
  
 
Perth, ngày 25/04/2020 
 
Kính thưa quý vị, 
 
Năm nay, Ngày Tưởng Niệm Tháng Tư Đen không được tổ chức như 44 lần trước, để nhắc nhở 
chúng ta một ngày đen tối nhất trong lịch sử Dân Tộc Việt Nam,  triệu người  liều chết bỏ nước ra 
đi tìm Tự Do nơi xứ người. Lý do là đại dịch mang tên Covid-19 phát xuất từ thành phố Wuhan, 
Trung Quốc, vào những tháng cuối năm 2019. Sự lây lan nhanh chóng, âm thầm và rất nguy hiểm 
đến tính mạng con người. Đưa đến tình trạng phong tỏa từng phần, tạo khoảng cách người dân, cấm 
tụ tập đông người, của hầu hết quốc gia trên thế giới, để tránh lây lan bệnh và giảm thiểu thiệt hại 
nhân mạng. 
 
Do đó, Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Chủ Tịch CĐNVTD Tây Úc và Ban Chấp Hành đã có sáng kiến 
tưởng niệm trên Internet thay vì trong công viên Tự Do hay Hòa Bình như mọi năm. Nhân dịp này, 
chúng tôi xin phép thay mặt anh chị em đảng viên Việt Tân, cơ sở Tây Úc, có vài dòng gửi đến quý 
vị đại diện các Tôn Giáo, Hội Đoàn, Đoàn Thể cùng đồng bào Tây Úc. 
 
Kính thưa quý vị, 
 
Hẳn chúng ta thường trăn trở với vận mệnh đất nước Việt Nam, kể từ khi rứt ruột ra đi mang theo 
nhiều ước mơ ở tương lai, dù lúc đó mình chưa biết sống chết ra sao, sẽ được tạm dung ở nơi nào? 
Từ ước mơ nhỏ nhoi là cuộc sống tự do cho bản thân cùng gia đình, đến ước vọng lớn hơn là đem 
lại sự trường tồn cho Đất Nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Dân Tộc, để lịch sử sang 
trang, khép lại những ngày tháng đen tối, mở ra một  kỷ nguyên bình an, tươi sáng, công bằng, … . 
Có thể tạm gọi đây là NHỮNG ƯỚC MƠ VIỆT NAM. 
  
45 năm qua đi với nhiều đổi thay, nhưng những đổi thay cần thiết nhất vẫn chưa thực hiện được. Đó 
là thay thế chế độ Cộng Sản phi nhân tính bằng thể chế Dân Chủ Đa Nguyên đầy tình người, nghĩa 
đồng bào, công bằng xã hội, … . Tuy nhiên, để đạt được điều này, chúng ta, người Việt trong và 
ngoài nước, cần phải cùng tìm hiểu thể chế nào tốt đẹp trong tương lai, hậu Cộng Sản, bằng cách so 
sánh hai thể chế này. Lúc đó chúng ta mới có quyết tâm cùng nhau chung tay, góp sức, đồng lòng 
xóa bỏ chế độ Cộng Sản để xây dựng một Việt Nam Dân Chủ, hùng cường, nhân bản, hài hòa.  
 
Kính thưa quý vị, 
 
1 / Để tìm cách nhuộm đỏ Đông Nam Á, Liên Sô và Trung Cộng đã xử dụng Cộng Sản Việt Nam 
như một con cờ, từ Bắc vĩ tuyến 17 phát động cuộc chiến xâm lăng miền Nam. Trước là dưới tên 
gọi mỹ miều “nghĩa vụ quốc tế Cộng Sản” để đem lại “thế giới đại đồng”. Sau là “giải phóng miền 
Nam”. Trước sự xâm lăng trắng trợn và hung hăng của khối Cộng Sản lúc bấy giờ, chính quyền non 
trẻ của miền Nam lúc đó, bắt buộc phải nhận sự trợ giúp của Hoa Kỳ và đồng minh để giữ miền 
Nam được tự do, dân chủ. Thể chế của miền Nam với tên là Việt Nam Cộng Hòa, dù xây dựng 
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trong chiến tranh, cũng đã từng được Singapore và Thái Lan ngưỡng mộ, coi như mô hình xã hội 
cần phải noi theo. Cuộc chiến đẫm máu mà CSVN tiến hành đã để lại di hại khôn lường, là lòng dân 
chia rẽ vùng miền và món nợ chiến tranh đã khiến Việt Nam nằm trong vòng kiềm tỏa của Trung 
Cộng mà không có lối thoát. Và là một khu vực đệm cho Trung Cộng ở phía nam nước họ.  
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phạm phải sai lầm từ khởi đầu và liên tiếp sai lầm đến tận bây giờ vì 
tin vào sự phỉnh phờ của Trung Cộng ban cho “16 chữ vàng và bốn tốt”, sai lầm từ Công hàm Phạm 
Văn Đồng năm 1958 đến Hội nghị Thành Đô (hay Mật Ước Thành Đô) năm 1990. Đã “Cưỡi lưng 
cọp” làm sao có thể xuống mà không chết đây? 
 
