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Kính gửi đồng bào ở quốc nội và hải ngoại 
 
 Đồng bào thân mến, 
 
Ngày Quốc Hận năm nay nằm ngay trong đại nạn dịch viêm phổi toàn cầu 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. Thế giới đang mở cuộc điều tra vì 
đây là một tội ác quá lớn đối với nhân loại, dù sơ suất hay chủ tâm phạm pháp. 
Xin cầu nguyện Thượng Đế sớm tai qua nạn khỏi. 
 
Cũng ngày này 45 năm trước, Cộng sản Việt Nam với sự yểm trợ toàn diện của 
Cộng sản quốc tế đã xâm lăng Miền Nam thân yêu của chúng ta. 
 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 nhất 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 ( Ministère de la Défense nationale et de 
la Guerre) 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. 
 
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. 
Vì dưới bàn tay sắt của tập đoàn CSVN thống trị, nước Việt Nam ta đã trở thành 
một nhà tù rộng lớn và riêng đồng bào Miền Nam đã bị đối xử như những công 

mailto:vnch.phapdinh@gmail.com


2 
 

dân hạng nhì với nửa triệu người bị tù đày cải tạo và cả trăm ngàn người tử nạn 
ở biển sâu hay trong rừng thẳm trên đường đi tìm tự do. 
Hôm nay, ngày quốc hận, chúng ta tưởng nhớ các chiến sĩ và cán bộ đã hy sinh 
trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc với tất cả  lòng tri ân và kính phục. 
Chúng ta cũng luôn nhớ đến các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở quê nhà 
và cố gắng giúp đỡ để làm nhẹ bớt nỗi đau thương tinh thần và thể xác của các 
chiến sĩ  thân thiết của chúng ta. 
Và cũng chính hôm nay, chúng ta cùng nhau kiên định quyết tâm rửa mối hận 
lịch sử này trong tâm tư và trong hành động. 
Chưa có lúc nào mà  đất nước chúng ta phải đối diện những thách đố lớn lao 
như giờ đây, thù trong, giặc ngoài, đe dọa vận mệnh của cả dân tộc chúng ta. 
Nhưng may thay, cũng chưa có lúc nào mà tình thế trong nước thuận lợi hơn cho 
cuộc tranh đấu của chúng ta do sự tranh giành quyền lực và quyền lợi hung bạo 
trong cơ cấu lãnh đạo của Cộng đảng, trong quân đội và công an.  
Mặt khác, sự sợ hãi  đã gần như biến mất. Dân oan thách thức các lực lượng đàn 
áp. Nhiều bạn trẻ thách thức chế độ. Nhiều cựu chiến binh của Quân Đội Nhân 
Dân biểu tình tố cáo sự bạc đãi và vô ơn của chế độ đối với họ. Sự uất hận lan 
tràn trong quảng đại quần chúng nghèo khổ trước cảnh tượng giàu sang quá 
mức tưởng tượng của tầng lớp  « tư bản đỏ » trộm cướp của công trong một hệ 
thống tham nhũng thối nát bao trùm cả bộ máy cầm quyền. 
Tình trạng tồi tệ toàn diện này đã khiến cho đại đa số đồng bào trong nước mất 
hết lòng tin ở chế độ và càng ngày càng trông mong một tân chế độ Việt Nam 
Cộng Hòa sinh sắc, hiện đại sớm hình thành để kịp thời cứu nguy đất nước, tái 
thiết quốc gia, mang lại hòa bình, tự do và thịnh vượng cho toàn dân. 
 
