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Kính gửi quí bạn Quân Đội Nhân Dân
Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa,
Ngày Quốc Hận năm nay nằm ngay trong đại nạn dịch viêm phổi toàn cầu .
Đại nạn này chắc chắn không phải là một tai họa của Tạo hóa mà rõ ràng do vi
khuẩn Vũ Hán gây nên bởi bàn tay của loài người, phát xuất từ đô thị này của
nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa do đảng Cộng sản lãnh đạo. Dù vô tình hay
cố ý, thế giới đang mở cuộc điều tra vì đây là một tội ác quá lớn đối với nhân
loại.
Cầu xin Thượng Đế cho đồng bào, cho các bạn sớm tai qua nạn khỏi.
Cũng ngày này 45 năm trước, dưới mệnh lệnh của đảng Cộng sản Việt Nam với
sự yểm trợ toàn diện của Cộng sản quốc tế, Quân đội Nhân dân đã xâm lăng
Miền Nam, vi phạm trắng trợn Hiệp Định Paris 1973.
Hiệp Định nhằm chấm dứt chiến tranh, tái lập hòa bình, bảo đảm tôn trọng các
quyền căn bản của nhân dân Việt Nam, độc lập, chủ quyền, lãnh thổ toàn vẹn
của Việt Nam, quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam, sự thống nhất
hai Miền Nam, Bắc qua một tiến trình thương thảo không ai ép uổng ai……..
Hiệp Định ngày 27 tháng 1 và Định Ước kế tiếp ngày 2 tháng 3, 1973 là một hiệp
ước quốc tế có giá trị ràng buộc các quốc gia ký kết, không bị mất giá trị bởi thời
gian (thời tiêu) miễn là có một phe ký kết muốn thi hành. Mười hai chính phủ đã
ký kết Định Ước trước sự hiện diện của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, gồm có các
chính phủ : Hoa kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mặt trận
Giải Phóng Miền Nam VN, Nga Sô, Trung Cộng, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Nam
Dương, Pháp, Anh, Gia Nã Đại.
Nếu Cộng sản VN thi hành Hiệp Định Paris 1973 sau khi ký kết thì non ba triệu
đồng bào Việt Nam không bị hy sinh oan uổng trong số có nửa triệu thanh niên
Miền Bắc phải sinh Bắc tử Nam. Cộng sản đã tuyên truyền dối trá bảo rằng vào
Nam để « giải phóng đồng bào ruột thịt đang bị Mỹ kìm kẹp sau hàng rào dây
kẻm gai, đói khát » nhưng các bạn đã biết khi vào Nam, cả một thiên đường xuất
hiện. Cha, chú của các bạn vào Nam đã tưởng đi vào một thế giới văn minh nào
khác.

Về phần Việt Nam Cộng Hòa bị chiếm đóng nhưng bạo lực không làm mất tính
chính danh của Việt Nam Cộng Hòa trên trường quốc tế, tương tự như các quốc
gia cùng một hoàn cảnh bị kẻ thù xâm chiếm. Nhiều nước ở Âu Châu bị Đức
quốc-xã xâm lăng trong Thế chiến thứ nhì 1940-1945 đã tiếp tục cuộc kháng cự ở
ngoài lãnh thổ với các chính phủ lưu vong cho đến ngày đất nước họ vắng bóng
quân thù, phục hồi lại quyền tự chủ.
Trường hợp điển hình nhất là nước Pháp với tướng Charles de Gaulle. Thứ
trưởng bộ Quốc phòng và Chiến Tranh nhậm chức ngày 6 tháng 6, 1940, đến
ngày 17 tháng 6, ông sang Anh quốc khởi sự cuộc tranh đấu chống Đức quốc- xã
sau khi chính phủ của ông đồng loạt từ chức. Năm 1944 ông De Gaulle thành lập
Chính Phủ lâm thời Pháp quốc. Chính nhờ ông mà nước Pháp - do Thống chế
Pétain lãnh đạo, hợp tác với Đức trong suốt cuộc chiến tranh- không bị xem như
đồng phạm với Đức, mà còn được thừa nhận là một quốc gia Đồng minh chiến
thắng, trở nên một trong 5 ngũ cường thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên
Hiệp Quốc từ sau thế chiến.
Trong một trường hợp tương tự, Chính Phủ Pháp Định VNCH do tôi lãnh đạo ở
hải ngoại tiếp tục công quyền của Chính phủ VNCH tiền nhiệm đã ký kết Hiệp
Định Paris 1973.
Việt Nam Cộng Hòa bị Cộng sản xâm lăng, lãnh thổ bị chiếm đóng nhưng lòng
dân trong nước từ Bắc chí Nam hầu hết đều quay về dĩ vãng, ước mong một
ngày đất nước được hồi sinh trong tự do, độc lập, thanh bình, hạnh phúc.
Tôi tin tưởng vận mệnh của đất nước chúng ta sẽ được quyết định một ngày
không xa nữa do chính sự hợp tác của đồng bào quốc nội với các bạn Quân Đội
Nhân Dân đặng chấm dứt chế độ cộng sản hiện hành vào một thời điểm chắc
chắn sẽ đến.
