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LỜI KÊU GỌI 

Nhận định rằng: 

1. Đất nước Việt Nam đang trải qua một thời kỳ bi thảm nhất trong lịch sử 
dân tộc. Bi thảm nhất vì trong lịch sử chưa hề có một giới lãnh đạo lại độc 
tài tham nhũng, tước đoạt đất đai nhà cửa ruộng vườn, bóc lột vơ vét tài 
sản của nhân dân như hiện nay. Đã ác với dân lại hèn với giặc, những tên 
Thái Thú xác Việt hồn Tàu, những kẻ nội thù này cam tâm dâng đất 
nhường biển bán nước cho đế quốc mới Trung Cộng để duy trì địa vị thống 
trị, tha hồ làm giàu trên mồ hôi, nước mắt và xương máu của nhân dân. 
Tập đoàn Việt gian CS đã đưa dân tộc Việt Nam đến tận cùng của sự bi 
thảm. Ngày 30-4-1975, tập đoàn Việt gian CS bất nhân hại dân bán nước 
đã xâm chiếm miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước bằng võ lực nên 
lòng người ly tán, nhân tâm uất hận. Cái gọi là “Chính quyền Lâm Thời 
Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam” đã xử tử hình trên 300 tù nhân chính trị và 
Tôn Giáo VN trong đó, có 2 linh mục và 2 phụ nữ. Đặc biệt chị Trần Thị 
Lan đang có thai 8 tháng cũng bị xử bắn. Việc làm vô nhân đạo vi phạm 
điều 6 Bản Công Ước Quốc Tế về các quyền dân sự và chính trị. 
 
2. Sau 36 năm, đất nước Việt Nam vẫn nghèo nàn chậm tiến nhất thế giới. 
Một xã hội đầy rẫy bất công cường quyền tham nhũng, người nghèo quá 
nghèo, kẻ giàu quá giàu.  Nhân dân mất nhà mất đất, không có việc làm, 
không đất canh tác chẳng chốn dung thân. Tập đoàn Việt gian hại dân bán 
nước vơ vét của công để lại món nợ hàng trăm tỉ dollars mà người dân đen 
phải cong lưng trả nợ 3 đời cũng không hết nợ. Đất nước lâm vào tình 
trạng phá sản, kinh tế khủng hoảng trầm trọng thất nghiệp tràn lan, người 
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dân làm quần quật cũng không kiếm đủ ngày 2 bữa ăn. Văn hóa nô dịch, 
Đạo đức xã hội suy đồi băng hoại trầm trọng không phương cứu chữa… 
 
 
Bên ngoài thì kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, Tầu Hán năm xưa và đế quốc 
Trung Cộng ngày nay lăm le xâm chiếm nước ta, hết chiếm Hoàng Sa rồi 
lần lượt 8 đảo Trường Sa đến công khai đặt huyện Tam Sa, xua tàu đánh 
cá xâm lấn biển Đông, xâm phạm lãnh hải ngang nhiên bắt giữ ngư dân 
Việt, rồi in thông hành (hộ chiếu) hình lưỡi bò để hợp thức hoá việc độc 
chiếm biển Đông mà nhà cầm quyền CS không dám lên tiếng phản đối. 
Trong nước thì Tàu phù có mặt khắp nơi từ khai khẩn rừng đầu nguồn đến 
khai thác bauxite cao nguyên, từ thành thị đến thôn quê không chỗ nào 
không có.  
 
3. Cuộc tranh giành  quyền lực trong nội bộ đảng CS để chia chác quyền 
lợi cho phe phái chưa ngã ngũ. Lần đầu tiên quyết định của cái gọi là bộ 
chính trị đã thất bại chứng tỏ đảng CS đang tan rã dần. Hội nghị trung 
ương 6 của đảng CS Việt gian một lần nữa ngoan cố bảo vệ điều 4 Hiến 
pháp để duy trì vai trò độc tôn của đảng, kiên quyết không giao trả lại 
quyền sở hữu đất đai cho toàn dân để cướp đoạt dần đất đai ruộng vườn 
của nông dân cùng khổ. Những tuyên bố mị dân về chủ quyền Hoàng Sa, 
Trường Sa của Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng chỉ lừa dối nhân dân. 
Trước hội nghị trung ương 6, cả hai phải sang TQ quì gối ôm chân Thiên tử 
Tập Cẩm Bình thề nguyền trung thành, cam kết bán nước và trấn áp nhân 
dân chống TQ xâm lược. 
   