Đồng bào thân mến, 
Nỗi mong ước của đồng bào sắp được thỏa mãn.  
 Đồng bào hãy đứng lên, muôn người như một, giành lại quyền tự quyết của dân 
tộc để thay đổi chế độ. Không một tập đoàn, không một thế lực nào dám đàn áp 
hung bạo vì kẻ đàn áp hoặc ra lệnh đàn áp sẽ bị tiêu diệt như trường hợp của vợ 
chồng Chủ Tịch Lỗ-Ma- Ni, Nicolae Ceausescu bị hành hình vì y ra lệnh đàn áp 
dân chúng biểu tình nhưng quân đội và lực lượng trung thành của y không dám 
thi hành. 
 Nga–Sô,với một lực lượng khổng lồ, Hồng quân và Mật vụ, cùng các chư hầu ở 
Đông Âu tập họp trong Khối Liên Minh quân sự Varsovie đã lần lượt tan rã, dân 
không đổ máu. Nhờ ý thức trách nhiệm và lo sợ dân chúng trả thù nên quân đội 
đã không can thiệp còn tỏ cảm tình với đồng bào của họ khiến cho các tên lãnh 
đạo Cộng sản trong phút chốc trở lại nguyên hình cá nhân nhỏ bé, hoàn toàn bất 
lực trước cơn thịnh nộ của nhân dân. 
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Lịch sử đang tiếp tục tái diễn. 
Đế quốc Nga - Sô bỗng chốc sụp đổ sau 74 năm gây tang tóc cho nhân loại và 
chận đứng bước tiến của chính dân tộc Nga, đáng phải trù phú thịnh vượng. 
Cộng Sản Việt Nam sẽ không tồn tại sau ba phần tư thế kỷ mang tai ương đến 
cho dân tộc ta, đáng phải vươn lên hùng mạnh, phú cường, hòa bình, an lạc. 
Cùng với những yếu tố thuận lợi trong nước, chúng ta còn có một vũ khí sắc bén 
của công pháp quốc tế là Hiệp Định Paris ngày 27 tháng 1 và Định Ước kế tiếp 
ngày 2 tháng 3, 1973 do 12 quốc gia ký kết trước sự chứng giám của Tổng Thư Ký 
Liên Hiệp Quốc mà nội dung qui định minh thị sự cam kết của tất cả các đối tác 
tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, sự thống nhất của Việt Nam qua một 
tiến trình thương thảo giữa hai miền Nam, Bắc không ai ép uổng ai ………… 
Cộng sản Bắc Việt đã vi phạm Hiệp Định bằng bạo lực xâm lăng Việt Nam Cộng 
Hòa. Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa là một đối tác ký kết quan trọng đã cực lực 
tố cáo hành động vi phạm nặng nề này và Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng 
Hòa ở hải ngoại tiếp tục sứ mạng vận động các quốc gia dân chủ ký kết Hiệp 
Định, đặng thi hành các điều cam kết trong hiệp Định. 
 
Chúng ta có nhiều lý do tin tưởng ở khả năng thành công vì một hiệp ước quốc tế 
- như Hiệp Định Paris- không bị thời tiêu, phải được các phe ký kết thi hành theo 
công pháp quốc tế, không bị xem như lỗi thời nếu một phe ký kết đòi thi hành. 
Chúng tôi có các sắc luật thi hành Hiệp Định của Hoa Kỳ, Pháp và các chính phủ 
khác cũng đều có như vậy, có thể ngoại trừ vài nước cộng sản bất chấp luật pháp 
quốc tế nếu không thuận lợi cho họ ! 
 
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc đã hồi đáp cảm ơn chúng tôi đã chú ý gửi thông 
điệp đến Ngài về vấn đề Việt Nam và Hiệp Định Paris. Cuộc vận động của chúng 
tội không ngưng nghỉ và chúng tôi kêu gọi đồng bào khắp nơi cùng góp sức tiếp 
xúc vận động các vị dân biểu, nghị sĩ, các giới truyền thông, các tổ chức tranh 
đấu cho nhân quyền và tự do, đặc biệt ở các quốc gia dân chủ ký kết Hiệp Định 
Paris đặng họ hỗ trợ việc thi hành hiệp ước quốc tế này, xem như một giải pháp 
khả thi quan trọng không những cho vấn đề Việt Nam như đã trình bày mà cho 
hòa bình và an ninh ở Biển Đông, nơi đang dậy sóng do những hành động vũ lực 
bất chấp  luật pháp quốc tế của Trung Cộng lấn chiếm các quần đảo của các nước 
trong vùng, mưu toan kiểm soát các tuyến giao thông ở vùng chiến lược quan 
trọng này của thế giới. 
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Đồng bào thân mến ở hải ngoại, 
Hơn lúc nào cả, Cộng sản đẩy mạnh tối đa công tác địch vận chia rẽ hàng ngũ 
chúng ta để mong cứu vãn tình thế suy yếu trầm trọng của chúng. Vì vậy chúng 
ta phải tuyệt đối đề cao cảnh giác : 
 
1-Vạch mặt những kẻ đội lốt quốc gia, một mặt hô hào chống Cộng để che đậy 
tung tích tay sai của chúng, một mặt đánh phá các nhà tranh đấu chống Cộng mà 
Cộng sản xét là nguy hiểm cho chúng. 
 
