
HÃY CỨU LẤY QUÊ HƯƠNG VN KHI CÒN CÓ THỂ!
Tâm thư kính gửi các bạn cựu nữ sinh Trưng Vương Sài Gòn, và Đồng Bào VN thân yêu.

Đôi lời trần tình của người viết
gửi đến các bạn TV và quý độc
giả: Tôi viết tâm thư này, chỉ với
tấm chân tình của một người con
nước Việt, trước cơn QUỐC PHÁ
GIA VONG! Tôi không đưa ý kiến
riêng, hay kêu gọi, đề nghị gì cả, vì
đã có rất nhiều người VN ở khắp
quốc nội cũng như quốc ngoại, từ
những nhà khoa học lừng danh
gốc Việt, đến những hậu duệ VNCH
dù sinh trưởng ở nước ngoài; từ trí
thức đến người dân thường, họ
đang rất ưu tư đến vận mệnh nước
nhà, đang tìm cách, và đợi mong
ngày đất nước phục hồi trong vinh
quang, độc lập. Mỗi nhóm đều có
đường lối của họ, nhưng con
đường còn rất nhiều chênh vênh,
nhiều người đã thối lui bỏ cuộc,
trong lúc Tổ Quốc VN đang trên bờ
vực thẳm! Tôi chỉ mong mọi người
dân Việt cùng tham gia cứu nước ở
bước đường cùng, nên tôi viết
những dòng tâm sự này gửi đến
các thân hữu và đồng bào của tôi.
Xin mọi người thông cảm thứ lỗi,
nếu tôi làm mất thì giờ quý báu,

hay có điều gì không vừa lòng quý vị.

Các bạn TV thân mến,
Tôi là một cựu học sinh trường Nữ Trung Học Trưng Vương Sài Gòn trước
năm 1975, xin gửi lời chào thân thương đến quý Thày Cô, cùng toàn thể các
ban đồng môn TV, ở trong cũng như ngoài nước.



Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời chào đến toàn thể người dân Việt ở khắp mọi nơi,
đặc biệt là những đồng bào trong nước, đang sống trong nghịch cảnh đau
thương, vì nước nhà đang ở khúc quanh đen tối nhất của lịch sử!
Thưa các bạn,.dù không được gặp nhau trực tiếp, hay chưa từng thân nhau
thời đi học, nhưng hai chữ Trưng Vương khiến chúng mình tự nhiên thấy gần
gũi thân thương như người cùng một nhà, đó là mái trường tụi mình lui tới
suốt 7 năm trời thời niên thiếu: Trưng Vương SG. Chính vì vậy mà khi ôm tâm
sự nặng nề này, tôi muốn được chia sẻ cùng các bạn: Tình hình đất nước VN
hiện tại!
.
Mình biết các bạn cũng như mình, tuổi đã xế chiều, cần được nghỉ ngơi yên
tĩnh, nhất là các bạn hầu hết đã rời xa quê hương rất lâu, đã yên bề ở một miền
đất tự do, an bình nào đó trên thế giới, nhiều khi không nghĩ đến, hay chỉ nghĩ
thoáng qua, chứ không còn gắn bó với cái xứ sở nghèo nàn khốn khổ VN hiện
tại, nơi đã từng gây khó khăn phiền hà cho các bạn hay thân nhân của các bạn!
Nhưng các bạn ơi! Dù muốn hay không, chúng ta cũng không thể xóa bỏ cái
chất VN trên con người của chúng ta. Chúng ta còn đang nói thứ tiếng riêng
của cả dân tộc mình, tiếng VN. Được sinh ra và lớn lên trên quê hương, được
hấp thụ một nền giáo dục đầy nhân bản, đạo đức, đầy tình người và đầy yêu
thương của miền Nam trước 1975, nên chúng ta có cách sống, cách suy nghĩ
mang đặc chất VN: “uống nước nhớ nguồn”; “một con ngựa đau, cả tàu không
ăn cỏ”; “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương
nhau cùng” v.v… , mà thày cô và gia đình đã dạy cho chúng ta từ thơ bé. Nhất
là chúng ta không thể quên đi dòng lịch sử oai hùng của Tổ Tiên chúng ta, đã
oanh liệt đánh bại quân xâm lăng phương Bắc, trong suốt 1000 năm lịch sử, để
giữ mảnh giang sơn hình chữ S mà truyền lại cho con cháu, qua bao đời anh
hùng hào kiệt, cả thế giới cũng ngưỡng mộ. Các vị Tổng thống Mỹ Obama và
Trump khi đến VN cũng ca ngợi lịch sử oai hùng của VN qua các thời đại, đặc
biệt là hai vị nữ anh hùng Trưng Vương. Chúng ta càng không thể quên lý do
mà chúng ta phải sống tha hương lúc tuổi đã về chiều, phải rời bỏ quê cha đất
tổ, nơi chúng ta được sinh trưởng và được đào tạo nên những con người có
trách nhiệm yêu nước thương nòi, tại mái trường Trưng Vương SG thân yêu,
để chúng ta mới có ngày hôm nay. Các bạn cũng như mình, từng được học môn
Lịch Sử, môn Công Dân Giáo Dục về tình yêu và trách nhiệm với Tổ Quốc, đến
nỗi trong các thứ tình cảm của mỗi người, thì tình Yêu Nước được đặt lên
hàng đầu. Người Việt chúng ta dù nam hay nữ, cùng biết "đặt nợ nước trên
tình nhà" khi quốc biến, giặc vào nhà, mà hai vị liệt nữ Trưng Vương là điển
hình. Bạn biết không, mỗi khi được nghe Hiệu Đoàn Ca với những câu: “Trưng
Nữ Vương lau phấn son mưu thù nhà, mài gươm vang khúc toàn thắng hùng ca.



