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LÊ THĂNG LONG và ĐẶNG TIỂU BÌNH AI HƠN AI ?! 

  
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. 

Tôi là nhà hoạt động vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam, 

đồng thời tôi là nhà hoạt động vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 

  

Trong năm 2014 tôi khởi sự tiến hành nhiều chương trình cải cách 

phát triển ASEAN và thế 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. 

  

Cũng trong năm 2014 tôi tiến hành tổ chức hội nghị Diên Hồng 

Việt Nam mới để bàn về những vấn đề cải cách phát triển nhằm 

sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc. Hiện nay Việt Nam vẫn 

còn là một trong 50 quốc gia nghèo nhất thế giới. Theo kế hoạch 

tôi lập ra nếu được thực hiện thì chỉ trong từ 10 năm đến 20 năm sẽ 

đưa Việt Nam trở thành một trong 50 quốc gia giàu nhất thế giới, 
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từ 20 năm đến 30 năm sẽ đưa Việt Nam trở thành một trong 10 

quốc gia giàu nhất thế giới. 

  

Đặng Tiểu Bình là nhà lãnh đạo có công tiến hành cải cách phát 

triển Trung Quốc. Năm 1978 khi bắt đầu khởi sự tiến hành cải cách 

phát triển Trung Quốc khi ấy ông Đặng Tiểu Bình đã 73 tuổi. Năm 

nay tôi 48 tuổi. Tôi tin tôi còn đủ thời gian để tiến hành cải cách 

phát triển Việt Nam, ASEAN và thế giới. 

  

Đặng Tiểu Bình là người có tầm nhìn xa trông rộng để lập ra sách 

lược, chiến lược cải cách đưa Trung Quốc phát triển trở thành 

cường quốc. Nhưng tầm nhìn và sự cống hiến của ông Đặng Tiểu 

Bình chỉ dành cho dân tộc Trung Quốc. Tôi có tầm nhìn và khao 

khát cống hiến không chỉ dành riêng cho dân tộc Việt Nam mà còn 

dành cho cả ASEAN cùng toàn nhân loại. Đặng Tiểu Bình ví như 

viên kim cương đã được thợ kim hoàn chế tác hoàn hảo, đã được 

đem ra bàn đấu giá công khai để nhiều người biết và trả giá. Còn 

tôi có thể ví tựa như một viên kim cương thô còn ở trong mỏ chưa 

được phát hiện, chưa được thợ kim hoàn chế tác và chưa được đem 

ra bán đấu giá công khai. Nhưng tôi tin chắc chắn viên kim cương 

tôi lớn và đẹp hơn viên kim cương Đặng Tiểu Bình rất nhiều lần. 

Hãy chờ đợi ở tương lai những gì tôi thể hiện nhân loại sẽ đánh giá 

được tôi là viên kim cương lớn và đẹp đến cỡ nào. Tôi có tài cao 

và đức lớn vẹn toàn hơn rất nhiều lần so với ông Đặng Tiểu Bình. 

  

Sau rất nhiều phen bị thất bại trong chính trường tại Trung Quốc, 

đến năm 73 tuổi ông Đặng Tiểu Bình mới có thể bắt đầu tiến hành 

khởi sự cải cách để phát triển Trung Quốc. Khi thực hiện sách 

lược, chiến lược tốt nền kinh tế của Trung Quốc đã phát triển rất 

mạnh. Thực chất ông Đặng Tiểu Bình đã dự định tiến hành cải 

cách để phát triển Trung Quốc vào khoảng năm 1959 - 1960 chứ 

không phải đợi đến năm 1978 mới tiến hành cải cách Trung Quốc. 

Lãnh tụ Trung Quốc là Mao Trạch Đông đã ngăn cản ông Đặng 

Tiểu Bình tiến hành cải cách phát triển Trung Quốc vào năm 1959 

– 1960. Nếu Trung Quốc tiến hành cải cách phát triển từ những 

năm 1959 – 1960 theo sách lược, chiến lược của Đặng Tiểu Bình 
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thì ngày nay tổng thu nhập quốc dân GDP của Trung Quốc đã có 

thể lớn bằng hoặc vượt so với Hoa Kỳ. 