Trong bài viết “Những Bài Học Lịch Sử từ 45 Năm Qua” (Đăng trên Website Chân Trời Mới 
Media, ngày 17/04/2020) Tiến sĩ Trần Diệu Chân có nhận định rằng: “Ngày nay, chúng ta có thể 
khẳng định rằng tình trạng lệ thuộc của Việt Nam vào Trung Cộng chỉ có thể chấm dứt khi tập 
đoàn lãnh đạo CSVN không còn cầm quyền, và được thay thế bởi một chính quyền do chính lá 
phiếu của người dân chọn lựa. Đừng bao giờ chờ đợi lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam biết đặt quyền 
lợi của dân tộc lên trên quyền lợi của đảng, trở về với dân, và dựa vào sức mạnh của dân tộc để xây 
dựng thế độc lập hầu thoát khỏi vòng kim cô Trung Cộng.” 
 
Điều chúng ta học được là “không có một quốc gia nào giúp không công cho một quốc gia khác, 
nếu không mang lại lợi nhuận cho họ.” 
 
2/ Trước năm 1975, người dân miền Nam đã từng có quan niệm “Ủy Nhiệm”. Ủy nhiệm cho Chính 
Phủ lãnh đạo quốc gia. Ủy nhiệm cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu chống Cộng Sản. 
Ủy nhiệm cho trường học dạy con cái mình và còn nhiều cái “ủy nhiệm” nữa. Dân ta đã không 
chung đầu tính kế để giữ cuộc sống tốt đẹp cho mình trên vùng đất tự do. Để đến khi miền Nam thất 
thủ, lại đổ tội cho Chính Phủ, cho người Lãnh Đạo quốc gia, cho Quân Nhân các cấp, cho tất cả 
người khác, còn mình thì không. Vậy có công bằng không nhỉ? 
 
Như chúng tôi, và những Tổ Chức khác, đã từng nhiều lần kêu gọi sự đoàn kết trong ngoài, vì chỉ 
bằng sức mạnh của toàn dân, chúng ta mới có thể xóa bỏ được chế độ độc tài Cộng Sản trên đất 
nước chúng ta. Chúng ta không thể trông chờ một ai đó thay chúng ta làm những điều chúng ta ước 
mong, phải không quý vị? 
 
Xin trích một đoạn nhận định của Ts Trần Diệu Chân như sau: “Hiểu rõ sức mạnh “tự thân” này, 
chúng ta sẽ vượt qua mặc cảm nhược tiểu, không chờ đợi ai ban phát điều gì, không để bị cường 
quốc nào thao túng hay khai thác, và sẽ tự quyết định lấy vận mệnh của dân tộc qua những chính 
sách đối ngoại thân thiện, khéo léo, hài hòa, hợp tác khôn ngoan và bình đẳng với mọi quốc gia 
trên thế giới.” 

Điều chúng ta học được là “Sức mạnh dân tộc là chính. Vận mệnh dân tộc phải nằm trong tay 
người Việt chúng ta.”  
 
3/  Nhìn vào xã hội “Xã Hội Chủ Nghĩa” hiện nay tại VN chúng ta thấy gì: Giới cầm quyền từ địa 
bàn thấp nhất, cho đến cao nhất, bằng mọi cách, họ lập ra những điều lệ, những chính sách để làm 
sao thu vén hết tài sản của đất nước vào tay họ và nhóm lợi ích của họ. Không từ bất cứ một thủ 



đoạn nào để cướp hết tài sản của người dân vào túi của họ.  Họ có quyền ăn nói, họ có quyền trù 
dập, đầy ải người dân, họ có nhiều quyền lắm. Vậy xã hội có công bằng không? 
 
Những người dân Việt đang sống trong những quốc gia Dân Chủ, Tự Do đều hiểu rõ ràng như thế. 
Chỉ một số người trong nước bị nhồi sọ là không biết, hoặc không chịu hiểu ra, vì miếng cơm manh 
áo mà nhà nước ban phát cho? Còn đa số, qua những tài liệu đăng đầy trên những mạng xã hội, đã 
biết rõ sự thối tha và lừa dối của lãnh chúa Cộng Sản, nhưng chưa hẳn hiểu rõ người dân trong xã 
hội Dân Chủ được hưởng những gì. Để từ đó có quyết tâm và nghĩa khí xóa bỏ chế độ này đi. 
 
Xin trích: “Thể chế chính trị Độc tài-Độc đảng-Xã hội Chủ nghĩa (XHCN) hay Cộng sản, và nền 
“Kinh tế Thị trường dưới Định hướng XHCN” đã bị chứng minh là tai hại, kém cỏi, thua xa thể chế 
Tự do-Dân chủ và nền Kinh tế Thị trường Tự do trong mục tiêu phát triển và phục vụ con 
người.  Thế giới trong hơn một thế kỷ qua đã cho thấy: một đất nước, một xã hội chỉ có thể phát 
triển và thăng hoa khi chấp nhận sự khác biệt và giải quyết những khác biệt đó bằng nền tảng sinh 
hoạt chính trị đa nguyên, đa đảng.”  