2-Vạch mặt những kẻ vừa tuyên truyền đề cao vũ lực của Cộng sản, vừa reo rắc  
tinh thần chủ bại nhằm làm nản lòng những đồng bào đang còn  do dự trước sự 
lựa chọn đứng lên tranh đấu chống Cộng hay ngồi yên an phận, chờ chết. 
 
3-Coi chừng những kẻ đội lốt chống Cộng, hô hào lớn tiếng chống Cộng nhưng 
đồng thời gây chia rẽ đồng bào một cách thâm độc bằng cách khoét lại vết 
thương từ thời một số tăng, ni Phật giáo chống lại chính quyền VNCH 1963-
1967.Tạo nên sự chia rẽ, kình chống nhau giữa các tín hữu Phật giáo và Thiên 
Chúa giáo là mục tiêu hàng đầu của Cộng sản để bẻ gãy lực lượng quốc gia. 
 
Kẻ thù số 1 của Cộng Sản trên thế giới từ lúc chúng khai sinh vẫn là các tôn giáo. 
Vì vậy, chúng ta phải hỗ trợ tối đa các tổ chức liên tôn chống Cộng ở trong nước 
cũng như ở hải ngoại luôn rao giảng sự đoàn kết nhất trí của các tín hữu. 
 
Nhân mùa Quốc hận năm nay, chúng tôi thiết tha kêu gọi quí vị lãnh đạo các tôn 
giáo, hiện ở trong nước hay ở hải ngoại, thương yêu đất nước, hãy mạnh dạn 
đứng lên cùng các tín hữu yêu nước, cùng quốc dân đồng bào, tranh đấu cho độc 
lập, tự do, dân chủ và cho sự sống còn của dân tộc trước đại nạn Hán hóa. 
 
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phao Lồ Đệ nhị đã góp phần đánh sập Cộng sản 
Đông Âu vì Ngài luôn luôn chủ trương người tín hữu Công giáo phải là một người 
yêu nước phục vụ tổ quốc của mình và phục vụ giáo hội. Ngài bày tỏ công khai sự 
chống đối chủ nghĩa cộng sản, các chế độ cộng sản độc tài trong thế giới. 
 
Một tín hữu cùng chí hướng của Ngài là Hồng Y Phan-xi-cô  Xa–vi- ê Nguyễn văn 
Thuận, đã luôn luôn rao giảng phục vụ Đức Tin đi đôi với phục vụ Đất Nước và 
“Con có một Tổ Quốc, Tổ Quốc Việt Nam thân yêu”. Vừa chiếm Sài Gòn được ít 
hôm, cộng sản bắt liền vị Tổng Giám Mục yêu nước này và mang ra Bắc, biệt 
giam 13 năm. 
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Nhiều tu sĩ Công giáo, Phật giáo, Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài cũng bị 
bắt giam, quản thúc dài hạn, một số ít bị sát hại. 
Một số lớn tài sản của các giáo hội cũng bị cộng sản cướp đoạt. 
 
Với niềm tin ngày này trong một, hai năm tới, ngày quốc hận sẽ trở thành ngày 
Hội lớn của dân tộc vui mừng chào đón một quốc gia Việt Nam độc lập, dân chủ, 
tự do góp mặt xứng đáng với cộng đồng thế giới, tôi thân ái kính chào đồng bào 
ở quê hương và hải ngoại. 
 
   Hải ngoại, ngày Quốc hận 30 tháng 4, 2020  

 

    
     LS Lê Trọng Quát 
    Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định  
     Việt Nam Cộng Hòa 
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Hải ngoại, ngày 12 tháng 12, 2019 

Thủ Tướng Chính Phủ 

 

Luật Sư Lê Trọng Quát 

 
       
 

 


