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BỨC TÂM THƯ GỬI DOANH NHÂN  

VÀ TRÍ THỨC NGƯỜI VIỆT NAM! 
  

Thân gửi: Doanh nhân và trí thức người Việt Nam! 

  

Tôi là Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê. Tôi là trí thức và từng 

làm doanh nhân xấp xỉ 30 năm. Tôi còn là nhà hoạt động vì quyền con 

người cho nhân dân Việt Nam và là nhà hoạt động vì hòa bình thế giới. 

Nay tôi xin có mấy lời tâm sự với doanh nhân và trí thức người Việt 

Nam.  

  

Dân tộc Việt Nam hiện nay có khoảng 90 triệu người ở trong nước và 

khoảng 5 triệu người đang là kiều bào ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. 

Tôi tin đại đa số người Việt Nam dù ở trong nước và nước ngoài đều 

mong muốn Việt Nam sớm trở thành cường quốc. 

  

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

Tôi đã lập kế hoạch thực hiện nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành cường 

quốc. Dự tính từ 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. 

  

Để Việt Nam sớm trở thành cường quốc thì vai trò của giới doanh nhân 

và trí thức rất quan trọng. Tôi mong doanh nhân và trí thức hãy đoàn kết 

lại để cống hiến thật nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam cùng nhân loại. 

Doanh nhân và trí thức người Việt Nam cần phải bản lĩnh, tự tin để hành 

động. Dân tộc Việt Nam cần phải chủ động cống hiến vì lợi ích toàn 

nhân loại. Khi đó toàn thế giới sẽ cùng hợp tác giúp đỡ lại dân tộc Việt 

Nam ta. Tôi xin thay mặt doanh nhân và trí thức cùng dân tộc Việt Nam 

năm 2014 bắt đầu khởi sự những chương trình cống hiến vì lợi ích 

ASEAN và nhân loại 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. 
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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. 
  

Vàng thật thì không sợ lửa. Người càng có trí tuệ thật sự thì không sợ bị 

kiểm tra tri thức. Người có bản lĩnh thực sự thì không ngại gian nan, thử 

thách. Thức lâu sẽ biết đêm dài, ở lâu sẽ biết lòng người có nhân. Trong 

năm 2014 và lâu hơn nữa dân tộc Việt Nam cùng nhân loại sẽ được quan 

sát, phán xét những việc tôi làm, những lời tôi nói. 

  

Vốn dĩ tôi từng làm doanh nhân thực thụ lâu năm do vậy tôi luôn rất thực 

tế và thực dụng. Những gì tôi viết ra, nói ra không chỉ là lý thuyết mà đó 

là những kế hoạch để thực hiện cụ thể ở thực tiễn. Tôi muốn doanh nhân 

và trí thức cùng dân tộc Việt Nam hãy cùng tôi cống hiến nhiều lợi ích 

cho nhân loại. Vừa phải đoàn kết nội bộ dân tộc Việt Nam và đồng thời 

phải hợp tác tốt với bè bạn thế giới thì Việt Nam mới sớm phát triển 

mạnh trở thành cường quốc được. 

  

Tôi rất hứng khởi với những kết quả cải cách hiến pháp cuối năm 2013 

của quốc hội Việt Nam và những tuyên bố đầu năm 2014 của thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng. Quốc hội Việt Nam cuối năm 2013 đã biểu quyết tán 

thành sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Điều rất đáng lưu ý là điều khoản 

tôn trọng quyền con người của nhân dân Việt Nam được nhấn mạnh 

trong Hiến pháp sửa đổi của Việt Nam cuối năm 2013. Trong tuyên bố 

đầu năm 2014 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh một số vấn đề 

như sau: 

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

-       Công chức chính quyền Việt Nam chỉ được làm những gì mà 

luật pháp cho phép. 

-       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. 
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Tôi cảm thấy rất vui mừng khi Việt Nam trở thành ủy viên thường trực 

của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ năm 2014 đến 

2016. Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức ASEAN và Liên 

Hiệp Quốc. Do vậy tôi và nhân dân Việt Nam vừa là công dân Việt Nam 

nhưng đồng thời còn là công dân của ASEAN và thế giới. Tất cả những 

công ước quốc tế mà ASEAN và Liên Hiệp Quốc ban hành thì nhân dân 

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

ước về nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành có công 

nhận những quyền tự do tối thiểu của công dân mọi quốc gia, dân tộc 

trên toàn thế giới như sau: 

 

1/ Quyền tự do lập hội. 

