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Kính gửi Đồng bào thân mến,

Hôm nay là ngày húy nhật của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu.
Vụ phản loạn ngày 1 tháng 11, 1963 đã đưa đất nước vào một thơi kỳ hỗn loạn làm suy yếu tiềm
năng chống Cộng của Quân, Dân Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đến ngày Miền Nam tự do bị Cộng sản Bắc
Việt xâm chiếm, tháng tư 1975.
Từ đấy, hiểm họa Trung Cộng trở thành một đe dọa lớn cho sự tồn vong của dân tộc.
Nỗi lo ngại như ông Ngô Đình Nhu đã bày tỏ : nếu Miền Nam rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt thì nước
Việt Nam có thể trở thành một tỉnh của Trung Hoa, nỗi lo ngại này đang hiện ra trước mắt chúng ta.
Một nước nhỏ lại ở sát cạnh một nước lớn thù địch, không thể nào tự mình bảo vệ mình được mà
phải liên kết với những nước khác trong một cộng đồng cùng chung một lý tưởng chính tri và tương
trợ phát triển cho quyền lợi chung.
Nhu cầu thiết yếu này đã được chính Tổng Thống Ngô Đình Diệm nhấn mạnh trong diễn từ ông đọc
tại lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 9 tháng 5, 1957 nhân cuộc viếng thăm đại cường này. Ông
được tiếp rước long trọng với những nghi thức dành cho một lãnh tụ quốc gia thân hữu lớn.
Từ ngày Việt Nam được độc lập đến bây giớ, không có một Quốc Trưởng Việt Nam nào được tiếp
đón trọng thể như vây vì chỉ trong vòng hai năm (1955-1957) ông đã thực hiện những kỳ công được
Tổng Thống Eisenhover và chính giới Hoa Kỳ ví như một phép lạ.
Quả vậy, non một triệu đồng bào Miền Bắc di cư vào Nam đã được định cư và giúp đỡ đầy đủ, lập lại
cuộc đời và đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển Miền Nam đồng thời gia tăng lực lượng
chống Cộng.
Dự đoán của các quan sát viên quốc tế Miền Nam sẽ không tồn tại quá sáu tháng vì quân đội Pháp
rút về nước, thi hành Hiệp Định Genève ngày 20 tháng 7, 1954, tạo một lỗ trống lớn trong quân lực
vì quân đội quốc gia đang còn trong thời kỳ vừa đào tạo, vừa chiến đáu trong lúc Cộng quân Bắc
Việt, được Trung Cộng hỗ trợ toàn diện, đang thừa thắng xông lên.
Mặt khác, Tướng Nguyễn văn Hinh, Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội công khai chống đối Thủ
Tướng Ngô Đình Diệm, mưu toan lật đổ chính phủ cùng lúc quân Bình Xuyên của Tướng cướp Bảy
Viễn tung hoành ở vùng sài Gòn, Chợ lớn. Hai đồ đệ của Bảy Viễn là Lại Hữu Sang, Lại Hữu Tài nắm

