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MÂM CỖ CHUNG CHO LỀ PHẢI & LỀ TRÁI 

VIỆT NAM! 
  

Kính gửi: 

1/ Đảng cộng sản Việt Nam, chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam, quốc 

hội Việt Nam! 

2/ Lực lượng hoạt động dân chủ Việt Nam! 

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

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

5/ Các phóng viên, cơ quan ngôn luận Việt Nam và thế giới! 

  

Tôi là chí sĩ yêu nước 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. Nay qua bài viết này tôi xin 

đưa ra một số mô hình, chương trình gợi ý cho sự hợp tác giữa hai bên lề 

phải và lề trái Việt Nam. Trong một số năm gần đây tới nay đã có quá nhiều 

người Việt Nam quen gọi lề phải là bên đảng cộng sản Việt Nam và chính 

quyền Việt Nam, bên lề trái là bên lực lượng hoạt động dân chủ người Việt 

Nam ở trong nước và nước ngoài. 

  

Từ hơn 10 năm trước 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. Lực 

lượng dân chủ Việt Nam có xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Đã 

có hàng chục triệu người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài mến mộ, ủng 

hộ công khai hoặc bí mật đối với lực lượng dân chủ Việt Nam. Chính phủ và 

nhân dân nhiều quốc gia dân chủ trên thế giới từ những năm qua đến nay ủng 

hộ nhiệt tình đối với lực lượng dân chủ Việt Nam. Tin rằng không lâu nữa sẽ 

có một xã hội dân chủ thực sự, toàn diện. 

  

Vào ngày 22/12/1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là tiền thân 

của chính quyền Việt Nam được thành lập chỉ có 34 người. Vậy mà chỉ 10 

tháng sau vào ngày 02/09/1945 đội quân nhỏ bé chỉ có 34 người ấy đã cùng 

nhân dân Việt Nam làm nên lịch sử là khai sinh ra nước Việt Nam mới. Lực 

lượng dân chủ Việt Nam ở trong nước và nước ngoài hoạt động công khai 

hoặc bí mật hiện nay lớn gấp khoảng 1000 lần số 34 người trong tổ chức tiền 

thân đầu tiên của chính quyền Việt Nam. Lịch sự có thể lặp lại. Rất có thể 

trong vòng 10 tháng nữa lực lượng dân chủ Việt Nam sẽ làm nên lịch sử đưa 

Việt Nam đến xã hội dân chủ thật sự, toàn diện. 

  

Từ những năm qua đến nay lề phải và lề trái của Việt Nam đối lập, không hợp 

tác với nhau. Lề trái muốn lớn mạnh thật nhanh để hủy bỏ sự lãnh đạo độc tài 

của đảng cộng sản Việt Nam. Lề phải thì cố tình bảo thủ không chịu chia sẻ 
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quyền lực lãnh đạo xã hội Việt Nam cho bên lề trái. Đã có không ít người bên 

lề phải bí mật hoặc công khai bước qua và ủng hộ bên lề trái. Chưa có ai 

ngoài tôi có ý từ lề trái bước qua lề phải. Tôi muốn gia nhập bên lề phải để 

giúp cho lề phải sớm cải cách để trở thành lề trái. Lề trái đang lớn mạnh phát 

triển rất nhanh về thế và lực. Lề phải có xu hướng suy yếu và chuyển hóa 

ngày càng dân chủ hơn, ít độc tài hơn. 

  

Tại Hoa Kỳ có rất nhiều đảng chính trị nhưng có 2 đảng lớn chi phối xã hội 

đó là đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Tại Pháp hiện nay có khoảng  trên 200 

đảng . Tại Trung Quốc hiện nay có gần 10 đảng chính trị, nhưng đảng Cộng 

sản Trung Quốc là đảng mạnh nhất chi phối chủ yếu xã hội. Hiện nay trên thế 

giới có gần 200 quốc gia theo chế độ chính trị đa đảng, chỉ còn 3 quốc gia độc 

đảng, độc tài là: Việt Nam, Cu Ba, Bắc Triều Tiên. Cu Ba hiện nay bắt đầu 

chập chững tiến hành cải cách tựa như Việt Nam thời điểm năm 1986. Nhưng 

Cu ba cải cách dè dặt hơn Việt Nam và Trung Quốc. Bắc Triều Tiên cũng 

đang có tín hiệu chuẩn bị tiến hành cải cách. Việt Nam không phải là ốc đảo. 

Việt Nam ngày càng hòa nhập sâu sắc hơn với cộng đồng thế giới. Xã hội dân 

chủ là xu thế phát triển toàn diện của toàn nhân loại. Một xã hội dân chủ toàn 

diện thì đa nguyên, đa đảng là lẽ đương nhiên buộc phải có. 