Đồng bào ở hải ngoại sẽ góp sức hữu hiệu với đồng bào trong nước, đồng thời
đẩy mạnh cuộc vận động quốc tế mà chủ yếu là Hoa kỳ, Liên Hiệp Quốc và các
quốc gia dân chủ đã ký kết Hiệp Định Paris ngày 27 tháng 1 và Định Ước ngày 2
tháng 3, 1973 « thực thi các cam kết : tôn trọng triệt để và thi hành toàn vẹn các
quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam : độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn
vẹn lãnh thổ của Việt Nam cùng quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt
Nam……. ».
Trong niềm tin ấy, tôi không ngừng kêu gọi quí bạn Quân Đội Nhân Dân đứng lên
cùng đồng bào đưa cuộc cách mạng dân chủ sớm đến thành công. Từ bao đời
trong các quốc gia, Dân và Quân như cá với nước. Quân Đội thoát thai từ nhân
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dân, được nhân dân thương yêu và nuôi dưỡng để phục vụ nhân dân, bảo vệ đất
nước, trung thành với tổ quốc.
Thoát ra khỏi nhân dân, không phục vụ nhân dân, quân đội sẽ là con cá vứt ra
khỏi nước ! Trung thành với Đảng thay vì trung thành với Tổ Quốc, quân đội đã
chối bỏ sứ mệnh thiêng liêng mà tất cả các quân đội trên thế giới đã vinh dự
nhận lãnh ngoại trừ ở vài nước cộng sản còn sót lại trên địa cầu mà bất
hạnh thay : Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa là một.
Các bạn Quân Đội Nhân Dân hãy hiên ngang chặt đứt ngay sự lệ thuộc đảng Cộng
Sản, trở về với Dân Tộc, trung thành với Tổ Quốc, bảo vệ Quốc Gia đang lâm
nguy trước đại nạn Hán hóa. Bao nhiêu lỗi lầm trong quá khứ sẽ đương nhiên
xóa bỏ. Các bạn còn được lịch sử ghi ơn đã giúp đồng bào chấm dứt một thời kỳ
đen tối nhất của đất nước
.
Tương lai của các bạn sẽ sáng lạn trong một quốc gia văn minh, tiến bộ, sự
nghiệp được thăng tiến không giới hạn, công trạng được tuyên dương tưởng
thưởng xứng đáng, tuổi già được an nghỉ chăm lo đầy đủ.
Quân đội của các nước cộng sản Nga Sô và Đông Âu đã trở thành quân đội của
Liên bang Nga và các quốc gia dân chủ ở Đông Âu sau khi họ đã cùng đồng bào
của họ thực hiện các cuộc cách mạng dân chủ, không đổ máu.
Trường hợp lãnh tụ Cộng sản nước Lõ-ma-ni, Nicolae Ceaucescu và vợ y bị quân
đội hành hình vì y đã ra lệnh đàn áp dân chúng.
Bài học thê thảm nhưng đáng giá này của 30 năm trước (1989) còn quá mới
trong lịch sử cách mạng dân chủ thế giới.
Trường hợp tương tự thứ hai xẩy ra năm 2011 với nhà độc tài Mouhammar
Kadhafi đã lãnh đạo nước Lybie với bàn tay sắt của y trong 42 năm cuối cùng bị
giết cùng con trai của y trong một cuộc nổi dậy của dân chúng được nhiều nước
Tây phương và Liên Hiệp Quốc yểm trợ.
Các cuộc cách mạng dân chủ khác ở Âu Châu, Trung Đông, Bắc Phi mang tên màu
sắc hương hoa : cách mạng Nhung, cách mạng hoa Lài, cách mạng màu Cam,
cách mạng hoa Hồng, cách mạng hoa Tulipe, đều thành công, không đổ máu nhờ
quân đội đứng yên, không đàn áp dân chúng, các nhà lãnh đạo độc tài đã tỏ ra
biết điều từ bỏ quyền hành lặng lẽ ra đi……..
Nhìn lại vài thập niên qua, ngọn sóng thần dân chủ đã quét sạch phần lớn địa cầu
từ Đế quốc Nga Sô vĩ đại đến các nước nhỏ như Tunisie, mang lại tự do, dân chủ,
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nhân quyền cho nhiều dân tộc và từ đấy phát triển và thịnh vượng, thay đổi hẳn
thân phận của con người như ở các quốc gia nguyên bị cộng sản thống trị.
Sau 74 năm chịu khổ và chịu nhục, dân tộc Nga đã sống lại thoải mái và tự hào.
Sau ba phần tư thế kỷ ở Miền Bắc và 45 năm ở Miền Nam sau bức màn sắt rỉ sét
của chế độ cộng sản khắc nghiệt, lỗi thời, lạc hậu, Quân Đội Nhân Dân hãy đứng
lên cùng đồng bào viết một trang sử mới cho đất nước .
Ngày Quốc Hận sẽ trở thành Ngày Hội Lớn của dân tộc đại đoàn kết dưới bầu trời
tự do, dân chủ, an lạc, hòa bình đặng cùng chung sức xây dựng một nước Việt
Nam hùng cường. thịnh vượng,
Thân mến kính chào các bạn .

Hải ngoại, ngày 30 tháng 4, 2020
Thủ Tướng Chính Phủ
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