái, ngưỡng mộ kẻ sai lầm thì đó là 

điều xấu, u mê, ngu muội, đáng trách. Trước kia tôi từng nghĩ ai có công đem 
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ánh sáng chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin về Việt Nam là có công lớn đối 

với dân tộc Việt Nam. Nay thì tôi lại nghĩ ngược lại: ai, những ai truyền bá 

chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin về Việt Nam là có tội lớn đối với dân tộc 

Việt Nam. 

  

Nhiệt tình cộng với ngu dốt trở thành đại phá hoại. Nhiệt tình ứng dụng chủ 

nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin đó chính là sự đại phá hoại đối với dân tộc Việt 

Nam. 

  

Trong thế kỷ 20 có hơn 100 quốc gia trên thế giới được độc lập, tự do trong 

đó có Việt Nam. Có nhiều quốc gia được độc lập, tự do bằng giải pháp hòa 

bình không tốn một nhân mạng. Có nhiều quốc gia được độc lập, tự do mà tốn 

rất ít xương máu của nhân dân. Dân tộc Việt Nam giành được độc lập, tự do 

thì phải trả giá bằng nhiều triệu nhân mạng phải chết. So sánh với nhiều quốc 

gia khác tôi nhận thấy Việt Nam thật ngu muội, chẳng đáng tự hào chút nào, 

chẳng hề khôn ngoan tý nào. 

  

Từ nhỏ đến nay tôi luôn được nghe tuyên truyền tại Việt Nam rất nhiều rằng: 

Việt Nam là dân tộc anh hùng, bởi đã đánh thắng được mấy đế quốc to là: 

Pháp, Nhật, Mỹ! Mấy chục năm qua đến nay Việt Nam quá bất lực trước 

Trung Quốc khiến tôi thực sự hoài nghi. Có lẽ dân tộc Việt Nam là dân tộc 

quá hèn nhát, ươn hèn, nhu nhược chứ không phải là một dân tộc anh hùng 

thực sự! 

  

Quyền con người vô cùng quý giá. Vậy mà các thế hệ tiền nhân Việt Nam 

không thừa kế, dành của hồi môn cho thế hệ sau cái thứ quý giá là quyền con 

người đầy đủ và trọn vẹn. Các thế hệ tiền nhân của Việt Nam đã thừa kế, dành 

của hồi môn cho thế hệ con cháu mình một xã hội quá thiếu quyền con người. 

  

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

Tôi muốn sớm tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới để trình bày kế 

sách sớm đưa Việt Nam phát triển trở thành cường quốc. Theo kế hoạch của 

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

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

Việt Nam phát triển trở thành 1 trong 10 quốc gia giàu nhất thế giới. Tôi đã 

viết đơn xin tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới. Đơn đã gửi đi khá 

lâu mà chính quyền của đảng cộng sản Việt Nam chưa cấp giấy phép tổ chức 

cho tôi. Tôi tha thiết mong đợi, kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong 

nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy đấu tranh để giúp tôi sớm được 

quyền tổ chức thành công hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới! 

  

Muốn thoát khỏi sự khống chế của Trung Quốc Việt Nam buộc phải sớm từ bỏ 

hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin và phải thật sự thân hữu với Mỹ. 
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Tôi tha thiết mong các thế hệ người Việt Nam hôm nay hãy bừng tỉnh, hãy bớt 

ngu dốt, bớt u mê, bớt sùng bái cái học thuyết sai lầm chủ nghĩa cộng sản 

Mác – Lê Nin, hãy đoàn kết. Việt Nam đang có nguy cơ sắp trở thành 1 tỉnh, 

hoặc 1 huyện tự trị của Trung Quốc. Tự do hay là chết?! Đứng lên hay gục 

ngã?! Hèn nhát, ươn hèn sẽ bị đè bẹp. Chỉ có bừng tỉnh, trỗi dậy, can đảm 

mới có thể giữ được chủ quyền đất nước và hạnh phúc. 

  

Hỡi đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài hãy đứng dậy. Hỡi bè 

bạn quốc tế hãy hào hiệp ủng hộ dân tộc Việt Nam. 

  

Dẫu chưa hoàn thiện nhưng so sánh tương đối tôi nhận thấy tôi có tài và đức 

xét về tổng thể tôi vượt trội hơn rất nhiều, cao hơn rất nhiều so với chủ tịch 

Hồ Chí Minh. Hồi nhỏ tôi rất ngưỡng mộ, sùng bái chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Nhà trường Việt Nam đã giáo dục tôi là phải rất biết ơn chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Nhưng nhiều năm qua đến nay có một thực tế là tôi đang phải gồng 

mình, đau khổ nhiều hậu quả do chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Tôi đã và đang 

tiếp tục phải nỗ lực sửa chữa những sai lầm mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã để 

lại cho dân tộc Việt Nam. Chính chủ tịch Hồ Chí Minh là người đem sự tăm 

tối của hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin về Việt Nam. Tôi có thể 

