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CHÍ SĨ LÊ THĂNG LONG, BIỆT HIỆU LINCOLN LÊ 
 

Chúng tôi rất cảm ơn trang mạng vietnamvanhien.net đã có can đảm và 

công tâm, đã cho đăng gần 100 bài của Chí sĩ Lê Thăng Long với biệt hiệu 

là Lincoln Lê.  

Đây là đường lối “ Thông tin hai chiều “để giúp mỗi chúng ta nhận ra “ 

Dấu chỉ của thời đại “ bằng phương pháp Tỷ giảo “ , như đem màu Trắng 

làm bật nổi màu Đen, để cho  vần đề Đen Trắng được sáng tỏ hơn..  

 

Đáng lẽ phải đọc cho hết và rất kỹ Nội dung những bài viết, nhưng chúng tôi 

lại bị một hàng rào cản lớn lao, nên không đủ nghị lực đọc hết, mà chỉ lướt 

qua các mục của bài viết thôi. 

Chúng tôi ngần ngại mãi mới dám viết vài cảm nghĩ tổng quát của riêng 

mình, mà không  cần đi sâu vào. 

Với ý nghĩ “ khi Danh có Chính thì Ngôn mới Thuận “, không biết những 

Danh từ tự phong của Ông Lincoln Lê có “ Chính” hay không ?. Nếu danh 

“ Không Chính “ tất Ngôn tức là những bài viết “ không có Thuận “, vì có “ 

Thuận Thiên thì giả Tồn, mà “ Nghịch Thiên thì giả Vong” . !   

Xin phép được bàn về mấy cái Danh “ tự phong “  của Ông Thăng Long : 

 

Ông Lê  Thăng Long tự phong Ông là  Chí  sĩ  yêu nước “.  Chí sĩ:  Là 

người có Chí khí cao vượt lên trên phường lưu tục” ( Phỏng theo Tự điển 

Hán Việt của Đào Duy Anh ) Những con người Chí sĩ  như các Cụ Phan Bội 

Châu, Phan Chu Trinh, gần đây như  Cụ Phan Khôi. . . Các Cụ  là người 

Yêu nước chân tình, có hiểu biết rộng và có chí khí cao, nghĩa là có Đức 

rộng và có Tài cao, còn Ông Hồ tuy có mưu lược gian xảo trổi vượt, nhưng 

đã đánh  mất cái Tâm, nên có tài tình mấy thì cũng vẫn thuộc phường Đạo 

chích. . Những người CSVN vẫn cứ tin mình là những người yêu nước nồng 

nàn, nhưng thực sự là yêu với bản chất “ Tham tàn và Cường bạo “ và cứ 

kiên định lập trường “ Yêu nhau như thế thì còn tệ hơn ngàn lần Phụ nhau 

“, vì đã đem con người tới Hỏa ngục và Đất nước đứng trên bờ vực thẳm! 

Cứ mở mắt to ra là thấy mồn một. 

 

Ông Long cũng “ tự ví mình “ là người Chí sĩ yêu nước và cũng ” so 

minh“ với Lincoln. Lincoln là Ông Abraham Lincoln của Hoa Kỳ, một Tổ 

phụ lập quốc hàng đầu quan trọng, đã xây dựng nên nền tảng  vững chắc 

cho nền Dân chủ Hoa Kỳ, đây là nền Dân chủ tân tiến nhất thế giới.  Vì 

sống xa nước chúng tôi không có đủ kiến thức để nhận rõ tư cách của ông 

Long, chỉ có những người trong nước, sống gần với ông Long mới rõ,  vì vậy 
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nên chúng tôi không dám tin tước vị tự phong của Ông, như CSVN tự phong 

là “Đỉnh cao trí tuệ, là Lương tâm của Nhân loại, là Giai cấp lãnh đạo tài 

tình “đả giúp Nhân dân Việt Mam đánh thắng hai Đế Quốc đầu sõ!!  

 

Ông Long còn phong Thánh cho Ông Trần Huỳnh Duy Thức, so Ông Duy 

Thức ngang hàng với Thánh Gandhi.  Thánh Gandhi đã dùng phương cách 

Bất Bạo động để giải phóng Nhân dân  Ấn Độ thoát khỏi ách nô lệ của nước 

Anh. Ông Duy Thức là tác giả của cuốn sách “ Con Đường Việt Nam “, Ông 

Long là người thân cận và cùng ngồi tù với Ông Duy Thức, không biết có 

đóng góp gì vào cuốn sách này không, chúng tôi cũng chưa  có cơ may được 

đọc cuốn sách, nhưng nếu cứ lướt qua các mục của bài viết của ông Long, 

chúng tôi  cũng có thể cảm nhận ra phần nào nội dung của cuốn sách. 