Thu về giang san cho lừng uy gái Nam, bầu trời Á sáng ngời ánh quang…”,
mình cảm nhận một dòng máu nóng chảy trong huyết quản, và xúc động muốn
khóc! Khóc vì thấy Tổ Tiên quá anh hùng, dù thân nhi nữ yếu mềm mà quyết
một lòng hy sinh giữ nước để truyền lại cho chúng ta, mà giờ này chúng ta ươn
hèn đành để mất quê hương!!!
Nếu chúng ta còn mang danh Trưng Vương trên người, thì không thể nào
chúng ta quên trách nhiệm với Mẹ VN, nhất là lúc này, Tổ Quốc đang bị xé nát,
và hầu như đã rơi vào tay giặc Tàu! Điều chứng minh cụ thể nhất là bắt đầu
bước vào năm 2020 này, nạn dịch corona Vũ Hán bùng phát kinh hoàng tại
Tàu, giết chết hàng vạn người, và lan tràn khắp thế giới, trong khi 14 nước
giáp ranh với TC, kể cả CS Bắc Hàn, đều đóng cửa biên giới, thậm chí bế môn
tỏa cảng với Tàu, duy chỉ có VN là KHÔNG! Không đóng cửa biên giới phía Bắc,
để dân Tàu tự do tràn qua như chỗ không người, đón nhận rất nhiều người
Tàu mang mầm bệnh dịch, lại còn bắt buộc các nơi kinh doanh nhà hàng,
khách sạn phải đón khách Tàu vào, nếu không sẽ bị phạt, bị đóng cửa, cụ thể
như ở Đà Nẵng, Nha Trang. Dân Việt và thế giới quan ngại, hỏi lý do tại sao
chính quyền CSVN không lo bảo vệ sinh mạng của dân, mà lại.để người Tàu
tràn lan khắp nước, khiến dịch corona Tàu lây lan khắp VN? (Xin dẫn chứng
một vài sự kiện cụ thể: Xã Lôi Sơn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc với hàng chục ngàn
người, đã bị cách ly vì số nhiễm bệnh quá nhiều. Những tay CS cốt cán như
Vương Đình Huệ, Nguyễn Đức Chung, trong chức vụ bí thư, chủ tịch thành phố
Hà Nội, vì lo sợ dịch corona lây lan rộng, đã phải lên tiếng cảnh báo: “phải tính
đến phương án cách ly cả khu phố”! Nguyễn Thiện Nhân bí thư thành Hồ cũng
đang lo “vỡ trận” với dịch Vũ Hán! Cả thế giới không ai tin VN có khả năng
“khống chế” được dịch này, như nhà nước CS loan tin!. Câu vấn nạn gay gắt
trên của người dân cũng như của thế giới, được ông Phạm Bình Minh, phó thủ
tướng CS VN trả lời: "VN không thể tự đóng cửa biên giới nếu TQ không
đồng ý!". Kết quả VN được thế giới tiên báo sẽ là “Vũ Hán thứ 2”, là ổ chứa
dịch bệnh Tàu, khác nào là đất của Tàu! Phải chăng điều đó xác nhận rằng
VN đã mất chủ quyền, do hiệp định Thành Đô mà VC đã bán nước cho Tàu để
xin sự bảo vệ cho cái đảng CS của họ? Những chứng minh thêm nữa là hiện các
cửa khẩu phía bắc đã luôn mở cửa, dân Tàu tự do qua VN không bị kiểm soát
hay giới hạn, nhưng người Việt thì không được tự do qua lãnh thổ Tàu! Chưa
kể các đặc khu kinh tế giả, mà Tàu đã ếm người từ lâu, chính quyền VC cũng
không thể ra vào những nơi đó. Hiện người Tàu đã tràn lan ở khắp VN, và
huênh hoang nói đây là nước của nó, Nha Trang, Đà Nẵng tràn ngập dân Tàu.
Có những khu du lịch biển dùng chữ Tàu trên các thông báo, hướng dẫn, bảng
hiệu, và cả dùng tiền của Tàu trong giao dịch buôn bán, Các bạn theo dõi thông
tin trên các trang mạng thì biết rằng hiện trên nước VN có hàng nhiều chục



