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BỨC TÂM THƯ GỬI QUỐC HỘI VIỆT NAM 
  

 Thân gửi: 

 Các quan chức và công chức quốc hội Việt Nam!  

  

Tôi là chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê. Có lẽ 

ngày nay các vị làm việc tại quốc hội Việt Nam không mấy ai lại không 

biết tôi là nhà hoạt động vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam. 

  

Quan chức là chức vụ mang tính quan lại để cai trị nhân dân. Công chức là 

chức vụ công cộng, đảm bảo sự công bằng để phục vụ nhân dân. Vậy các 

vị làm việc tại quốc hội Việt Nam ngày nay có bao nhiêu người là quan 

chức, bao nhiêu người là công chức ?! 

  

Quốc hội Việt Nam là của nhân dân Việt Nam hay là của đảng cộng sản 

Việt Nam ?! Về danh nghĩa đại biểu quốc hội Việt Nam do nhân dân Việt 

Nam tham gia bầu cử, ứng cử tạo nên. Nhưng điều 4 Hiến pháp Việt Nam 

lại quy định đảng cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo toàn diện xã hội 

Việt Nam. Vậy phải chăng đảng cộng sản Việt Nam là to nhất cao nhất, to 

hơn cao hơn cả quốc hội Việt Nam, chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt 

Nam ?! 

  

Tại Việt Nam quyền lực thực tế của chức vụ tổng bí thư đảng cộng sản 

Việt Nam cao hơn và bao trùm lên quyền lực thực tế của những chức vụ 

như: chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ. Ở các cấp 

chính quyền như xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố thì quyền lực 

thực tế của các chức vụ bí thư đảng cộng sản Việt Nam luôn cao hơn và 

bao trùm lên quyền lực thực tế của chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân, 

chủ tịch ủy ban nhân dân. Từ trước đến nay nhân dân Việt Nam chỉ được 

tham gia bầu cử, ứng cử vào các chức vụ trong bộ máy hội đồng nhân dân, 

ủy ban nhân dân, chính phủ, nhà nước, quốc hội nhưng nhân dân Việt 

Nam chưa bao giờ được tham gia bầu cử, ứng cử vào chức vụ tổng bí thư 

và bí thư các cấp trong bộ máy của đảng cộng sản Việt Nam. Xét trên 

quyền lực thực tế thì có thể kết luận rằng nhà nước, quốc hội, chính phủ 

tại Việt Nam tựa như là của đảng cộng sản Việt Nam chứ không phải là 

của nhân dân Việt Nam. Điều 4 Hiến pháp Việt Nam quy định đảng cộng 

sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện xã hội Việt Nam. Xã hội Việt Nam là 

bao gồm nhân dân Việt Nam, quốc hội Việt Nam, chính phủ Việt Nam, 

nhà nước Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam là một bộ phận của xã hội 

Việt Nam và không phải do nhân dân Việt Nam tham gia bầu cử, ứng cử 

tạo nên. Quốc hội Việt Nam, chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam đặt 

trong và dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam thì đó là điều vô 
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cùng bất hợp lý. Việt Nam chỉ thực sự có tự do, dân chủ thực sự khi có 

một trong hai điều kiện như sau: 

1/ Việt Nam có đa nguyên đa đảng. 

2/ Nhân dân Việt Nam được tham gia bầu cử, ứng cử vào chức vụ tổng bí 

thư và bí thư các cấp trong bộ máy của đảng cộng sản Việt Nam. 

  

Các đại biểu quốc hội Việt Nam thông minh hay ngu độn, trí tuệ hay dốt 

nát, ươn hèn hay can đảm ?! Các đại biểu quốc hội Việt Nam suy nghĩ gì 

sau khi đọc bức tâm thư này của tôi?! 

  

Quốc hội Việt Nam muốn là quốc hội của nhân dân Việt Nam hay muốn 

là quốc hội riêng của đảng cộng sản Việt Nam ?! Cuối năm 2013 quốc hội 

Việt Nam ban hành Hiến pháp sửa đổi có điều khoản bổ sung quan trọng 

là: Tôn trọng và bảo vệ quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Vậy 

quyền con người cho nhân dân Việt Nam có đúng theo nội dung tinh thần 

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

không ?! Quyền con người theo nội dung các công ước về nhân quyền 

quốc tế do Liên Hiệp Quốc ban hành có bao gồm những quyền sau: 

 

1/ Quyền tự do lập đảng, lập hội. 

2/ Quyền tự do ngôn luận tức là quyền có báo chí tư nhân, đài phát thanh 

tư nhân, đài truyền hình tư nhân. 

3/ Quyền tự do biểu tình. 

4/ Quyền tự do trưng cầu dân ý. 

5/ Quyền tự do bầu cử và ứng cử vào mọi chức vụ lãnh đạo chính quyền. 

  

Tôi mong quốc hội Việt Nam hãy sớm ban hành luật cụ thể hóa hơn về 

những vấn đề quyền con người. 

  

Tôi xin chúc tất cả đại biểu quốc hội Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn 

nhiều sức khỏe, bình an, thông minh sáng dạ, không u mê ngu dốt, không 

bảo thủ tự ái, thành công, hạnh phúc! 

  
Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 14/04/2014 

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê 
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