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LỰC LƯỢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM 

 CẦN HỢP TÁC LÀM KINH TẾ 
  

Kính gửi:  

Lực lượng dân chủ Việt Nam ở trong nước và nước ngoài! 

  

Tôi là Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê, là doanh nhân, là nhà 

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

hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Qua bài viết này tôi xin kêu gọi lực lượng 

dân chủ Việt Nam hợp tác làm ăn kinh tế. 

  

Cách nay hơn 10 năm lực lượng dân chủ Việt Nam chỉ có khoảng 100 

người, nhưng đến nay lực lượng dân chủ Việt Nam đã có hàng chục ngàn 

người. Trong vài năm qua đến nay lực lượng dân chủ Việt Nam phát triển 

ngày càng mạnh mẽ. Trong lực lượng dân chủ Việt Nam bây giờ có đủ 

thành phần: già có, trẻ có, trung niên có, thanh niên có, doanh nhân có, trí 

thức có, nhà báo có, giáo viên có, sinh viên có, học sinh có, nghệ sĩ có, 

công nhân có, nông dân có … Lực lượng dân chủ Việt Nam bây giờ đã trở 

thành một bộ phận không nhỏ của dân tộc Việt Nam. Những người Việt 

Nam mến mộ, ủng hộ công khai, ủng hộ bí mật đối với lực lượng dân chủ 

Việt Nam đã có đến hàng chục triệu người. Ngay cả bên “lề phải” tức là 

đảng cộng sản Việt Nam và công chức chính quyền Việt Nam đã có rất 

nhiều người mến mộ, ủng hộ công khai hoặc ủng hộ bí mật đối với lực 

lượng dân chủ Việt Nam. “Lề phải” Việt Nam đang có xu hướng chuyển 

hóa nhanh trở thành “lề trái”. Có nghĩa là sự dân chủ hóa đang diễn ra 

nhanh trong lực lượng đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam. 

Do tác động khách quan và do nội bộ tự chuyển hóa làm cho đảng cộng sản 

Việt Nam đang dần chuyển hóa trở thành một đảng dân chủ thực sự. Tôi tin 

trong khoảng từ năm 2014 đến 2016 sự phát triển dân chủ hóa tại Việt Nam 

sẽ toàn diện, triệt để.  
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Năm 2014 có thể xuất hiện thêm ít nhất ba đảng chính trị dân chủ mới tại 

Việt Nam. Từ năm 2014 đến 2016 chắc chắn sẽ có thêm ít nhất ba mươi 

đảng chính trị dân chủ mới được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Tôi 

tin không lâu nữa đảng cộng sản Việt Nam sẽ tự chuyển hóa trở thành một 

đảng dân chủ thực sự. Đảng cộng sản Việt Nam có thể đổi tên thành đảng 

cộng đồng Việt Nam hoặc đảng dân chủ nhân dân Việt Nam... Đảng cộng 

sản Việt Nam sẽ không còn là một đảng độc tài duy nhất lãnh đạo xã hội 

Việt Nam. Nhưng đảng cộng sản Việt Nam vẫn có thể là một đảng lớn 

mạnh tại Việt Nam. Tại Pháp hiện nay có khoảng 268 đảng chính trị. Tại 

Mỹ cũng có rất nhiều đảng chính trị nhưng có hai đảng mạnh nhất là đảng 

cộng hòa và đảng dân chủ. Ở Trung Quốc hiện nay có gần 10 đảng chính trị 

nhưng lớn mạnh nhất là đảng cộng sản Trung Quốc. Trên thế giới hiện nay 

có gần 200 quốc gia đa đảng, chỉ còn có 3 quốc gia độc đảng, độc tài là: 

Việt Nam, Cu Ba, Bắc Triều Tiên. Cu Ba hiện nay cũng đang bắt đầu chập 

chững tiến hành cải cách tựa như Việt Nam thời điểm năm 1986. Bắc Triều 

Tiên cũng đang bắt đầu có những tín hiệu chuẩn bị tiến hành cải cách.  

  

Xã hội dân chủ là quy luật phát triển tất yếu chung của xã hội loài người. 

Việt Nam không phải là ốc đảo. Việt Nam đã hội nhập và ngày càng hội 

nhập sâu sắc hơn, toàn diện hơn với cộng đồng quốc tế. Xã hội dân chủ thì 

buộc phải tôn trọng quyền con người toàn diện. Việt Nam là thành viên 

chính thức của Liên Hiệp Quốc. Công ước về nhân quyền quốc tế do Liên 

Hiệp Quốc ban hành đã nói rõ về những vấn đề quyền con người. Tự do lập 

hội, lập đảng và tự do ngôn luận là thuộc quyền con người chính đáng của 

công dân mọi quốc gia. Cho dù đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền 

Việt Nam có cố tình ngăn cản thì không lâu nữa tại Việt Nam sẽ có nhiều 

đảng chính trị dân chủ mới ra đời. 