triệu dân Tàu đang sinh sống, với sự bao che của chính quyền CSVN!. Trong
các khu tự trị trá hình thành những khu kinh tế như Bauxite Tây Nguyên,
Formosa Hà Tĩnh, khu phố Tàu Bình Dương... , lính của TC dưới dạng công
nhân đang ở trong đó một cách bất khả xâm phạm! Thậm chí Tàu đang giữ cả
những chức vụ trọng yếu trong chính quyền CS VN, và trong ngành CA, quân
đội. Vài tướng VC cũng đã xác nhận sự thật này, như tướng CA Trương Giang
Long, tướng quân đội Lê Mã Lương..., Trường Sa mà Tàu ngang nhiên chiếm
của VN, và chúng tung hoành trên biển Đông như nơi vô chủ, mà chính quyền
CSVN không dám làm gì, không dám kiện nó ra tòa án quốc tế, dù trong hiệp
định đình chiến Paris 1973, Tàu đã ký kết công nhận Hoàng-Trường Sa là của
VNCH, và cam kết tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của VN. Nhưng bây giờ CSVN
mới là kẻ đang nắm chủ quyền đất nước, mà thủ tướng CS Phạm Văn Đồng đã
ký xác nhận Hoàng-Trường Sa là của Tàu từ năm 1958, HĐ Thành Đô ký năm
1989, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười xin cho VN sát nhập làm quận huyện của Tàu
vào năm 2020, nên VC không dám hé môi, mặc cho dân chúng phản đối! Điều
này nhiều thành phần quân đội và cán bộ CSVN cũng vô cùng bất mãn và lo
lắng, chứ không chỉ có người dân, vì nếu mất nước, thì những thành phần này
sẽ bị TC đào thải trước, lý do là chúng không thể tin dùng hay dung túng
những kẻ dám bán cả đất nước, cả giống nòi, thì làm sao có thể trung thành với
chúng là quân cướp nước?!

Giờ đây, tôi muốn nói với các bạn và đồng bào VN trong và ngoài nước rằng:
CƠ HỘI CỨU QUỐC ĐÃ ĐẾN VỚI CHÚNG TA, CHỈ CÒN LÀ CHÚNG TA CÓ MUỐN
CỨU ĐẤT NƯỚC THÂN YÊU NÀY HAY KHÔNG?

Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về vấn đề chính mà chúng ta cần quan tâm, tuy chỉ có
thể tóm gọn:

HIỆP ĐỊNH ĐÌNH CHIẾN PARIS NĂM 1973, CÓ 12 NƯỚC ĐÃ THAM GIA, GỒM
CẢ LIÊN XÔ, TC VÀ VC ĐÃ KÝ VỚI MỸ VÀ VNCH, NỘI DUNG CHÍNH: TẠM THỜI
NƯỚC VIỆT LẠI CHIA ĐÔI, LẤY VĨ TUYẾN 17 LÀM RANH GIỚI, VC SẼ RÚT VỀ
MIỀN BẮC, MIỀN NAM THUỘC VNCH, NHƯ HĐ GENÈVE 1954. SẼ KHÔNG BÊN
NÀO ĐƯỢC GÂY CHIẾN HAY TRẢ THÙ BÊN KIA. CÁC NƯỚC CAM KẾT TÔN
TRỌNG CHỦ QUYỀN CỦA VN. CÁC QUÂN ĐỘI THAM CHIẾN TẠI VN SẼ PHẢI
RÚT HẾT, KỂ CẢ MỸ, VC SẼ PHẢI RÚT VỀ BẮC KHỎI VĨ TUYẾN 17, NGƯỜI
MIỀN NAM SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO, CÓ QUỐC TẾ GIÁM
SÁT, ĐỂ CHỌN CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ CỦA MÌNH, VIỆC THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
SẼ DO 2 MIỀN TỰ THƯƠNG THẢO, KHÔNG DÙNG VŨ LỰC. NHƯNG SAU KHI
MỸ RÚT ĐI, TC VÀ VC ĐÃ VI PHẠM TRẮNG TRỢN ĐIỀU ĐÃ KÝ: TC CHIẾM



QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA VNCH NĂM 1974, VC CHIẾM TRỌN MIỀN NAM
1975, GÂY NÊN SỰ KIỆN VNCH BỊ CƯỠNG CHIẾM MỘT CÁCH PHI PHÁP,
(NGHĨA LÀ SỰ CHIẾM ĐÓNG LÃNH THỔ VNCH CỦA CS BẮC VIỆT, VÀ SỰ
CƯỚP CHIẾM HOÀNG-TRƯỜNG SA CỦA TC KHÔNG ĐƯỢC QUỐC TẾ CÔNG
NHẬN), THEO TINH THẦN BẢN ĐỊNH ƯỚC QUỐC TẾ ĐỂ BẢO ĐẢM CHO HĐ
PARIS, ĐƯỢC KÝ KẾT NGAY SAU ĐÓ 1 THÁNG, THÌ HĐ PARIS CÓ THỂ ĐƯỢC
TÁI HỌP ĐỂ XÉT XỬ KẺ VI PHẠM, NẾU MỸ HOẶC VC ĐỀ NGHỊ, HOẶC KHI CÓ 6
TRONG 12 NƯỚC ĐÃ KÝ HĐ MÀ CÓ YÊU CẦU. VÀ KHI ĐÓ THÌ VC SẼ PHẢI RÚT
VỀ BẮC, TRẢ LẠI MIỀN NAM CHO VNCH, TC PHẢI HOÀN TRẢ CHO VN HS,TS,
COI NHƯ ĐƯỜNG LƯỠI BÒ CỦA TC PHẢI BỊ XÓA BỎ, TRẢ LẠI TỰ DO HÀNG
HẢI Ở BIỂN ĐÔNG.

