
Thăm bạn và thân chúc sức khỏe . Tôi có nghe được nửa chừng cuộc phỏng vấn 

bạn do bạn Nguyễn Chính Kết thực hiện cách đây khoảng mấy tuần. Rất tiếc 

không nghe được hết. Có lần, bạn NCK phỏng vấn tôi cũng bị như vậy. Trong 

hoàn cảnh thiếu thốn của tất cả các tổ chức tranh đấu ở hải ngoại, CPPĐ chúng 

ta cũng có những thiếu sót kỹ thuật đang được khắc phục. 

Dân-chủ -hóa quốc gia  luôn luôn là mục tiêu hàng đầu của chúng ta. Dù thế hệ 

của chúng ta là hậu duệ mấy nghìn năm sau của ông bà chúng ta nhưng trước 

tình trạng xã hội VN băng hoại ngày nay, chúng ta phải lấy tinh thần lập quốc của 

những lớp người di dân đàu tiên đến vùng đất Hoa Kỳ làm gương mẫu trong cuộc 

cuộc tái vũ trang tinh thần đồng bào trong nước. 

Sự trích dẫn các founding fathers của bạn sẽ đúng lúc vì với vận Trời đến lúc, 

Thượng Đế sẽ giúp đỡ chúng ta thành công. Gánh nặng phục hưng quốc gia sẽ 

đặt trên vai chúng ta. 

Trình độ dân trí vốn đã không cao, lại bị chế độ cộng sản giam hảm trong tăm tối 

của một chủ nghĩa lạc hậu, phi nhân, phản tiến hóa, suốt  ba phần tư thế kỷ ở 

Miền Bắc và non nửa thế kỷ ở Miến Nam, cho nên công cuộc dân-chủ-hóa ngày 

mai đây sẽ không phải là dễ dàng, đặc biệt  ở hạ tầng cơ sở 

Sự phân quyền (decentralization) cho các Vùng, sự tản quyền (deconcentration 

-devolution)) từ Trung ương đến các địa phương sẽ phải theo một qui trình đặc 

biệt, thích hợp với dân trí còn thấp kém của đa số dân chúng lại bị tiêm nhiễm 

bởi tuyên truyền nhồi sọ của CS từ nhiều thập niên nay. 

Vì vậy, sự thực hiện mục tiêu dân- chủ-hóa quốc gia của chúng ta phải đi cùng 

với việc giải độc tư tưởng, nâng cao dân trí, võ trang tinh thần quần chúng. 

Đồng thời, công cuộc phát triển kinh tế phải được khởi động với vài kế hoạch 

ngũ niên nhưng cấp thời phải cố gắng thực hiện các biện pháp tạo công việc làm 

cho hàng triệu người không có việc làm ở thành thị và thôn quê. Kết quả dù 

tương đối của việc giải quyết nạn thất nhiệp này sẽ giúp cho tiếng nói của chúng 

ta được lắng nghe và tin tưởng hơn. 

Tóm lại, dân-chủ-hóa quốc gia là pục tiêu số 1 của CPPĐ, đòi hỏi sự tập trung nổ 

lực của chúng ta trong nhiều lãnh vực liên kết với nhau đặng phát sinh hiệu quả 

mong muốn. Các bộ liên hệ sẽ góp phần trách nhiệm của mình vào công cuộc 

chung này. 

Giờ đây, chúng ta đang ở trong giai đoạn : 



Đối ngoại : vận động thế giới,, Liên Hiệp Quốc và các nước dân chủ đã ký kết 

Định Ước ngày 2 tháng 3, 1973 của Hiệp Định Paris ngày 27 tháng 1, 1973, cùng 

các quốc gia Ấn Độ, Úc, Nhật và Liên Âu hỗ trợ CPPĐ/VNCH chúng ta trong cuộc 

tranh đấu giành lại quyền tự quyết của dân tộc VN mà CSVN đã  cướp đoạt, xâm 

chiếm VNCH, chà đạp HĐ Paris mà chúng đã ký kết dưới danh nghĩa VN Dân Chủ 

Cộng Hòa và Chính Phủ Lâm Thời Miền Nam VN. 

Trong lúc ấy, CPVNCH tiền nhiệm của chúng ta luôn luôn tôn trọng HĐP và  tố 

cáo các vi phạm, đòi hỏi các nước ký kết thi hành các cam kết của họ «  tôn trọng 

triệt để, thực thi các quyền cơ bản của nhân dân VN là độc lập, chủ quyền, toàn 

vẹn lãnh thổ, sự thống nhất hai miền Nam Bắc không ai ép uổng ai, tổng tuyển 

cử tự do dưới sự giám sát quốc tế để chọn lựá một chính thể………. ».  

CPPĐ/VNCH tiếp nối sứ mệnh tranh đấu vận động quớc tế của Chính phủ VNCH 
tiền nhiệm cho đến thắng lợi cuối cùng. 
 

Đối nội : vận động và thực hiện truyền thông, báo chí, bài viết, phỏng vấn,  
facebook…….) giải độc đồng bào trong nước khỏi các luận điệu tuyên truyền dối 
trá của CS, phổ biến hiểu biết về chế độ dân chủ, tinh thần dân chủ, lợi ích dân 
chủ, tổ chức chính trị và hành chính dân chủ đặng đại đa số mở rộng kiến thức, 
hiểu biết, mong muốn dân chủ và tranh đấu thực hiện dân chủ với chúng ta. 

 
Cuộc cách mạng dân chủ - kết quả của diễn tiến hòa bình mà VC lo sợ và không 
ngừng tố cáo «  các thế lực thù địch » -  đặt cơ sở trên quần chúng, lôi cuốn các 
lực lượng có ảnh hưởng lớn trong nước như các tôn giáo,  Quân dội Nhân dân, 
nhất định phải thành công. 