Trong các bài viết, ông Long cống hiến nào là chương trình cải tổ Tổ chức 

Liên Hiệp quốc, nào là những chương trình to lớn giúp xây dựng các nước 

Đông Nam Á, việc này cũng chẳng khác nào việc CSVN phá Quốc gia Dân 

tộc mà đi làm Kách mạng Thế giới. Do đi làm Kách mạng thế giới, nên xem 

chuyện phá Quốc gia để dâng hiến Quốc gia cho thế giới, mà vẫn tin Nước 

mình vẫn còn trong Thế giới, có mất đi đâu mà sợ, nhưng đảng viên CSVN 

thì được mọi lợi lớn của Quốc gia. Cái trò ởm ờ là phá cho nát Quốc gia thì 

lấy Quốc gia nào mà  góp lại làm nên Thế giới địa đàng, thật ra việc phá 

cho nát chỉ để tiêu diệt tinh thân Quốc gia Dân tộc mà dâng cho Thiên triều 

được êm xuôi.  Đảng CSVN  đang mắc nghẹn vì cái Vụ Bán nước bí mật ở 

Thành Đô! 

 

Ông Long còn chê dân Việt Nam và trí thức Việt Nam là ngu dốt, chỉ có 

Ông là thông tuệ, có khả năng cứu nước để đưa đất nước chóng vươn lên 

ngang hàng với thế giới, trong lúc này nước Việt Nam đang xếp hàng gần 

cuối sổ trong các nước trên toàn cầu!.    Ông tự nhận là một mình ông là có 

thể cứu nước Việt Nam và đưa Đất nước vượt lên trên thế giới, không biết 

ông có phép Phù thủy nào không, mà xem ra ông không lưu tâm đến con 

Người có Đức và có Tài và phương cách giúp Dân tộc đoàn kết để xây dựng 

chế độ Dân chủ? 

Ông lại mặc nhiên xem mình là kẻ anh hùng tạo thời thế như kiểu Hồ Chí 

Minh? 

 

Việc duy nhất của Ông Long là chỉ cần sự giúp đỡ của đảng CSVN, ông 

xin CSVN cho phép ông được phép biểu tình, được phép tổ chức Hội Nghị 

Diên Hồng,  ông sẽ xin gia nhập lại đảng CSVN và kêu gọi  ông Nguyễn Phú 

Trọng  nhường chức cho ông. Té ra trên đầu ông Long còn có đảng CSVN là 

“ Dỉnh cao trí tuệ “ hơn Ông.!  
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Ông Long là “ Đỉnh cao trí tuệ “  trên Trí tuệ của Dân tộc, nhưng lại đặt 

mình dưới “ đỉnh cao trí tuệ của đảng CSVN  “, té ra Ông Long mặc nhiên 

tự phong làm “  Thiên tử “ mà đảng CSVN được Ông Long tôn lên làm “ 

Thượng Hoàng “ như Vua Chúa thời Phong kiến !  

 

Đảng CSVN đã nhân danh hết mọi thứ Nhân danh trên thế giới để làm 

Kách mạng XHCN   ( Nhân dân đã ví von: X: Xảo, H: hết, C : Chỗ, N: Nói ) 

.  Có lẽ cùng một lò Nhân danh , Ông Long cũng có tham vọng đi làm Kách 

mạng Thế giới bằng cách cải tổ Liên Hiệp Quốc và Xây dựng Đông Nam Á. 

 Qua thời gian dài đảng CSVN đã nhân danh  Kách mạng Vô sản, để xây 

Thiên đường trần gian, mọi thứ đều khoác cho cái Áo  Nhân danh tốt đẹp 

trên đời: Nào là đảng CSVN làm Kách mạng dành“ Độc lập, Tự do , Hạnh 

phúc “ cho Dân tộc, nào đảng CSVN cũng là Nhân dân, là Dân tộc, là người 

quản lý Tài sản Nhân dân,là giai cấp lãnh đạo tài tình, biết phát huy truyền 

thống Văn hóa dân tộc, biết lấy lòng Nhân đạo để cải cách Xã hội, để giải 

phóng Công Nông bằng cách tiêu diệt các thành phần khác, theo Tổng Bí 

Thư đảng Nguyễn Phú Trọng thì  phải đợi đến cuối thế kỷ may ra mới ló 

dạng , nhưng theo các trang mạng thì mọi thứ Nhân danh đã bi lật tẩy, nào 

Trần Dân Tiên là Hồ Chí minh, Hồ Chí minh và đảng CSVN làm nô lệ cho 

Tàu cộng, đảng CSVN  đã hại Dân bán Nước.. .  

 

Ông Long cũng nhân danh là Chí sĩ, là người Chí sĩ duy nhất rất thông 

tuệ, biết cách đem đất nước tới cảnh phú cường, chỉ một mình Ông có đôi 

đũa thần trong tay, nhưng phải cần có sự giúp của đảng CSVN mới thực 

hiện được! Phải chăng ông Long chính là con thò lò của đảng CSVN ! 