Trở lại việc cứu nước, không ai trong chúng ta nghĩ rằng Hoa Kỳ hay bất cứ
nước nào trong các nước đã ký bản HĐ Paris, có đủ “hảo tâm” mà tái lập
HĐ này, để cho chúng ta lấy lại đất nước, nếu không có quyền lợi của họ
trong đó. May thay sự kiện biển Đông đang nóng bỏng, và được cả thế giới
quan tâm, vì là đường hàng hải quan trọng, mọi nước đều có mối lợi lớn, mà
bọn TC thì đang ngang nhiên chiếm cứ, tuyên bố chủ quyền, đặt các căn cứ
quân sự trên đó! Nếu HĐ Paris được lập lại thì việc thu hồi biển Đông khỏi Tàu,
sẽ có đủ điều kiện pháp lý để quốc tế thi hành, được lợi cho cả thế giới, mà VN
cũng lấy lại được Hoàng-Trường Sa, không cần chiến tranh. Và đương nhiên
mọi người VN có thể trở về quê hương để tham gia tổng tuyển cử, có quốc tế
giám sát. Còn việc thống nhất đất nước trong tự do là việc rất khả thi, vì toàn
dân ta đã quá rõ bản chất dã man tàn ác của CS, đã phải mang cái ách khủng
khiếp này hàng hơn 2/3 thế kỷ, khiến nước mất nhà tan, dân tình khốn khổ,
biết bao gia đình phải ly tán, bao nhiêu sinh mạng đã bị vùi dưới biển hay trên
rừng khi chạy trốn CS! Chúng ta sẽ có cách khử trừ CS, khi một nửa đất nước
đã có tự do dân chủ. Người miền Bắc sẽ tự quyết với sự hỗ trợ của miền Nam
và quốc tế, nhất là sự phù trợ của Ơn Trên.
Mọi người đang quan sát kỹ càng những sự kiện kinh hoàng hiện xảy ra trên
đất Tàu và thế giới, có cả VN, và đã nhận ra sự có mặt của Thượng Đế, Ngài đã
tỏ rõ quyền năng tối thượng của Ngài trên những kẻ vô thần bất nhân, tiên báo
cho chúng ta ngày tận của chủ nghĩa CS đã đến, vì tội ác chống trời và chống
nhân loại của chúng! Hãy nhìn TC liên tục bị thiên tai đại họa, nào là động đất,
sóng thần, dịch corona Vũ Hán càng ngày càng kinh sợ, lại tiếp đến dịch cúm
gà, cúm heo, và đại dịch châu chấu đang tràn đến! Quả báo nhãn tiền khiến TC
gục đầu bó tay lo sợ, và buộc phải nhận ra sự hạn hẹp yếu kém của chúng
trước Đấng Thiêng Liêng mà trước giờ chúng phủ nhận!. Nguy hiểm nhất là
“dịch lòng dân”, đang bùng phát mạnh mẽ để chống lại chúng. Nhiều tỉnh như



Hồ Bắc, Hồ Nam…tuyên bố ly khai, nội bộ CS Tàu chia rẽ trầm trọng, khiến tập
đoàn cai trị đang tìm đường thoát. Có thể TC sẽ tan tành vào dịp này, và nước
Tàu sẽ bị chia năm xẻ bảy, theo dự đoán của các nhà chuyên môn, căn vào diễn
biến hiện tại! Trứơc tới nay mới duy nhất có một vị tổng thống Mỹ tuyên bố 2
lần trước hội đồng LHQ: quyết tiêu diệt chủ nghĩa CS, kẻ thù của nhân loại, và
kêu gọi sự hợp tác của các đồng minh. Chiến tranh kinh tế của TT Trump dành
cho TC mới chỉ là “mưu sự tại nhân”, nhưng dịch bệnh, thiên tai mới là “thành
sự tại thiên”, để kết thúc sớm chủ nghĩa vô thần cùng cái chính quyền ăn cướp
tàn bạo, nhăm nhe nuốt trửng toàn thế giới và tiêu diệt nhân loại, để duy chỉ có
dân Tàu được sống và thống trị! Con virus corona nhỏ bé do Tàu tạo ra để diệt
nhân loại, thì Thượng Đế đã dùng để diệt chúng trước. Cũng chính cơn đại dịch
này mà cả thế giới mới nhận rõ TC là kẻ thù chung của cả nhân loại! TC sẽ bị
diệt vong sớm nhất bởi quyền năng Đấng Tối Cao, mà sức con người không thể
nào làm được như vậy.

Nếu TC bị tiêu tan thì VC sẽ ra sao? Không ít người nghĩ rằng cơ hội cứu
nước cho dân VN, và cơ hội nhân loại thoát họa CS đã đến, gồm đủ yếu tố
thiên thời, địa lợi, nhân hòa!