  

Nếu đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục muốn duy trì chế độ độc đảng độc tài 

thì xã hội Việt Nam sẽ không chấp nhận, sẽ loại bỏ hoàn toàn vai trò của đảng 

cộng sản Việt Nam tương tự như cuối thế kỷ 20 hơn 20 quốc gia châu Âu 

từng loại bỏ hoàn toàn vai trò của chủ nghĩa cộng sản. Nếu đảng Cộng sản 

Việt Nam biết điều chỉnh tự chuyển hóa trở thành một đảng dân chủ thực sự 

thì sẽ còn có thể tiếp tục tồn tại phát triển trong xã hội Việt Nam. 

  

Theo cách lãnh đạo độc đảng, độc tài của lề phải hiện nay thì cho dù 1000 

năm nữa cũng không thể đưa Việt Nam trở thành cường quốc được. Trong 

năm 2014 một nhóm thuộc lề trái Việt Nam 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. Theo kế hoạch nhóm chúng tôi lập ra 

nếu thực hiện thì chỉ từ 10 năm đến 20 năm Việt Nam sẽ 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. Hiện nay Việt Nam vẫn còn là 1 trong 50 

quốc gia nghèo nhất thế giới. 

  

Trong năm 2014 nhóm chúng tôi khởi sự tiến hành nhiều 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. 
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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. 

  

Đại đa số nhân dân, doanh nhân Việt Nam hiện nay rất khao khát sự cải cách 

phát triển để sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc. Bên lề phải quá thiếu 

người có tài và đức đẳng cấp cao để có thể thực hiện được công cuộc cải cách 

phát triển nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc. Nếu bên lề phải 

tiếp tục duy trì chế độc độc đảng, độc tài, cản trở sự phát triển của dân tộc 

Việt Nam thì nhân dân Việt Nam có thể nổi dậy. Bài học ở tỉnh Thái Bình 

khoảng năm 1996 – 1997 là sự báo hiệu ở quy mô nhỏ sự nổi dậy của nhân 

dân Việt Nam. Trong khoảng năm 2014 đến 2016 nhân dân Việt Nam có thể 

nổi dậy ở quy mô cả nước để làm cuộc cách mạng nhân dân triệt để, toàn 

diện nhằm thực hiện thành công sứ mệnh cải cách phát triển Việt Nam sớm 

trở thành cường quốc. 

  

Tôi đề nghị lề phải hãy mở rộng tấm lòng để sớm bắt tay hợp tác với lề trái để 

cùng cống hiến nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam. Trong lề trái có rất nhiều 

người có tài cao và đức lớn. Lề phải nên sớm tạo điều kiện cho phép những 

người bên lề trái có tài cao và đức lớn tham gia bộ máy lãnh đạo cao cấp 

trong chính quyền Việt Nam. 

  

Những người tài cao và đức lớn bên lề trái khi tham gia chính quyền Việt 

Nam thì có nghĩa là lề phải cùng lề trái đã cùng ngồi một mâm rồi. Nếu lề 

phải không chấp nhận ngồi cùng mâm cỗ với lề trái thì một ngày nào đó nhân 

dân Việt Nam sẽ không còn cho phép lề phải độc quyền ăn mâm cỗ đâu! Khi 

đó nhân dân Việt Nam sẽ ủng hộ lề trái để mâm cỗ có thể chỉ còn lại lề trái 

ngồi ăn thôi. 

  

Lề phải tự chuyển hóa thành lề trái và hợp tác với lề trái thì lề phải sẽ an 

toàn, tiếp tục tồn tại và phát triển lâu dài trong xã hội Việt Nam. Từ năm 

1986 đến nay lề phải đã chuyển hóa được một phần. Hy vọng lề phải sẽ 

chuyển hóa nhanh hơn, toàn diện hơn. Hợp tác với lề trái chứng tỏ lề phải 

biết cầu tiến, không bảo thủ, văn minh. Nếu không chịu hợp tác với lề trái thì 

lề phải chắc chắn sớm hay muộn sẽ bị nhân dân Việt Nam lật đổ. Ăn một 
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mình đau tức, làm một mình cực thân. Lề phải hãy sớm khôn ngoan ngồi cùng 

mâm với lề trái. 

  

Tôi mong mọi người Việt Nam và bè bạn quốc tế hãy sống theo tinh thần của 

nhóm chúng tôi là: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình! 

  

Tôi xin chúc lề phải, lề trái, 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! 

  

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 26/06/2014, 

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê, 
 

Website:www.lethanglong.wordpress.com 

 Facebook: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn 

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

0967375886.  

Email: thanglong67@gmail.com. 
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