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Kính thưa toàn thể quý vị cùng đồng bào thân yêu trong và ngoài nước, 
 
Hôm nay, chúng tôi những người quan tâm đến vận mệnh quê hương và 
tiền đồ dân tộc, đến trước tòa nhà quốc hội Úc Đại Lợi, biểu tượng của tự do 
và dân chủ, để bày tỏ sự liên đới với đồng bào quốc nội trong tiến trình dân 
chủ hóa đất nước. Lời đầu tiên chúng tôi muốn được gởi đến đồng bào thân 
yêu và nhất là những nhà tranh đấu trong nước là qúy vị không cô đơn trước 
thế lực của bạo quyền cộng sản. Chúng tôi những người con dân nước Việt 
tha hương hậu thuẫn cho qúy vị. Những người yêu chuộng tự do dân chủ 
khắp nơi hậu thuẫn cho qúy vị và nhất là lịch sử đang xoay chuyển về đích 
hướng mà qúy vị đang hy sinh tranh đấu, noi gương tiền nhân anh dũng. 
 
Qủa thế, chưa bao giờ làn sóng dân chủ lại dâng cao trên khắp quê hương 
đất nước như ngày hôm nay. Sau bao thập niên sống trong một ý thức hệ 
ngoại lai, vong bản và hoàn toàn băng hoại, người dân Việt Nam đang đứng 
lên truất phế cộng nô và phục hồi quyền làm chủ vận mệnh đất nước. Gần 
đây, nhiều tổ chức yêu nước và nhất là các tôn giáo cũng đã cùng mạnh dạn 
dấn thân, mở màn cho một thời kỳ khai phóng đầy hứa hẹn. Khởi đầu là Bản 
Góp Ý của 72 nhà trí thức yêu nước yêu cầu loại bỏ điều 4 Hiến Pháp; tiếp 
theo đó Hội Đồng Giám Mục đại diện cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, Hội 
Thánh Cao Đài và rất nhiều tổ chức trong và ngòai nước đã cùng hòa nhịp 
với hơn 80 triệu trái tim Việt Nam cương quyết xóa bỏ độc tài đảng trị. Mọi 
người mang dòng máu Lạc Hồng, không phân biệt tôn giáo hay xu hướng 
chính trị đều quyết tâm xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp, tức là chấm dứt hoàn toàn 
vai trò độc quyền của Đảng Cộng Sản trong việc điều hành đất nước và mở 
ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. 
 
Qúy vị và đồng bào thân mến, 
 
Gần 70 năm từ ngày bạo quyền cai trị miền bắc và gần 38 năm từ ngày họ áp 



đặt chế độ ngoại lai “Mác-Lê” trên khắp quê hương thân yêu, Cộng Sản đã 
gây ra bao nhiêu chết chóc, kinh hoàng, bao hận thù, chia rẽ, bao bất công, 
đau khổ, bao nhục nhằn cay đắng. Từ chính sách đấu tố “cải cách ruộng 
đất” của thập niên 50 tại miền Bắc, cho tới cuộc thảm sát Tết Mậu Thân tại 
Huế năm 1968; từ những cuộc vượt biển vô tiền khoáng hậu cho tới nỗi nhục 
quốc thể còn đang tiếp diễn như những người lao động hợp tác bị ngược 
đãi; những trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục; những người dân oan bị tư bản 
đỏ cướp đất; các công nhân bị bóc lột ở các hãng xưởng trong nước v.v.. 
Thật oái oăm và mâu thuẫn khi chế độ Cộng Sản hứa hẹn một thiên đàng 
cho giai cấp vô sản, nhưng trên thực tế họ lại bị sống trong một địa ngục 
đầy bất công và bị bóc lột bởi chính hệ thống tư bản đỏ. 
 
Nghiêm trọng hơn nữa đó là những đe dọa về chủ quyền của đất nước mà 
nhà cầm quyền Cộng Sản đã chứng tỏ sự nhu nhược, hèn nhát và phản bội 
của họ. Phải chăng chỉ vì muốn duy trì quyền lực và tư lợi, họ đã sẵn sàng 
tráo đổi quyền lợi của người dân và cơ đồ của tổ quốc? Phải chăng họ đang 
hiện nguyên hình là những người cộng nô, hèn với giặc ác với dân? Khi lãnh 
thổ và lãnh hải bị xâm lấn thì nhà cầm quyền Cộng Sản chỉ im lặng hay 
phản ứng chiếu lệ. Ngược lại, họ sẵn sàng huy động cả một hệ thống an 
ninh hùng hậu để triệt hạ những người yêu nước mà vũ khí tự vệ duy nhất là 
tinh thần ái quốc. Nhưng lịch sử luôn đứng về công lý và sự thật. Lịch sử 
cũng sẽ lên án những ai làm việc ô nhục phản quốc như những tên “cõng 
rắn cắn gà nhà” trong qúa khứ. 
 
Qúy vị và đồng bào thân mến, 
 
Việt Nam trước thế kỷ 21 có thể ví như con thuyền trước đại dương đầy sóng 
gío. Chúng ta không thể vượt đại dương trên một con thuyền cũ kỹ lỗi thời. 
Chế độ Cộng Sản chính là con thuyền cũ kỹ lỗi thời đó. Cả dân tộc ta đang 
đứng trước thảm họa bị chìm đắm và diệt vong. Con đường tiến lên cái gọi là 
Xã Hội Chủ Nghĩa chính là con đường dẫn đến sự băng hoại và bế tắc toàn 
diện như đang diễn ra hiện nay. Đất nước chúng ta cần một con thuyền mới 
để ra khơi trong thiên niên kỷ mới. Con thuyền đó không được xây dựng 
bằng ý thức hệ ngoại lai mà được tác tạo bởi ý chí và nhiệt huyết của mọi 



người dân. Trong kiến nghị của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, các ngài đã 
mạnh dạn tuyên bố là phải phục hồi “quyền làm chủ của người dân”, là “lấy 
truyền thống văn hóa dân tộc làm nền tảng tư tưởng và điều hành xã hội”, là 
thực hiện một tiến trình dân chủ dẫn đến một “nhà nước pháp quyền của 
dân, do dân và vì dân”. Nói tóm lại, chỉ có con thuyền dân chủ mới đưa Việt 
Nam vào đại dương của thiên niên kỷ mới. 
 
Trong Kinh Thánh Kitô Giáo có câu “Người gieo trong đau thương sẽ gặt hái 
trong vui cười”. Chúng ta chỉ có một tương lai tươi sáng cho đất nước và cho 
dân tộc khi chúng ta dấn thân đi “gieo trong đau thương”. Vì sự nghiệp của 
tiền nhân và vì tương lai của những thế hệ nối tiếp, chúng ta hãy vượt qua sự 
vô cảm và sự sợ hãi. Người Việt yêu nước khắp nơi, chúng ta hãy liên kết 
thành sức mạnh để phá tan xiềng xích của sự bạo tàn, dối trá và gian ác là 
chế độ Cộng Sản. Hãy “cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi” (lời bài hát 
của anh Việt Khang) kiến tạo một Việt Nam dân chủ, văn minh, nhân ái, thái 
hòa cho xứng với hy sinh của tiền nhân và niềm kiêu hãnh của thế hệ tương 
lai. 
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