Nói về HĐ Paris để cứu dân nước, nhiều người, kể cả nhiều nhân vật từng là
thành viên của chính quyền VNCH, cũng nghĩ rằng rất khó, vì “để lâu cứt trâu
hóa bùn”, “ván đã đóng thuyền”, Dương Văn Minh đã đầu hàng, giao nước cho
CS, và VC có bao giờ lại chịu nhả miền Nam ra khi chúng đã chiếm cả gần nửa
thế kỷ?! Nhưng nếu chịu tìm hiểu kỹ, chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ này. Xin
đơn cử một vài viện dẫn: Theo sự phân tích của những chính trị gia có thế giá
hiện nay, họ nói rằng Dương Văn Minh không phải là tổng thống hợp pháp của
VNCH, vì không do dân bầu theo hiến pháp, nên điều tuyên bố của DVM không
có giá trị, coi như VNCH chưa hề đầu hàng CS. Sự cưỡng chiếm miền Nam của
VC là phi pháp, vi phạm điều họ đã ký kết, và HĐ Paris là vô thời hạn nên vẫn
có giá trị thi hành. Từ trước đến giờ, đã có nhiều nhóm nhân sĩ âm thầm cứu
nước, họ đã đạt được những kêt quả tích cực trong việc vận động thế giới tái
lập HĐ này. Họ dựa vào luật pháp quốc tế để khẳng định chính quyền VNCH
vẫn còn hợp pháp, dù lãnh thổ bị tạm chiếm. Họ chứng minh bằng việc
chính phủ liên tục công quyền VNCH do ông Nguyễn Bá Cẩn, cựu thủ
tướng chính phủ miền Nam, đã nộp đơn với tư cách chính phủ VNCH, để
xin mở rộng thềm lục địa của VN vào năm 2009, đã được Liên Hiệp Quốc
chấp thuận, chứ không phải chính quyền CSVN đứng xin, vì Quốc Tế
không công nhận chủ quyền của nước đi chiếm nước khác!



Hiện trên thế giới nhiều nhà ái quốc và cứu quốc, gồm các nhà chính trị, những
trí thức lẫn thường dân, các nhà lãnh đạo các tôn giáo, như thượng tọa Thích
Thông Lai, linh mục Vũ Minh, LS Lâm Chấn Thọ ở Canada, cựu thủ tướng
VNCH Nguyễn Bá Cẩn (ông đã mất, LS Lê Trọng Quát là Quốc Vụ Khanh chính
phủ đệ nhị Cộng Hòa đang kế nhiệm), và thượng nghị sĩ Canada gốc Việt, Ngô
Thanh Hải, đang làm công việc vận động để HĐ Paris được tái lập. Đáng lưu ý
là QH Mỹ đã có bộ luật PL.93559 từ năm 1974, Canada có luật S. 219, buộc
chính phủ của 2 nước lớn này từng ký và bảo đảm thi hành HĐ, nay phải có
trách nhiệm tích cực để trả món nợ cho VN, cũng dính liền với quyền lợi của
họ.

Trong giới hạn những dòng tâm thư này và sự hiểu biết hạn hẹp, tôi không thể
trình bày rõ và đủ cho các bạn, nên chỉ gợi ý. Xin các bạn tự tìm đọc, hay nhờ
con cháu theo dõi trên Youtube, những clip có tên: Hiệp Định Paris giải pháp
cho quê hương, ngày 17/2/2020, và clip tiếp theo: Chính phủ VNCH vẫn
hiện hữu, cùng các livestream tiếp theo của LS Lâm Chấn Thọ, GS Nguyễn
Chính Kết, các cô Ái Liên và Lisa Nguyễn…, quý vị sẽ được giải thích thấu đáo
theo luật quốc tế và theo hiện thực, chứ không như chúng ta thường nghĩ: tất
cả đã qua rồi, vô phương cứu vớt! Rồi các bạn sẽ truy cập trang web:
wwwhiepdinhparis.com để ký vào thỉnh nguyện thư sẽ được gửi lên TT
Trump, yêu cầu ông áp dụng luật PL. 93559 của QH Mỹ, để tái lập HĐ Paris
1973 mà xử trị những kẻ vi phạm là TC và VC.