  

Tôi sẽ trình bày toàn bộ kế hoạch cải cách phát triển Việt Nam, 

ASEAN và thế giới. Dân tộc Việt Nam có khoảng 90 triệu dân 

Việt Nam ở trong nước và 5 triệu kiều bào ở nước ngoài cùng hơn 

7,2 tỷ người trên thế giới có đủ tới dư thừa những con người có đủ 

tài năng để thẩm định kế hoạch của tôi. Trong bản tuyên ngôn nhân 

quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành còn hiệu lực có 

công nhận công dân mọi quốc gia trên thế giới có quyền tự do 

ngôn luận. Trong quyền tự do ngôn luận có quyền được tự do trình 

bày những quan điểm riêng của mình với xã hội. Việt Nam là 

thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam là ủy viên 

hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 3 năm từ năm 

2014 đến 2016. Do vậy tôi hy vọng đảng cộng sản Việt Nam và 

chính quyền Việt Nam không vi phạm quyền tự do ngôn luận của 

tôi, không cấm đoán cản trở tôi trình bày kế hoạch cải cách phát 

triển Việt Nam, ASEAN, thế giới. 

  

Xin hãy đừng cản trở tôi tiến hành cải cách Việt Nam, ASEAN và 

thế giới tựa như lãnh tụ Mao Trạch Đông đã cản trở ông Đặng Tiểu 

Bình thực hiện cải cách phát triển Trung Quốc. Tôi sống với tinh 

thần: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình! Tôi không thù ghét ai, 

không thù ghét bất cứ quốc gia nào. Tôi muốn đem lại lợi ích lớn 

cho mọi người, mọi quốc gia. Xin đồng bào Việt Nam và nhân dân 

toàn thế giới hãy làm hết khả năng để bảo vệ quyền được cống 

hiến của tôi cho dân tộc Việt Nam, cho ASEAN, cho toàn nhân 

loại. 

  

Tôi xin chúc toàn thể đồng bào Việt Nam và toàn nhân loại luôn 

nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc! 

  

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 21/07/2014, 

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê 
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AI SẼ ỦNG HỘ TÔI TRỞ THÀNH PUTIN VIỆT NAM ! 

 

  

Kính gửi: 

 

1/ Các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam, 

quốc hội Việt Nam, chính phủ Việt Nam! 

2/ Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài! 

3/ Nhân dân, chính phủ các quốc gia ASEAN và thế giới! 

4/ Các nhà báo, cơ quan ngôn luận Việt Nam và quốc tế! 

5/ Lực lượng dân chủ Việt Nam! 

  

Putin tổng thống nước Nga là một trong số những người tôi rất quan tâm 

và có phần ngưỡng mộ. Tôi tìm hiểu, so sánh và nhận thấy bản thân tôi 

có rất nhiều những tố chất tốt đẹp mà Putin có. Putin là người rất yêu 

nước Nga, dân tộc Nga. Tôi là người rất yêu nước Việt Nam, dân tộc 

Việt Nam. Putin là người rất trung thành với tổ quốc và nhân dân Nga. 

Tôi cũng rất trung thành với tổ quốc và nhân dân Việt Nam. Putin là 

người văn võ song toàn, giỏi cả an ninh và quân sự, có phần giỏi cả lĩnh 

vực kinh tế và xã hội, đa tài năng ở nhiều lĩnh vực. Tôi tự nhận thấy bản 

thân tôi có đầy đủ những tố chất tốt đẹp mà Putin có. Putin là người có 

tính cách trung tín, nhân hậu, hiền lành nhưng lại rất can đảm. Tôi cũng 

có tính cách giống hệt Putin về điểm này. Putin rất hào hiệp và chân 

thành với bè bạn, tôi cũng có bản chất hệt như thế. 

  

Putin đã được đông đảo nhân dân Nga mến mộ, tin cậy bầu làm tổng 

thống của nước Nga nhiều nhiệm kỳ. Tôi mong ước Việt Nam sớm có tự 

do dân chủ toàn diện, sớm có bầu cử và ứng cử tự do dân chủ như nước 

Nga. Khi đó nhất định tôi sẽ ra tranh cử tổng thống Việt Nam. Tôi tin 

nhân dân Việt Nam cũng sẽ mến mộ, tín nhiệm bầu cử tôi trở thành tổng 

thống Việt Nam nếu Việt Nam có bầu cử, ứng cử tự do dân chủ. 