2/ Quyền tự do tôn giáo. 

3/ Quyền tự do biểu tình. 

4/ Quyền tự do tổ chức trưng cầu dân ý. 

5/ Quyền tự do bầu cử, ứng cử. 

6/ Quyền tự do ngôn luận. 

7/ Nhiều quyền tự do khác nữa. 

  

Đảng chỉ là mội hình thái của hội. Hội có nhiều hình thái như: đảng 

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

Trong quyền tự do lập hội đã bao gồm quyền tự do lập đảng. Điều 4 

Hiến pháp Việt Nam, Hiến pháp và pháp luật Việt Nam không hề ghi rõ 

điều cấm về thành lập đảng chính trị dân chủ Việt Nam mới. Tôi tin rằng 

năm 2014 sẽ có ít nhất là ba đảng chính trị Việt Nam dân chủ mới. Từ 

nay đến năm 2016 sẽ có ít nhất thêm 20 đảng chính trị Việt Nam dân chủ 

mới được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Dân chủ hóa Việt Nam là 

một xu thế phát triển tất yếu của lịch sử. Tương lai xã hội Việt Nam nằm 

trong xu thế phát triển tất yếu chung của toàn nhân loại. Việt Nam không 

thể mãi duy trì chế độ xã hội độc đảng, độc tài. 

  

Trong quyền tự do ngôn luận có quyền tự do thành lập báo chí tư nhân, 

đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân. Quyền tự do hội họp, tự 

do nói, tự do viết bài, tự do bày tỏ quan điểm riêng trước công chúng, tự 

do công bố sự thật là thuộc quyền tự do ngôn luận. Tôi đang bàn tính với 

một số trí thức, doanh nhân Việt Nam về việc thành lập báo chí tư nhân, 

đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân trong năm 2014. Nhóm 

chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới năm 2014 để 

bàn về cải cách phát triển sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc. Nếu 

chính quyền Việt Nam vi phạm cản trở quyền con người của chúng tôi 

và nhân dân Việt Nam thì chúng tôi sẽ khởi kiện chính quyền Việt Nam 

ra tòa án về nhân quyền thế giới. 
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Vừa qua tôi đã công bố bản nội dung viết tóm tắt giới thiệu về hệ lý luận 

chủ nghĩa cộng đồng. Tôi đã nhận được sự hoan nghênh hưởng ứng nhiệt 

liệt của khá nhiều doanh nhân và trí thức người Việt Nam. Trong năm 

2014 tôi sẽ gắng viết hoàn thành để công bố quyển sách hệ sơ cấp về hệ 

lý luận chủ nghĩa cộng đồng. Hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng ra đời là 

để nhằm thay thế hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin. Hệ lý 

luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin sai lầm đến 99% và thiếu sót rất 

nhiều. Tôi cùng với nhóm doanh nhân, trí thức Việt Nam đã chắt lọc 

toàn bộ tinh hoa cùng loại bỏ hoàn toàn 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 tinh hoa của nhiều chủ 

thuyết khác và nhiều sự sáng tạo mới của nhóm chúng tôi. Chúng tôi sẽ 

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. 

  

Hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin đã đưa ra những nhận định 

sai lầm và thiếu sót xúc phạm tới quyền lợi, danh dự, nhân phẩm của 

doanh nhân, trí thức như sau: 

  

1/ Coi toàn bộ doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân là thuộc về giai cấp 

bóc lột tức là giai cấp tư bản. 

2/ Coi giới trí thức là thuộc thành phần giai cấp tiểu tư sản tức là giai cấp 

bóc lột nhỏ. 

3/ Chủ trương sử dụng bạo lực để cưỡng bức nhằm tước đoạt tài sản tư 

hữu chính đáng của doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân. 

  

Trong hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng tôi sẽ phân tích sâu, kỹ chỉ ra 

những sai lầm và thiếu sót của hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê 

Nin. Tôi đã chứng minh toàn bộ giới doanh nhân Việt Nam và thế giới 

ngày nay ở khối kinh tế tư nhân cũng là người lao động chân chính, 

không phải thuộc về giai cấp bóc lột tức là giai cấp tư bản. 

  

Trong hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng tôi cũng chứng minh rõ ràng là 

giới trí thức Việt Nam và thế giới không thuộc về giai cấp tiểu tư sản tức 

là giai cấp bóc lột nhỏ. 