Để củng cố chế độ trong những giờ phút hấp hối, bạo quyền Việt gian CS 
một mặt, đàn áp, khủng bố, bắt bớ liên miên, xử án tù khắt khe, phi lý 
những chiến sĩ đấu tranh cho tự do Dân chủ nhằm trấn áp tinh thần yêu 
nước của toàn dân. Mặt khác công khai chiếm đoạt đất đai nhà chùa, 
xuyên tạc bôi bác giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo của Đức Huỳnh Giáo chủ.  Tại 
Hải ngoại, tập đoàn Việt gian CS ra sức đánh phá những ngọn cờ đầu 
chống kẻ nội thù Việt gian bán nước và giặc ngoại xâm đế quốc Trung 
Cộng từ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất đến Linh mục Nguyễn 
văn Lý…  
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Trước giờ phút trọng đại của lịch sử quyết định sự tồn vong của 
dân tộc 
Chúng tôi những người Việt Nam yêu nước ở quốc nội và Hải ngoại 
khẩn thiết kêu gọi : 
 
1. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý thành viên trong Hội Đồng Nhân 
Quyền Liên Hiệp Quốc hãy loại bỏ Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 
một quốc gia chủ trương vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng ra 
khỏi danh sách ứng cử viên vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc 
nhiệm kỳ 2014-2018. Thỉnh cầu chính phủ các quốc gia văn minh, các tổ 
chức tranh đấu cho nhân quyền nhất loạt loại bỏ cái gọi là Nhà nước Cộng 
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vào cơ cấu của Hội Đồng Nhân Quyền Liên 
Hiệp Quốc. 
 
 
2. Đã đến lúc những người Cộng sản VN phải thức tỉnh, đặt đường lối lỗi 
thời đã hại dân hại nước. Đảng CSVN và nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt quyền lợi của dân tộc lên trên hết phải thừa nhận những sai lầm 
của đảng CSVN, thay đổi chủ trương Nam phải đặt quyền lợi dân tộc lên 
trên hết, giao trả lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân trước khi đã 
quá muộn. Bằng không, toàn dân sẽ xuống đường biểu tình tranh đấu, bất 
hợp tác với chính quyền và cùng với quân nhân yêu nước giành lại quyền 
làm chủ đất nước thì khó tránh khỏi sự phẫn nộ của nhân dân sau hơn 2/3 
thế kỷ kềm kẹp thống trị nhân dân. Nhà nước Cộng sản Việt Nam phải trả 
tự do tức khắc và vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm, đồng bào dân 
oan, trả lại toàn bộ đất đai cưỡng chiếm của toàn dân. Từng bước giao trả 
quyền làm chủ đất nước cho toàn dân, tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ 
tự do dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc để toàn dân bầu quốc hội lập 
hiến soạn thảo một hiến pháp mới, qui định một chế độ mới cho Việt Nam.  
 
 
3. Đã đến lúc tất cả người Việt Nam yêu nước phải đặt quyền lợi dân tộc 
lên trên hết, không phân biệt gìa trẻ, nam nữ, địa phương, sắc tộc, tôn 
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giáo, chính kiến … Tất cả muôn người như một, cùng nắm chặt tay nhau 
đứng lên đáp lời sông núi để làm một cuộc cách mạng dân tộc Cứu quốc 
và Hưng quốc để giành lại quyền sống làm người, giành lại quyền tự do 
Dân chủ để cứu dân cứu nước. Đã đến lúc tất cả người Việt Nam yêu nước 
ở quốc nội và hải ngoại phải đặt quyền lợi dân tộc là tối thượng, gạt bỏ 
mọi tị hiềm phe phái, quyết tâm đứng lên đoàn kết một lòng cứu dân cứu 
nước trong Liên minh Dân tộc chống kẻ thù trong “Việt gian bán 
nước” và giặc ngoài “đế  quốc Trung Cộng  xâm lược”. Tám mươi 
bảy triệu đồng bào Việt Nam khốn khổ đang quằn quại trong ngục tù bao 
la “Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” đang chờ đợi chúng 
ta… 
 

Tổ Quốc Việt Nam Trường Tồn 
Dân Tộc Việt Nam Bất Diệt 

Việt Nam Muôn Năm… 
 

Làm tại California, Thủ đô tinh thần của Người Việt Tỵ nạn Cộng 

sản ngày 10-12-20012 

Hội Đồng Điều Hành Hải Ngoại  

Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam 

Phạm Trần Anh 

 
  

 

 


