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THÔNG BÁO

Bốn mươi bảy năm đã trôi qua nhưng Ngày Quốc hận vẫn còn
nguyên ý nghĩa chừng nào quốc gia Việt Nam chưa phục hồi lại
được độc lập, tự do, dân chủ như dưới thời Việt Nam Cộng Hòa.
Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục kìm hãm đất nước trong tình trạng lạc
hậu, thoái hóa giữa lúc các nước láng giềng và xa hơn, Nam Hàn,
Nhật bản, Đài Loan đã phát triển, tiến bộ vượt bực, nâng cao đời
sống dân chúng không thua kém các nước Tây Phương.
Mặt khác, chính sách độc tài đảng trị vẫn tước đoạt các quyền căn
bản của dân, chà đạp nhân quyền, bạo hành dân chúng, bách hại
các tôn giáo.
Đối ngoại, Việt Nam XHCN tiếp tục lệ thuộc Trung Cộng, chấp nhận
cuộc chiến tranh Liên Bang Nga xâm lăng nước Ukraine, đi ngược lại
với Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ mà VNXHCN đã cầu cạnh lâu nay
mong được giúp đỡ để tự vệ khi cần thiết.
Đường lối ngoại giao « hàng hai » mâu thuẫn này đã không che đậy
được nữa và tạo nên một mối nguy lớn trong trường hợp Việt Nam
XHCN bị Trung Cộng tấn công thì không nước nào đến cứu giúp.
Ngược lại, Ukraine đã được Hoa kỳ, Âu Châu, Liên Minh Bắc-Đại Tây
Dương tận tình hỗ trợ vì, trái với VNXHCN, Ukraine đã ba thập niên
nay, từ ngày tách khỏi Đế quốc Nga-Sô-Viết, bày tỏ ý chí hội nhập
với Liên Âu, mong muốn gia nhập Liên Minh Bắc- Đại Tây Dương.

Chính Phủ PĐVNCH đã đặt vấn đề cấp bách này trong thông điệp
ngày 23 tháng 3, 2022 (1) gửi đồng bào và bộ Chính Trị đảng CSVN.
Nhân Ngày Quốc Hận năm nay, Chính Phủ trân trọng nhắc lại thông
điệp này đồng thời chuyển lại Thông Điệp Ngày Quốc hận năm 2021
của Chính Phủ đặng đồng bào sát cánh cùng Chính Phủ quyết tâm
tranh đấu, biến ngày Quốc hận thành ngày Hội lớn của dân tộc,
đoàn kết, đại đoàn kết, chào mừng độc lập, tự do trở lại với đất
nước thân yêu.

Hải ngoại, ngày 26 tháng 4, 2022
Thủ Tướng Chính Phủ
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