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THÔNG ĐIỆP 
 

Kính gửi Đồng bào ở quốc nội và hải ngoại,           

 

Đồng bào thân mến, 

  

 

Ngày 26 tháng 10, 1956 đã đánh dấu một khúc quanh lịch sử quan trọng của nước Việt Nam : Hiến pháp 

đầu tiên được ban hành, khai sinh nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam do Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh 

đạo. 

 

Ngày 1 tháng 11, 1963, một nhóm quân nhân phản loạn tay sai của vài giới chức Hoa Kỳ, thực hiện một 

cuộc đảo chính, lật đổ nền Đệ Nhất Cộng Hòa, sát hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ, Cố vấn Ngô 

Đình Nhu. 

 

Đúng ba tháng sau, nhóm phản loạn bị « chỉnh lý », bắt giam, giải ngũ. Tình trạng bất ổn, xáo trộn kéo dài 

cho đến ngày Hiến pháp Đệ Nhị VNCH được ban hành ngày 1 tháng 4, 1967. Miền Nam Việt Nam  bị suy 

yếu hẳn cho đến ngày bị Cộng sản Bắc Việt thôn tính dù Quân Lực VNCH đã anh dũng chiến đấu đến giờ 

phút cuối cùng của cuộc chiến, sáng ngày 30 tháng 4,1975. 

 

 Nhân ngày tưởng niệm Tổng Thống Đệ Nhất VNCH  Ngô Đình Diệm vị quốc vong thân, và để nhắc lại sự 

nghiệp của Người, xây dựng nền Cộng Hòa Việt Nam, một buổi lễ long trọng được tổ chức ngày 26 tháng 

10,2014 tại thành phố Boston với hơn 400 người tham dự cùng với chính quyền Tiểu Bang Massachessetts 

và thành phố Boston hiện diện. 

 

Trong dịp này, tôi đã tuyên đọc và trao tận tay các giới chức Hoa Kỳ một diễn từ nhắm về tương lai, nối lại 

tình thân hữu Mỹ - Việt, giúp cho dân tộc Việt Nam sớm thực hiện một tương lai tự do, dân chủ như Hoa 

Kỳ đã tận tình giúp đỡ cho Tổng Thống Diệm xây dựng nên Việt Nam Cộng Hòa vững mạnh từ một miền 

Nam cơ hồ sẽ sụp đổ sau khi Hiệp Định Genève ngày 20 tháng 7, 1954 chia đôi đất nước. 

 

Tôi tưởng lời kêu gọi đã được lắng nghe nên sau buổi lễ, Thống Đốc Massachessets và Thị Trưởng Boston 

đã chính thức công nhận ngày 26 tháng 10, 1956 là ngày ban hành Hiến Pháp đầu tiên của nước Việt Nam 

Cộng Hòa. 

 

Hôm nay, tưởng niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm, tôi xin phổ biến lại diễn từ Boston ngày 26 tháng 

10,2014 mà nội dung còn nguyên ý nghĩa vì chúng ta đang tiếp tục cuộc vận động lịch sử này bằng mọi 

cách trong một bối cảnh quốc tế  nghiêm trọng và một Việt Nam đang tự cô lập, còn theo đuôi nhà độc tài 

Vladimir Putin của Liên bang Nga đang bị gần khắp thế giới chống đối.  

 

Việt Nam Hải ngoại, ngày 2 háng 11, 2022 

 

ThủTướng Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa    

 

                                      

 
LS Lê Trọng Quát 
 