  

Tôi muốn tất cả mọi người Việt Nam đều được tự do dân chủ tham gia 

ứng cử, bầu cử chức vụ tổng thống hoặc chức vụ chủ tịch nước, thủ 

tướng chính phủ, tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, chủ tịch quốc hội 

Việt Nam. Ngoài tôi ra ở Việt Nam còn có rất nhiều người có tài cao và 

đức lớn nhưng cơ chế chính trị ở Việt Nam đã không tạo điều kiện cho 

họ có điều kiện tốt nhất để cống hiến nhiều lợi ích cho dân tộc Việt 

Nam. Nếu Việt Nam có bầu cử, ứng cử tự do dân chủ thì Việt Nam sẽ 

xuất hiện nhiều người tài cao và đức lớn bằng hoặc hơn cả Putin nữa. 
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Tổng thống En – Xin là người có công rất lớn giúp cho Putin trở thành 

tổng thống Nga kế nhiệm sau khi ông ấy mãn nhiệm kỳ tổng thống Nga. 

Tôi rất mong các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay như: thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng, chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chủ tịch quốc hội 

Nguyễn Sinh Hùng, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại tướng bộ trưởng 

bộ Công an Trần Đại Quang, đại tướng bộ trưởng bộ Quốc phòng Phùng 

Quang Thanh hãy trở thành những En – Xin Việt Nam để trợ giúp tôi 

sớm trở thành Putin Việt Nam. 

  

Đa số nhân dân Nga và nhiều nhân dân các quốc gia trên thế giới thừa 

nhận sự cống hiến lớn của Putin trong việc làm cho nước Nga phục hồi 

để mau chóng hưng thịnh. Nếu tôi được trở thành Putin Việt Nam tôi tin 

tôi sẽ làm được hơn nhiều lần cho dân tộc Việt Nam so với Putin cống 

hiến cho dân tộc Nga. 

  

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

bàn về những vấn đề cải cách phát triển nhằm sớm đưa Việt Nam trở 

thành cường quốc. Hiện nay Việt Nam vẫn còn là 1 trong 50 quốc gia 

nghèo nhất thế giới. Theo kế hoạch tôi lập ra nếu 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 trở thành 1 trong 

10 quốc gia giàu nhất thế giới. 

  

Ngoài những chương trình cho Việt Nam trong năm 2014 tôi còn 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 và tôi tin không ít người Việt Nam muốn chứng tỏ tài cao và đức độ 

lớn của mình cho dân tộc Việt Nam cùng toàn thế giới biết. Tôi hy vọng 
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đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam không ngăn cản tôi 

và bất kỳ người Việt Nam nào thể hiện tài năng, đức độ. 

  

Tôi mong đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn 

quốc tế hãy làm hết sức mình để bảo vệ quyền con người chính đáng của 

tôi và nhân dân Việt Nam. Xin tất cả hãy tạo điều kiện tối đa cho tôi và 

mọi người Việt Nam được sớm cống hiến nhiều lợi ích cho dân tộc Việt 

Nam và nhân loại. 

  

Tôi xin chúc tất cả các nhà lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam và chính 

quyền Việt Nam, đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, bè 

bạn quốc tế, lực lượng dân chủ, các phóng viên Việt Nam cùng quốc tế 

luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc! 

  

Xin tất cả hãy hưởng ứng theo tinh thần sống của tôi là: Hãy ôm hôn kẻ 

thù của chính mình! 

  

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 21/07/2014, 

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê 

 
Web:www.lethanglong.wordpress.com 

FB: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn  

ĐCNR: 80 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM, Việt Nam.  

ĐTDĐ: +84967375886,  

Email: thanglong67@gmail.com   
 

http://www.lethanglong.wordpress.com/
http://www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn
tel:%2B84967375886
mailto:thanglong67@gmail.com