  

Tại các quốc gia dân chủ, đa đảng quyền lực trong quốc hội, chính quyền 

được chia sẻ cho các đảng chính trị. Tôi tin không lâu nữa trong bộ máy 

quốc hội Việt Nam, nhà nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam chắc chắn sẽ 

có nhiều thành viên của lực lượng dân chủ Việt Nam tham gia. Lực lượng 

dân chủ Việt Nam cần sớm tham gia vào cơ quan lập pháp, hành pháp của 

Việt Nam để góp phần cống hiến nhiều lợi ích cho xã hội Việt Nam. 

  

Vừa qua nhóm chúng tôi đã phát động, vận động tổ chức hội nghị Diên 

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

nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc. Cho đến nay Việt Nam vẫn 

còn là 1 trong 50 quốc gia nghèo nhất thế giới. Nhóm chúng tôi đã lập kế 

hoạch chi tiết để thực hiện chỉ trong khoảng 10 năm đến 20 năm sẽ đưa 

Việt Nam trở thành 1 trong 50 quốc gia giàu nhất thế giới, torng khoảng 20 

đến 30 năm sẽ đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia giàu nhất thế 

giới. Cho đến nay đã có hơn mười người là đại diện của các lực lượng dân 
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chủ Việt Nam, đại diện một số tầng lớp nhân dân Việt Nam đăng ký tham 

gia hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới. Sắp tới chúng tôi sẽ quảng cáo rầm 

rộ để mọi người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đều biết đến hội 

nghị Diên Hồng Việt Nam mới. Cho đến nay chưa có đại diện của bên “lề 

phải” đăng ký tham gia hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới. Chúng tôi rất 

muốn bên “lề phải” Việt Nam cùng tham gia tổ chức hội nghị Diên Hồng 

Việt Nam mới. Nhưng nếu bên “lề phải” từ chối tham gia hội nghị Diên 

Hồng Việt Nam mới thì nhóm chúng tôi vẫn cứ tiến hành tổ chức thành 

công. 

  

Ngoài tiến hành tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới trong năm 

2014 nhóm chúng tôi còn khởi sự tiến hành những chương trình quốc tế về 

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. 

  

Về dự án phát triển đầu tư kinh doanh riêng trong năm 2014, nhóm chúng 

tôi thực hiện một số chương trình như sau: 

  

1/ Phát triển thương hiệu, thị trường sản phẩm trà, cà phê, thời trang ở 

phạm vi Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới với thương hiệu 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 lương thực, cà phê, trà thế giới – Việt Nam. 

  



4 

 

3/ Thực hiện chương trình đào tạo miễn phí học 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. Đối tượng học viên là người 

Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng các quốc gia, dân tộc khác. 

  

4/ Thực hiện chương trình tư vấn, cứu hộ doanh nhân, doanh nghiệp khó 

khăn và phá sản ở phạm vi toàn cầu. 

  

5/ Tư vấn cải cách phát triển cho các quốc gia trên thế giới. 

  

Lực lượng dân chủ Việt Nam cần giỏi cả về hoạt động chính trị và làm ăn 

kinh tế. Lực lượng dân chủ Việt Nam ở trong nước và nước ngoài hãy đoàn 

kết lại. Lực lượng dân chủ Việt Nam hãy hợp tác chặt chẽ với nhau trong 

hoạt động chính trị xã hội và làm ăn kinh tế! 

  

Thông qua bài viết này, tôi kêu gọi lực lượng dân chủ Việt Nam hãy hợp 

tác làm ăn kinh tế với nhau. Tôi xin được làm cầu nối trung gian để kết nối 

sự hợp tác làm ăn kinh tế của lực lượng dân chủ Việt Nam. Các bạn dân 

chủ Việt Nam có thể liên lạc với tôi thông qua địa chỉ nhà riêng: 80 

Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM. Điện thoại di động: 0967375886. Điện 

thoại cố định: (08)22245577. Email: thanglong67@gmail.com. 

  

Tôi xin chúc các bạn dân chủ Việt Nam ở trong nước và nước ngoài luôn 

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

  

Tôi rất mong các bạn dân chủ Việt Nam hãy sống theo tinh thần sống: Hãy 

ôm hôn kẻ thù của chính mình! 

  

 

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 01/06/2014, 

  

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê 

 

Website: www.lethanglong.wordpress.com  

Facebook: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn 
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