chứng minh rất rõ rằng: hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin sai lầm 

và thiếu sót hơn 99%. Khi trung thành, khi sùng bái chủ tịch Hồ Chí Minh và 

chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin là đồng nghĩa với sự ngu muội, mù quáng 

tin theo sự sai lầm và thiếu sót đến hơn 99%! Chủ tịch Hồ Chí Minh có công 

đọc bản tuyên ngôn độc lập cho Việt Nam vào ngày 2/9/1945. Thực sự đó là 

vận may chứ hoàn toàn không hẳn là tài năng. Vào tháng 8/1945 Nhật tuyên 

bố đầu hàng vô điều kiện sau khi bị Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử xuống lãnh 

thổ của họ. Nhật tự đầu hàng và tự nguyện rút quân khỏi Việt Nam. Thực sự 

Việt Nam không đủ sức đánh Nhật vào năm 1945 nếu Nhật không tự đầu 

hàng rồi rút quân khỏi Việt Nam. Với thời cơ đó thực sự bất kỳ ai người Việt 

Nam hồi đó nếu nhạy bén, biết chớp cơ hội một chút thì đều có thể đọc được 

bản Tuyên ngôn Độc lập cho Việt Nam. 

  

Đầu năm 1946 khi quân đội Pháp chuẩn bị đem quân xâm chiếm lại Việt 

Nam. Trước tình thế đó chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư cầu cứu Mỹ. Tổng 

thống Mỹ vào thời điểm năm 1946 là Truman đã khước từ giúp đỡ Việt Nam 

vì lý do chủ tịch Hồ Chí Minh là người đi theo đường lối chủ nghĩa cộng sản 

Mác – Lê Nin. Nếu chủ tịch Hồ Chí Minh không đi theo chủ nghĩa cộng sản 

Mác – Lê Nin thì tin rằng tổng thống Truman và Mỹ đã giúp đỡ, hợp tác với 

Việt Nam. Nếu tôi ở cương vị chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1946 chắc chắn 

tôi sẽ tuyên bố từ bỏ hẳn đường lối chủ nghĩa cộng sản. 

  

Nếu vào năm 1945 – 1946 một nhà cách mạng Việt Nam khác nếu không phải 

là chủ tịch Hồ Chí Minh, nếu không đi theo chủ nghĩa cộng sản thì tin chắc 
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Mỹ sẽ giúp Việt Nam. Khi có Mỹ trợ giúp thì chắc chắn quân đội Pháp năm 

1946 không dám tái chiếm lại Việt Nam. Khi đó Việt Nam không phải trải 

qua 9 năm chiến tranh với Pháp từ năm 1946 đến năm 1954. Nếu là tôi được ở 

cương vị chủ tịch Hồ Chí Minh thì tôi sẽ giúp Việt Nam được hoàn toàn độc 

lập, hòa bình từ năm 1945 đến nay. Chính vì sự kém thông minh, kém hiểu 

biết của chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn đến Việt Nam trải qua chiến tranh từ 

năm 1946 đến 1975 với Pháp và Mỹ làm cho nhiều triệu người dân Việt Nam 

phải chết oan uổng. Không chỉ có chủ tịch Hồ Chí Minh là người yêu nước 

duy nhất. Có nhiều chục triệu người dân Việt Nam cũng yêu nước. Ông ngoại 

tôi là liệt sỹ cách mạng thời kháng chiến chống Pháp. Cha và mẹ đẻ tôi cũng 

tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Ông, bà, cha, mẹ tôi tham gia kháng 

chiến chống giặc ngoại xâm là vì yêu nước chứ không phải vì yêu chủ nghĩa 

cộng sản. Sau khi cách mạng Việt Nam thành công thật tiếc là đảng cộng sản 

Việt Nam đã nhận gần như hết công trạng về mình là có công chống giặc 

ngoại xâm. 

  

Nhân dân Việt Nam quá ngu muội, ngu dốt, u mê vì vậy đã sùng bái chủ tịch 

Hồ Chí Minh và chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản là thứ chủ nghĩa sai 

lầm. Tin theo sự sai lầm là u mê, mù quáng. Nhiệt tình hưởng ứng làm theo sự 

sai lầm là tạo ra tội lỗi, khổ đau, tàn ác, đại phá hoại. 

  

Chính vì tin theo chủ nghĩa cộng sản sai lầm mà nhân dân Việt Nam tự đánh 

mất rất nhiều quyền con người quan trọng của mình! 

  

Tôi dẫu không hoàn thiện, chưa hoàn thiện, đang quyết tâm tu luyện để ngày 

càng hoàn thiện hơn. Nhưng tôi tự nhận thấy tài năng và đức độ của tôi vượt 

trội hơn rất nhiều lần so với chủ tịch Hồ Chí Minh. 