Để chứng minh sự nhận định của mình, Ts Trần Diệu Chân đã đưa ra những thí dụ rất rõ ràng về 
các quốc gia Đông Âu sau khi đã thoát khỏi chế độ Cộng Sản, đã xây dựng đất nước của họ bằng 
thể chế Dân Chủ (không có chuyện “người bóc lột người” mà CS đã từng tuyên truyền, mà cay 
đắng thay, CS lại là lũ ... người bóc lột người), đưa đến những kết quả tốt đẹp về kinh tế và nhất là, 
Tình Người. Qua những chỉ số chứng minh rõ ràng nhất, xin trích: “Dựa vào các chỉ số nói trên, rõ 
ràng là người dân tại những quốc gia cựu cộng sản Đông Âu sau 30 năm thay đổi, đã được hưởng 
những quyền lợi căn bản về an sinh xã hội, giáo dục, chính trị và các quyền tự do căn bản khác như 
người dân tại các quốc gia Tây Âu vốn đã có một nền dân chủ lâu đời.” 

Điều chúng ta nhận thấy rằng: ”Dù chưa phải là hoàn hảo, nhưng công bằng xã hội chỉ có và 
nẩy nở trong một thể chế Dân Chủ Đa Nguyên.” 
 
4/ Một khi con người được tự do suy luận, tự do phát biểu, tự do phát kiến, cùng những tự do khác, 
mà không phải sợ hãi cường quyền, vì được bảo đảm cuộc sống riêng tư và không đụng chạm đến 
quyền tự do của người khác. Mọi người dân được sống trong công bằng, bằng sự bảo vệ của luật 
pháp đứng đắn (chứ không phải chỉ có trên giấy tờ như chế độ độc tài toàn trị CS hiện nay). Lúc đó 
người dân mới phát huy hết khả năng của mình để mưu cầu hạnh phúc riêng tư, mà cũng là phục vụ 
đất nước, giữ vững nền tự chủ, độc lập để không bị nguy hại đến bản thân mình. Cuộc đời là một 
vòng luẩn quẩn: cá nhân – gia đình – họ hàng - tổ chức, tập thể (nghề nghiệp, sở thích, ...) – … - 
Quốc Gia. Cái này nối kết cái kia, cái này nguy hại hay thăng tiến, cái kia đi theo hay ngược lại. 
 
Vì thế: “Một nước Việt Nam văn minh, tiến bộ trong thế kỷ 21 khiến người Việt hãnh diện sẽ là một 
đất nước mà mọi người, mọi giới, mọi sắc tộc đều được tôn trọng như nhau, cùng có cơ hội bình 
đẳng để theo đuổi ước mơ riêng và sống đời hạnh phúc. Muốn như vậy, luật pháp quốc gia được 
soạn thảo là để bảo vệ và phục vụ người dân, không dùng để đàn áp người dân hầu bảo vệ quyền 
lợi cho một thiểu số cầm quyền. Đặc biệt là xã hội phải luôn luôn khuyến khích và chú tâm vào việc 
phát huy và xây dựng tin yêu, đoàn kết để hàn gắn những đổ vỡ, đau thương. Dựng lại niềm tự hào 
dân tộc trong tinh thần khiêm cung và sống thân ái với mọi quốc gia bạn.” 



Phải chăng chúng ta thấy rằng: “Sức mạnh dân tộc sẽ chỉ có thể phát huy, ít nhất, trên nền tảng 
nhân bản – tôn trọng nhân quyền và nhân phẩm” 

Kính thưa quý vị, 
 
Chúng tôi muốn trình bày những điều trên đến tất cả quý vị, trong cũng như ngoài nước Việt Nam, 
qua vài nhận định nêu trên. Thật ra, còn nhiều điều chúng tôi muốn nhắc đến, muốn chứng minh rõ 
ràng hơn (nhưng có lẽ khả năng chưa tới mức … thông thái) để mọi người cùng hiểu, để từ đó đồng 
tâm hiệp lực đưa con thuyền Việt Nam thoát qua cơn hiểm nghèo, từ xã hội tan nát (nhưng “ngoại 
hình” thịnh vượng) đến nguy cơ mất nước vào tay Trung Cộng. 
 
Tưởng niệm 30-4-2020, lần thứ 45, xin hãy cùng nhau biến khóc hận thành hành động cụ thể, liên 
tục và bền vững để đồng hành cùng đồng bào trong nước, dấy lên tinh thần: Chống Ngoại Xâm – 
Xóa Độc Tài – Xây Dân Chủ, hầu bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chấm dứt chế độ độc tài cộng sản 
"hèn với giặc, ác với dân". Muốn thế, xin chúng ta hãy CHUNG TAY THỰC HIỆN ƯỚC MƠ 
VIỆT NAM. 
 
Trân trọng kính chào quý vị. 
 
Trần cao Hoài 
 

 
 
Đại Diện Đảng bộ Việt Tân tại Perth, Tây Úc. 
 
 