 
Thế giới, đặc biệt một số các quốc gia ký kết Hiệp Định Paris, sẽ góp công vào sự 
thắng lợi này một khi dân chúng đã khởi sự đứng dậy, họ có lý do hỗ trợ chúng 
ta, thi hành các cam kết của họ trong Hiệp Định. 
 
Chiến lược hai mật giáp công, quốc tế và quốc nội, của CPPĐ là vậy. 
 
CPPĐ đã, đang xúc tiến mạnh chiến lược này cùng lúc tình hình quốc tế biến 

chuyển trong chiều hướng thuận lợi. Hoa kỳ và vòng đai Ấn Độ - Thái Bình Dương  

vây hãm đặng làm suy yếu và triệt hạ thế lực của Trung Cộng, quan thầy và nơi 

dựa của VC. 

Không tách rời khỏi TC được, bị ràng buộc với 4 KHÔNG và 16 chữ VÀNG, CSVN  

không còn chổ đứng nữa trong thế trận chung của Đông Á- Thái Bình Dương. 



Tổng thống Trump trước đây đã nói đến Hai Bà Trưng để nhắc nhở Hà Nội phải 

tranh đấu  để độc lập với Bắc Kinh và mới đây nhất, ngày 29 tháng 7, Bộ Trưởng 

Quốc phòng Hoa kỳ Lloyd Austin khi đến thăm Việt Nam cũng đặt vấn đề độc lập 

của VN và tôn trọng nhân quyến như hai điều kiện để thực hiện  quan hệ an ninh 

song phương với Vịệt Nam. Ông Marc Knapper, được đề cử làm tân đại sứ HK ở 

VN cũng tuyên bố tương tự. 

Không thể thỏa mãn được hai điều kiện tiên quyết này, CSVN tự cô lập mình 

trước Trung Cộng và để đất nước VN trở thành một con mồi ngon của kẻ thù 

phương Bắc. 

Vì vậy, hơn lúc nào cả, đồng bào phải đứng lên thực hiện cuộc cách mạng dân 

chủ VN để giành lại quyền tự quyết của dân tộc, độc lập cho đất nước, nhân 

quyền, tự do cho toàn dân đặng góp mặt với thế giới, với đồng minh ở Đông Á – 

Thái Bình Dương mà tự cứu lấy mình trong khuôn khổ duy trì an ninh, hòa bình 

toàn vùng, triệt hạ Trung Cộng. 

Các thắng lợi rực rỡ của các cuộc cách mạng dân chủ ở Nga Sô, các nước CS  Đông 

Âu, các chế độ độc tài ở Trung Đông, Bắc Phi, mang tên màu sắc hương hoa, cách 

mạng Nhung, cách mạng Hoa Hồng, cách mang Da Cam, cách mạng Hoa Lài 

……….trong ba mươi năm nay đã chứng minh rõ rệt hiệu lực  sức mạnh của quần 

chúng . 

Một khi quần chúng đã đứng lên ở nơi trung tâm quyền lực, quân đội sẽ không 

sát hại đồng bào để phải mang tội với quốc dân, thì nhóm cầm đầu chế độ sẽ trở 

lại nguyên hình của vài cá nhân tham quyền cố vị không còn sự lựa chọn nào khác 

ngoài sự hàng phục để được yên thân. Trái lại, còn tham vọng chống cự, đàn áp 

đồng bào thì chung cuộc sẽ phải đền tội như vợ, chồng Nicolae Ceausescu, lãnh 

tụ CS Roumania, như cha, con Kadhafi  nhà độc tài nước Lybia, như Saddam 

Husssein nước Irak, như Hosni Moubarak nước Ai Cập bị cầm tù…………………… 

Cái giá rẻ nhất để khôi phục lại độc lập, tự do, dân chủ, để khỏi bị diệt chủng, 

Hán hóa trở lại 1000 năm Bắc thuộc là đứng lên ! 

Không một ai, không một nước nào có thể thay thế chúng ta mà thế giới chỉ giúp 

chúng ta, đáp ứng  thỉnh cầu hỗ trợ chúng ta, thỏa mãn đòi hỏi công lý của chúng 

ta một khi chúng ta đã đứng thẳng người lên tranh đấu. 

Và ngay Thượng Đế cũng đã phán rằng : « Người hãy tự giúp người trước, Ta 

sẽ giúp ngưới sau » ( Aide-toi, le Ciel t’aidera ! – Help yourself and heaven will 

help you ! ) . 



Sách lược tranh đấu của CPPĐ chúng ta là vậy, phải giáp công hai mặt, quốc tế 

và quốc nội như đã áp dụng từ đầu, không an tọa chờ thế giới giải quyết dùm 

cho chúng ta. 

Bạn có bàn đến vương đạo và bá đạo. Nếu một mai, chúng ta chịu trách nhiệm 

trước quốc dân thì chắc chằn vương đạo sẽ được áp dụng như Tổng Thống Ngô 

Đình Diệm đã áp dụng trong thời Đệ Nhất Cộng Hòa và tôi đã được vinh dự phục 

vụ từ năm 1959, đến năm 1961 được Tổng Thống cử làm Đại diện cho Người 

trong cuộc tái cử 1961 lúc tôi vào tuổi ba-mươi. 

Tôi tin vận Trời đã đến lúc sáng lạng trên quê hương chúng ta, con Phượng 

Hoàng Việt Nam sẽ sống lại từ đống tro tàn của nó. 

Thân mến chào bạn và tất cả các bạn, cùng nhau tiến lên. 

Paris , ngày 19 tháng 8, 2021 

Lê Trọng Quát 

TT/CPPĐ/VNCH 

 

 