  

Tôi không hề muốn phải làm lãnh tụ Việt Nam. Làm tớ thằng khôn còn hơn 

làm thấy thằng dại. Làm lãnh đạo một lũ dân ngu dốt, ươn hèn chẳng thú vị 

gì. 

  

Mật ngọt chết ruồi. Thương cho roi cho vọt. Ghét cho ăn, cho ngọt, cho bùi. 

Dội nước lạnh cho tỉnh ngủ, tỉnh cơn u mê. Sự thật dễ mếch lòng. Những lời 

cay đắng là nợi thật lòng. Vì tôi lỡ sinh ra làm người Việt Nam. Thằng chột 

làm vua xứ mù. Cho dù bài viết này sẽ làm cho nhiều người Việt Nam nổi 

giận, tức điên lên thì tôi cũng đành phải nghiến răng, nghiến lợi mà nói ra sự 

thật. Tôi mong người Việt Nam bớt sự tự ái và tăng cường tự trọng. Tôi muốn 

nhân dân Việt Nam hãy tự nhìn nhận lại chính mình. Người Việt Nam lâu nay 

luôn tự huyễn hoặc và tự lừa dối bản thân mình. Người Việt Nam thực sự là 

ngu dốt, bảo thủ, tự ái, ươn hèn, ngộ nhận và hay giấu dốt. 
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Trong năm 2014 ngoài việc tổ chức Hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới tôi 

cũng sẽ bắt đầu khởi sự nhiều 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. 
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. 

  

Tôi chẳng hề muốn nhưng có lẽ tôi sẽ buộc phải làm: lãnh tụ Việt Nam mới, 

lãnh tụ ASEAN và lãnh tụ thế giới. 

  

Nếu có ai tài năng và đức độ hơn tôi để làm thay tôi trọng trách thực hiện 

thành công sứ mệnh làm: lãnh tụ Việt Nam mới, lãnh tụ ASEAN và lãnh tụ 

thế giới thì hay biết mấy. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sử dụng bút danh là 

Trần Dân Tiên viết bài để tự “PR” (quảng bá) ca ngợi mình. Tôi không thích 

sử dụng “son phấn” để tự trang điểm cho mình. Vàng thật không sợ lửa. Sự 

lấp lánh ánh màu vàng chưa hẳn đã là vàng thật. Sự thật mãi là sự thật. Người 

có tài cao và bản lĩnh thực sự không cần phải làm điều giả dối, ngụy biện để 

đánh bóng thương hiệu bản thân. Thời gian qua tôi mới chỉ tự giới thiệu chưa 

đến 1 phần ngàn năng lực, tri thức của tôi mà nhiều trí thức Việt Nam đã thán 

phục. Tôi thích sống thực, có sao thì thể hiện đúng như vậy.  

  

Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người chứ không phải là thánh thần. Làm con 

người có tốt và có xấu là lẽ thường. Chúa Giê – Su và đức Phật tổ Như Lai 

còn chưa bao giờ dám tự xưng mình là hoàn thiện. Vậy thì sùng bái, che đậy 

cái xấu, cái sai đối với chủ tịch Hồ Chí Minh chính là sự u mê, ngu dốt, thái 

quá. 

  

Có nhiều người Việt Nam cho rằng ai đó tự dám so sánh tài và đức của mình 

với chủ tịch Hồ Chí Minh thì đó là sự xúc phạm đến lãnh tụ. Vậy phải chăng 

chủ tịch Hồ Chí Minh là thánh thần, là đỉnh cao tài và đức đến mức không ai 

có thể sánh bằng?! Tôi là người tôn trọng sự thật. Tôi không thích tô hồng và 

cũng không thích bôi đen về mọi vấn đề. Tôi luôn muốn đánh giá đúng mức, 

đúng mực về mọi vấn đề tốt hay xấu. 
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Sùng bái thái quá là sự u mê, ngu dốt, là đem trái tim đặt lên đầu. Tôi luôn 

muốn giữ cho bản thân mình trái tim thật nóng và cái đầu thật lạnh. Tôi muốn 

có cái đầu lạnh để phán xét mọi thứ thật chính xác. Tôi muốn tu luyện cho 

mình có tình yêu thương đối với nhân dân Việt Nam và nhân loại lớn như bốn 

đại dương, như bầu vũ trụ bao la. 

  

Quyền được yêu thương con người, quyền được cống hiến, quyền được thể 

hiện tài năng là thuộc về những quyền con người căn bản và chính đáng. 

  

Tôi kêu gọi, mong đợi, tha thiết trông cậy đồng bào Việt Nam ở trong nước 

và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy hết sức mình bảo vệ quyền con người 

chính đáng của tôi. Xin hãy bảo vệ quyền được nói ra sự thật của tôi. Xin hãy 

bảo vệ quyền được cống hiến, quyền được thể hiện tài và đức của tôi. Xin hãy 

tạo điều kiện tốt nhất cho tôi được cống hiến nhiều lợi ích nhất cho dân tộc 

Việt Nam và nhân loại. 

  

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! 
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