 

 Xem  ra, đây cũng vẫn là chế độ Dân chủ Tập trung, có nền tảng lộn ngược, 

cái đầu chạm Đất, hai chân chống Trời, không cần có nền tảng con Người 

và Nhân dân, chỉ  cần Nhân dân làm Nô lệ cho Chế độ  để xây dựng ảo 

tưởng Xã hội, mà thực chất vẫn phục vụ cho “ đảng khủng bố, cướp giết và 

bán nước “. 

 

Phải chăng đây cũng chỉ là  một  loại Nhân danh đổi màu,  màu của con Tắc 

kè CSVN?  

Phải chăng các bài viết của ông Long là đơn đặt hàng của  Ban Tuyên giáo 

Trung ương của đảng CSVN?   

Chắc ông Long xem đây là “ mặt trận Văn hoá tư tưởng của đãng CSVN “ 

đã tứ bề thọ Địch để đỡ Đòn của Nhân dân, nhưng khốn thay kẻ Địch Trong 

và Ngoài đều do chính đảng CSVN đã xây dựng nên, theo Luật Nhân quá thì 

Ai Gieo Ác Nhân thì Kẻ đó  phải gặt vô vàn Ác quả.Nhưng khốn thay, theo 
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thiển ý , đó chỉ là cái thùng rổng đánh kêu nhưng bên trong không có thực 

chất “ Nhân sinh “ ! 

 

Xin ai đó đã bày thêm trò “ hại Dân bán Nước “ gần thế kỷ nay, xin “ hạ 

màn ngay đi “ cho là vừa. 

 

 

 

Tôi xin đóng góp vài Ý tưởng vể nền tảng về Chế độ Dân chủ: 
 

1.-  Con người Nhân chủ là con Người tự Chủ tự Lực, tự Cường để làm 

Chủ được chính Minh, Gia đình mình và Đất nước mình. Đây là nền tảng vô 

cùng quan trọng của Chế độ có tên là “ Dân Chủ “ 

 

2.- Mọi công dân biết sống  Hoà với nhau theo “ Tình Nghĩa Đồng bào “ 
để Đoàn kết với nhau hầu Dựng và Cưu nước.Thiếu yếu tố đạo lý “ Nhân 

Nghĩa ) chung làm người thì không thể đoàn kết được.  Dân VN đang mắc 

kẹt ở đây vì vong Bổn, vì đã sa vào cái tròng Giai cấp. 

 

3.- Phải có một Ban soạn thảo Hiến pháp gồm đại biểu Nhân dân các địa 

phương để viết nên Hiến pháp Quốc gia. Hiến pháp phải phản ảnh đúng tinh 

thần Bác ái hay Nhân ái hay Từ bi để đem Công lý vào các Cơ chế Xã hội, 

từ đó mới có Quốc sách nâng cao Dân sinh và Dân Trí, khi Dân sinh và Dân 

Trí được đồng bộ nâng cao thì sẽ nâng cao Dân Khí.  Có vậy mới giải phóng 

được Nhân dân, khi được giải phóng thì mọi người dân  mới có Tư cách và 

Khả năng làm Chủ. Hiến pháp là kim chỉ Nam cho đời sống Quốc gia, chứ 

không dùng để nhân danh hay làm cảnh. 

 

4.- Thiết lập Chế độ Dân Chủ với Ba ngành phân lập: 

 

  Ngành Lập pháp dựa vào Tinh thần Hiến pháp để viết nên những luật 

chi tiết  sao cho thể hiện được sự công bình xã hội. 

 Ngành Hành pháp thi hành Luật pháp để đem đời sống Công bình 

vào các ngõ ngách xã hội để cho xã hội được yên ổn và nhân dân ấm no 

hạnh phúc. 

 Ngành Tư pháp để cầm cân nảy mực  cho lẽ công bình được duy trì, 

không để cho đất nước bị rơi vào cảnh bất công do con người Bất nhân gây 

rối loạn. 

Ba ngành tuy phân lập nhưng phải Đồng quy nơi tinh thần Bác ái và Lẽ 

Công chính mà thôi. 
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5.- Phải có Tổ chức Quân đội để bảo vệ hữu hiệu mọi thứ của Quốc gia để 

cho Quốc thái Dân an. Quân đội chỉ để bảo  vệ Quốc gia và toàn dân mà 

thôi.   

 

Tóm lại:  

Hai yếu tố 1 và 2 là nền tảng không thể thiếu của  một Quốc gia Dân chủ. 

Ba yếu tố 3, 4, 5  là yếu tố để thiết lập và điều hành các Cơ chế Xã hội, để 

có khả năng mưu cầu và bảo vệ cuộc sống cơm no áo ấm và Hạnh phúc 

cho toàn dân.  

 

 

Để soi sáng Vấn đế Dân chủ, xin tìm đọc Audeo Clip của GS Nguyễn 

Chính Kết phỏng vấn TS Nguyễn Anh Tuấn về vấn đề “ Nâng cao Dân 

Trí để giúp Nhân dân đóng Vai trò làm Chủ Đất nước “  trên trang mạng 

vietnamvanhien.net . ( Cột giữa )  

 

 

Nguyễn Quang 

 

 

  

 
 