  

Từ nhiều năm qua đến nay tôi đã rất nỗ lực hành động để bảo vệ quyền 

con người, danh dự, nhân phẩm cho giới doanh nhân và trí thức Việt 

Nam cùng toàn thế giới. 

  

Tôi mong muốn giới doanh nhân và trí thức Việt Nam hãy trỗi dậy về 

tinh thần, đoàn kết chặt chẽ với nhau để giúp ích cho nhau, cùng nhau 

cống hiến nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam và nhân loại: 

http://lethanglong.wordpress.com/he-ly-luan-chu-nghia-cong-dong/
http://lethanglong.wordpress.com/he-ly-luan-chu-nghia-cong-dong/
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Năm 2014 tôi và nhóm doanh nhân, trí thức Việt Nam chính thức vận 

động thành lập 2 câu lạc bộ là: 

a/ Câu lạc bộ doanh nhân người Việt yêu người Việt. 

b/ Câu lạc bộ trí thức người Việt yêu người Việt. 

  

Thông qua 2 câu lạc bộ này để giúp kết nối sự đoàn kết hợp tác của 

doanh nhân, trí thức người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Rất 

mong giới doanh nhân và trí thức người Việt Nam nhiệt tình tham gia. 

  

Bản thân tôi tự nguyện từ nay đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình 

sẽ góp 99% thu nhập do tôi làm ra để cống hiến cho lợi ích dân tộc Việt 

Nam và nhân loại. 

  

Trong năm 2014 tôi và nhóm doanh nhân, trí thức Việt Nam sẽ phát triển 

các chương trình kinh doanh như sau: 

1/ Phát triển thương hiệu trà, cà phê, thời trang lấy tên là Ôm hôn, Ôm 

hôn Việt Nam, Ôm hôn ASEAN, Ôm hôn EU, Ôm hôn thế giới, Ôm hôn 

nhân loại. 

2/ Phát triển sàn giao dịch trà, cà phê thế giới Việt Nam. 

3/ Thành lập và phát triển sàn giao dịch lương thực thế giới Việt Nam. 

4/ Chương trình tư vấn, cứu hộ doanh nhân, doanh nghiệp khó khăn và 

phá sản. 

5/ Chương trình đào tạo nghiệp vụ điều hành doanh nghiệp cho 5 triệu 

doanh nhân mới và tái đào tạo nâng cao nghiệp vụ điều hành doanh 

nghiệp cho 5 triệu doanh nhân cũ. Chương trình này thực hiện hoàn toàn 

miễn phí đào tạo cho người Việt Nam và người của nhiều quốc gia khác 

trên thế giới. 

6/ Phát triển hệ thống thương mại điện tử taxi giao hàng tận nơi ở phạm 

vi toàn cầu. 

7/ Nhiều chương trình kinh doanh khác nữa. 

  

Nhóm chúng tôi rất muốn được hợp tác với nhiều doanh nhân, trí thức 

người Việt Nam và bè bạn quốc tế để cùng phát triển sự nghiệp kinh 

doanh. 

  

Dân tộc người ta cao bởi vì dân tộc chúng ta tự quỳ xuống! Hỡi trí thức 

và doanh nhân cùng toàn thể đồng bào Việt Nam hãy trỗi dậy, hãy đứng 

lên, hãy đoàn kết hợp tác mật thiết với nhau vì lợi ích riêng của mỗi 

người và góp phần sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc. 

  

Mọi doanh nhân, trí thức người Việt Nam muốn tham gia câu lạc bộ 

doanh nhân người Việt yêu người Việt và câu lạc bộ trí thức người Việt 
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yêu người Việt, muốn hợp tác với nhóm chúng tôi, muốn tham gia hội 

Diên Hồng Việt Nam mới xin hãy đăng ký, liên lạc trực tiếp với tôi theo 

ĐCNR: 80 Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM. ĐTCĐ: (08)22245577. 

ĐTDĐ: 0967375886.  

Email: thanglong67@gmail.com. 

  

Tôi xin chúc toàn thể doanh nhân, trí thức, đồng bào Việt Nam cùng bè 

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

phúc! 

  

Tôi muốn trí thức, doanh nhân, đồng bào Việt Nam, bè bạn quốc tế hãy 

sống theo tinh thần của nhóm chúng tôi là: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính 

mình! 

  

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 20/06/2014, 

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 

mailto:thanglong67@gmail.com
http://www.lethanglong.wordpress.com/
http://www.lethanglong.wordpress.com/
http://www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn

