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Kính gửi Quí Thân hữu
của Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa,
Bạn thân mến,
Tôi thành thật cảm ơn quý bạn đã gửi điện thư tín nhiệm Chính Phủ
Pháp định VNCH và trình bày một số ý kiến về những giải pháp cho công
cuộc tranh đấu cứu nguy dân tộc khỏi đại nạn cộng sản Tàu, Việt.
Mục tiêu số 1 của Chính Phủ là giành lại quyền tự quyết của dân tộc,
dân-chủ-hóa quốc gia. Cuộc tranh đấu ở trong nước và cuộc vận động
quốc tế ngoài nước đều nhằm thực hiện mục tiêu này: một cuộc tổng
tuyển cử tự do, dân chủ, quốc tế giám sát, và theo ý tôi, với sự tham dự
của đồng bào trong Ban tổ chức, kiểm soát, kiểm phiếu.
Thể chế chính trị tương lai do kết qủa của cuộc tổng tuyển cử thể hiện rõ
rệt quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam sẽ được thế giới hoan nghênh
công nhận.
Quyền dân tộc tự quyết đã được quốc tế long trọng công nhận, thiêng
liêng và bất khả nhượng trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc 1945 và
Công ước quốc tế các Quyền Dân Sự và Chính trị 1966.
Hiệp Định Paris ngày 27.1.1973 và Định Ước kế tiếp ngày 2.3.1973 qui
định «cam kết công nhận long trọng và tôn trọng triệt để các quyền quốc
gia cơ bản của dân tộc Việt Nam, minh thị là nền độc lập, chủ quyền, sự
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam cũng như quyền tự quyết
của nhân dân Miền Nam Việt Nam. Các bên ký kết Định Ước này tôn
trọng triệt để Hiệp Định và các Phụ Ước …..».
Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam do tôi và các thân hữu thành lập
đã công bố bản Cương Lĩnh ngày 9 tháng 9, 2014 (bằng Việt, Anh, Pháp,
Đức ngữ - 6 trang được phổ biến trên Diễn Đàn Việt Thức ở Hoa kỳ và

nhiều cơ quan truyền thông khác) được chuyển đến nhiều quốc gia và
đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhân danh Phong Trào, tôi đã được Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải sắp
đặt đặng bà bác sĩ Nguyển Thể Bình, một nhà tranh đấu cho dân chủ và
nhân quyền từ Hoa Thịnh Đốn đến tuyên đọc bức thư bằng Anh Ngữ của
tôi gửi Thủ Tướng Canada Stephen Harber lúc khai mạc hội nghị, gồm
nhiều đại diện các hội đoàn người Việt và một số Thượng Nghị sĩ
Canada tại hội trường Thượng Viện ngày 6 tháng 12, 2014 nhằm thỉnh
cầu Chính Phủ Canada tham khảo các đối tác ký kết Định ước phục hoạt
Hiệp Định Paris.
Ngày 26 tháng 8 vừa qua, TNS Ngô Thanh Hải gửi thư cho Tổng Thống
Hoa Kỳ Joe Biden thỉnh cầu đặc biệt lưu ý «tái triệu tập Hội Nghị Paris để
giải quyết các vi phạm Hiệp Định, đồng thời có thể khơi mào cho một
tiến trình thương thuyết vài vấn đề cấp bách của Á Châu như vấn đề an
ninh của vùng biển Hoa Nam ……».
Trong thư này, TNS Ngô Thanh Hải có nhắc đến văn thư ngày 4 tháng 7,
2021 của tôi, Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định VNCH, gửi Tổng Thống
Hoa Kỳ Joe Biden thỉnh cầu “hỗ trợ nhân dân VN khôi phục lại chủ
quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ qua một cuộc tổng tuyển cử tự do,
quốc tế giám sát như HĐ Paris ngày 27 tháng 1 và Định Ước kế tiếp ngày
2 tháng 3, 1973 đã qui định và Chính Phủ Hoa Kỳ cùng Chính Phủ VNCH
tiền nhiệm của chúng tôi đã ký kết với 10 chính phủ khác đồng thời cam
kết tôn trọng và thực thi các quyền căn bản của nhân dân Việt Nam»
như vừa kể trên .
Vận động các quốc gia dân chủ ký kết Định Ước - mà Hoa Kỳ là vai chính
có khả năng góp phần quyết định kết quả mong muốn - hỗ trợ cuộc
tranh đấu của chúng ta bằng sự thi hành các cam kết của họ trong Định
Ước.
Thi hành Định Ước là mục tiêu chính của mặt trận quốc tế của Chính Phủ
Pháp Định VNCH.
Nhưng mặt trận quốc nội cũng đồng thời hết sức quan trọng.
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Đồng bào trong nước phải bày tỏ và thể hiện quyết tâm tranh đấu cho
độc lập, tự do, dân chủ cho đất nước của mình, cho chính mình.
Chúng ta không thể ngồi yên chờ đợi thế giới ban cho chúng ta những gì
chúng ta mong muốn.
Tôi đã nhắc đến một chi tiết có dụng ý đặc biệt không thể bỏ qua là cựu
Tổng Thống Donald Trump trong chuyến viếng thăm Việt Nam đầu tiên
của ông sau khi nhậm chức, đã nhắc đến cuộc chiến đấu giành độc lập
của Hai Bà Trưng với các người cầm đầu Việt Nam XHCN.
Lãnh đạo Hoa Kỳ từ Tổng Thống Donald Trump đến bây giờ Tổng Thống
Joe Biden đều nhắc nhở Việt Nam phải giành lại độc lậo, tức là phải
thoát khỏi sự lệ thuộc Trung Cộng, đặng đảm nhận rõ ràng phần vụ của
mình trong liên minh chế ngự Trung Cộng.
Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Đại tướng Lloyd Austin đã nói rõ cho Chủ
tịch VNXHCN Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến viếng thăm Việt Nam ngày
29 tháng 7 vừa qua rằng Việt Nam phải độc lập, tôn trọng nhân quyền,
tự do để được nâng lên hàng đối tác chiến lược với Hoa Kỳ. Tân Đại sứ
Mỹ ở Việt nam sắp được bổ nhiệm Marc Knapper cũng tuyên bố tương
tự. Bà Phó Tổng Thống Kamala Harris vừa ghé thăm Việt Nam cũng đặt
nặng vấn đề nhân quyền và ám chỉ vai trò của Việt Nam trong cuộc tranh
đấu chống Tung Cộng xâm chiếm biển đảo của các nước trong vùng mà
Việt Nam là một.
Nhưng đảng Cộng sản VN, cầm đầu cả nước bây giờ, vừa là đàn em, vừa
thiếu nợ nuôi dưỡng của Tàu Cộng, không thể nào độc lập được với
chúng để cùng các nước liên minh chống lại chúng.
Sự khuất phục này đã trở thành công thức 4 KHÔNG do Tàu Cộng áp đặt
ghi rõ trong “Sách Trắng của bộ Quốc Phòng” VNXHCN năm 2019:
1- Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự,
2- Không liên kết với nước này để chống nước kia,
3- Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ
Việt Nam để chống lại nước khác,
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4- Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ

quốc tế.
Mặt khác, đảng Cộng sản VN cũng không bao giờ tôn trọng nhân quyền
vì sự đàn áp, khống chế tàn bạo là phương cách độc nhất của cộng sản
để duy trì ngôi vị của chúng.
Chỉ có một chế độ dân chủ thực sự phát xuất từ ý chí của toàn dân qua
một cuộc tổng tuyển cử tự do mới tạo dựng được một nước Việt Nam
tương lai độc lập, thượng tôn luật pháp và nhân quyền, liên kết với các
quốc gia dân chủ đặng bảo vệ an ninh cho toàn vùng Đông Á - Thái Bình
Dương, ngăn chận sự bành trướng của Trung Cộng và buộc chúng phải
tôn trọng luật pháp quốc tế.
Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta sẽ được giải quyết trong khuôn khổ
toàn bộ ấy. Bây giờ, Cộng sản đang cầm quyền. Việt Nam XHCN không
dám kiện Tàu Cộng trước Tòa án quốc tế về Luật Biển như Phi Luật tân
đã làm dù bản án của vụ kiện này không có hiệu lực thi hành theo Luật
biển 1982 (UNCLOS).
Không những Việt Nam mà nhiều nước trong vùng Đông Á cũng bị Trung
Cộng xâm chiếm biển đảo của họ. Tất cả phải chờ đợi một trật tự mới ở
vùng này nếu liên minh các quốc gia Ấn Độ - Thái Bình Dương chế ngự
được Tàu Cộng.
Tóm lại, muốn chống Trung Cộng, phải thay thế chế độ Việt Cộng.
Muốn thay thế chế độ Việt Cộng, phải tranh đấu cùng lúc trên hai mặt
trận quốc nội và quốc tế.
Tại quốc nội, đồng bào phải đứng lên tranh đấu, vận động Quân Đội
Nhân Dân tiếp tay cô lập hóa nhóm cầm đầu đảng Cộng sản như nhân
dân Nga và các nước Cộng sản Đông Âu đã lật đổ các chế độ cộng sản mà
không đổ máu năm 1989, 1991.
Hồng quân Nga – Sô và quân đội các nước chư hầu trong Minh Ước quân
sự Vát-Xô-Vi hùng mạnh tương đương với quân đội Hoa Kỳ và quân lực
Liên Minh Bắc Đại-Tây-Dương của các nước Tây Phương , đã đứng về
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phía nhân dân, chấm dứt chế độ cộng sản đã khai sinh trên nước Nga 74
năm trước và trên các nước Đông Âu gần nửa thế kỷ, mà không phải
xung đột, đổ máu,
Các chế độ độc tài ở Trung Âu, Trung Đông, Bắc Phi cũng sụp đổ do sức
mạnh của dân chúng đứng lên tranh đấu, được quân đội tiếp tay hoặc
không can thiệp. Quân nhân các nước này đã tuân thủ nhiệm vụ lịch sử
của quân đội là bảo vệ đất nước, bảo vệ đồng bào, không làm tay sai cho
bất cứ một tổ chức, một đảng phái nào để trở thành một đám giặc cướp
đắc tội với nhân dân.
Đồng bào Việt Nam phải noi gương tranh đấu thành công rực rỡ kể trên
của các dân tộc Âu, Á, Phi chấm dứt các chế độ cộng sản và độc tài trong
ba mươi năm qua.
Mục đích cuộc chiến đấu của chúng ta còn bức thiết và quan trọng hơn
nhiều vì giải quyết được đại nạn cộng sản Việt Nam xong, chúng ta mới
hợp sức được với liên minh Ấn Độ-Thái Bình Dương chống Trung Cộng
bảo vệ an ninh, hòa bình cho toàn vùng mà Việt Nam là một thành phần
đang bị chúng xâm chiếm lần hồi đến diệt chủng.
Công cuộc cứu nước đòi hỏi mỗi người chúng ta phải phấn đấu, phải
đóng góp hết sức mình cho đại cuộc chứ không thể ngồi yên chờ sung
rụng. Không có một giải pháp nào dễ dàng và thế giới chỉ giúp chúng ta
khi chúng ta đứng dậy bày tỏ quyết tâm tranh đấu cho độc lập tự do của
đất nước chúng ta.
Trên bình diện quốc tế Chính Phủ Pháp Định VNCH không ngừng :

1-đẩy mạnh cuộc vận động thế giới, các nước dân chủ các lực lượng bảo
vệ nhân quyền và tự do hỗ trợ cuộc tranh đấu của dân tộc Việt Nam
giành lại quyền dân tộc tự quyết bị cộng sản cướp đoạt,
2-liên tục vận động Liên Hiệp Quốc và các chính phủ ký kết Hiệp Định
Paris 27 tháng 1 và Định Ước tiếp theo ngày 2 tháng 3, 1973 thực thi các
cam kết của họ như đã trình bày ở trên.
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Hiệp Định Paris và Định Ước là những hiệp ước quốc tế không bị
thời tiêu, buộc các bên ký kết phải thi hành đúng theo công pháp quốc tế.
3-tận dụng hiện tình địa-chính trị rất thuận lợi ở Đông Á-Thái bình
Dương đặng sớm hình thành một quốc gia Việt Nam dân chủ, tư do,
xứng đáng kết hợp với liên minh các nước trong vùng để bảo vệ an ninh
hòa bình và phát triển thịnh vượng chung cho Á Châu đang trở thành
khu vực quan trọng nhất của địa cầu.
Thân mến chào mạnh tiến cùng các bạn.
Hải ngoại, ngày 20 tháng 9, 2021
Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định VNCH
Chủ Tịch Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam

Lê Trọng Quát
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