giữ hai chức vụ tối quan trọng : Tổng Giám Đốc Công An và Giám Đốc Công An Nam Phần Việt
Nam do QuốcTrưởng Bảo Đại bổ nhiệm từ trước !
Ngoài ra, hai giáo phái Hòa Hảo và Cao Đài, lâu nay chống Cộng, đang còn quân đội riêng kiểm soát
phần lớn Miền Tây và Miền Đông Nam Phần.chưa nhập vào quân đội quốc gia.
Trong lúc ấy, hai yếu tố huyết mạch của nền kinh tế là đồng bạc Đông Dương do Ngân Hàng Đông
Dương phát hành và Tổng Nha Quan thuế, Viện Hối Đoái còn trong tay người Pháp chưa được giải
quyết.
Thế nhưng, nhờ uy tín lớn của một chính khách dã coi thường danh lợi, với tài trí cùng kinh nghiệm
của một lãnh tụ đã cống hiến nửa cuộc đời tranh đấu cho dộc lập, tự do của quốc gia, Thủ Tướng
Ngô Đình Diệm đã vượt qua tất cả các chướng ngại vật, tiến tới thành lập nền Cộng Hòa đầu tiên
cho nước Việt Nam, ngày 26 tháng 10, 1956.
Gần sáu mươi năm sau, lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 10, 2014, chính quyền của đô thị lớn
Boston và tiểu bang Massachussetts đã chính thức tuyên dương Hiến Pháp dân chủ đầu tiên của
nước Việt Nam tại buổi lễ Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa và tưởng niệm Tổng Thống Ngô Đình
Diệm do Phân khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đông Bắc Hoa Kỳ và Canada tổ chức tại Boston với hơn
bốn trăm người tham dự gồm có các khách mời, đại diện chính thức của chính quyền Đô thị và Tiểu
Bang.
Nhưng một ý nghĩa quan trọng của buổi lễ là tôi muốn nhân cơ hội đặc biệt này giải tỏa trước các
nhà chức trách Hoa Kỳ, các bất đồng chính kiến Việt – Mỹ đã đưa đến vụ đảo chính ngày 1 tháng 11,
1963 đồng thời tái tạo sự tin cậy và tình thân hữu giữa hai quốc gia đặng giúp Việt Nam sớm thoát
khỏi chế độ cộng sản Việt – Tàu, trở lại với thế giới dân chủ, tự do, góp phần bảo vệ an ninh và hòa
bình cho toàn vùng Đông Á – Thái Bình Dương.
Sau buổi lễ gần 5 tháng, Chính phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa được thành lập tại hải ngoại ngày
16 tháng 3, 2015 đặng cùng đồng bào cả nước thực hiện mục đích quốc gia tối thượng này.
Miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa bị Cộng sản Bắc Việt xâm lăng nhưng chính thể Cộng Hòa sẽ được
toàn dân Việt lựa chọn, cho cả nước Việt Nam, bằng quyết tâm xử dụng quyền dân tộc tự quyết của
mình, chắc chắn được thế giới dân chủ, tự do tích cực. hỗ trợ,
Thể chế cộng hòa, khai sinh từ hai nghìn năm trước ở Cổ La, Hy (La Mã, Hy Lạp) trường tồn và phát
triển qua bao nhiêu thăng trầm, càng ngày càng chứng tỏ hữu hiệu để bảo vệ tự do cho nhiều dân
tộc. Lan tràn gần khắp địa cầu, nhiều quốc gia dân chủ vẫn áp dụng thể chế này nhiều lần theo sự
thay đổi các khuynh hướng chính trị lớn trong nước. Nước Pháp đang dưới Đệ Ngũ Cộng Hòa từ
ngày chính thể Cộng Hòa khai sinh trong cuộc cách mạng 1789. Nhiều nước khác cũng thay đổi
tương tự.
Việt Nam Cộng Hòa Đệ Nhị cũng vậy, sẽ được Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa nối tiếp do toàn dân
quyết định trong một ngày không xa.
Ngược lại, chế độ Cộng Sản không có khả năng thay đổi vì tính chất lỗi thời, lạc hậu, phi nhân, phản
kinh tế, phản tiến hóa. Phát sinh từ bạo động, cướp quyền, lường gạt quần chúng, thể chế cộng sản

chỉ sống được một đời bằng bạo lực. Điển hình : sự sụp đổ chóng vánh của Đế quốc Nga- Sô -Viết và
các chế độ cộng sản Đông Âu 1989-1991.
Sau khi sát hại hơn 100 triệu người trên quả đất và ngăn cản bước tiến của một nửa nhân loại, chủ
nghĩa và chế độ cộng sản đã bị vứt bỏ vào sọt rác của lịch sử.
Chế độ tàn bạo này còn tồn tại ở Cuba và vài nước Đông Á Châu, đang bị bao vây xiết chặc, sẽ bị đào
thải vì lòng dân của các nước này đang sôi sục căm hờn và các cường quốc dân chủ không thể để
tình trạng này kéo dài nữa vì quyền lợi chung và nền an ninh, hòa bình của thế giới.
Thân mến kính chào đồng bào trong niềm tin tất thắng.

Hải ngoại, ngày 2 tháng 11, 2021

LS Lê Trọng Quát
Nguyên Đệ Nhất Quốc Vụ Khanh
Hội Thẩm Viện Bảo Hiến
Việt Nam Cộng Hòa
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