Dù tin hay không, cũng mong các bạn thử đọc và lưu tâm vấn đề vô cùng hệ
trọng này, biết đâu đây là cơ hội để chúng ta tham gia cứu quốc, không khó
khăn gì, mà chỉ mất ít phút và một chữ ký, quá dễ phải không các bạn? Hãy nhớ
rằng MẸ VN ĐANG HẤP HỐI, và câu "còn nước còn tát" mà cổ nhân dạy, để
chúng ta không phải ân hận và lỗi trách nhiệm với Tổ Quốc, với tiền nhân và
với các thế hệ mai sau, nếu VN không còn trên bản đồ thế giới, ngay trong thời
của chúng ta! Hãy một lần thể hiện TINH THẦN TRƯNG VƯƠNG đi các bạn, và
nếu được thì xin giới thiệu hay kêu gọi bạn bè, người thân cùng làm một việc
ký thỉnh nguyện thư tái họp HĐ Paris (nên nhớ trước đây đã có những TNT
tương tự của LM Vũ Minh, TT Thích Thông Lai…, nhưng số chữ ký chưa đủ để
đưa lên chính phủ Hoa Kỳ, vậy nên phải ký lại lần này!), để những người
có lòng với nước, họ hội đủ số chữ ký mà đưa thỉnh nguyện thư lên TT Mỹ,
biết đâu Thượng Đế thương cứu dân mình. Xin nhớ rằng việc LẤY LẠI BIỂN
ĐÔNG BẰNG CÁCH XÓA BỎ ĐƯỜNG LƯỠI BÒ GIAN TRÁ CỦA TC đang là mục
tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ và của thế giới tự do. Nếu có 100.000 chữ ký của
người VN cho TNT này, thì chúng ta có thể đã gợi cho TT Hoa Kỳ một giải pháp



hữu hiệu, với tính pháp lý đầy đủ để thu hồi biển Đông không tốn bom đạn, và
đồng thời sẽ có cơ hội phục hồi VNCH mà không phải chiến đấu gian nan. Cho
chí cùng, dù không thành công ngay, thì chúng ta cũng không mất gì ngoài một
chữ ký: MỘT CHỮ KÝ VÌ QUÊ HƯƠNG, để chúng ta bớt ân hận vì đã quá vô cảm
với Tổ Quốc thân yêu! Một trăm triệu dân trong nước, và hơn 4 triệu dân ở
nước ngoài, mà chỉ cần 100.000 chữ ký, chỉ là 1/1000, vẫn không có đủ, có
phải là chúng ta quá thờ ơ với đất nước không?

Cũng tâm sự với các bạn TV, mình có được trao đổi với vài thầy cô và một số
các bạn học cũ, rất mừng khi nghe được nỗi lòng của họ còn hướng về Tổ Quốc,
và mong ngày được trở về Quê Mẹ khi bình yên. Nhưng mình cũng rất đau
buồn khi biết không ít người chẳng còn quan tâm gì ngoài việc lo cuộc sống
hiện tại, và hai tiếng VN chỉ còn trong ký ức mà thôi, họ không quan tâm hiện
giờ người dân ra sao, đất nước thế nào! Rất nhiều người Việt khi nói về tình
hình đất nước, họ trả lời:” VN mất rồi còn làm gì được?” Cách trả lời của họ
tỉnh queo, gọn lỏn, coi như xong việc, tên VN đi vào dĩ vãng! Trong lòng mình
không còn Tổ Quốc, thì đất nước đã bị mất ngay tại nơi mình rồi, thực tế
ra sao đâu còn cần nữa! Ngày xưa thi sĩ Tản Đà cũng từng sống trong cảnh
đất nước bị quân Tàu xâm chiếm, ông làm bài thơ có tên “Bức dư đồ rách”, ý
nói nước bị xâm lăng : “Nọ bức dư đồ rách tả tơi”…, ông nhắc thế hệ trẻ: “Ấy
trước ông cha mua để lại, Mà sao con cháu lấy làm chơi!” (mua bằng xương
máu chứ không phải bằng tiền). Sau đó ông tự thấy mình có trách nhiệm gây
dựng lại non sông, chứ không nói “thôi xong”, như chúng ta: Ông khẳng
định:“Thôi thôi có trách chi đàn trẻ, Thôi để rồi TA sẽ liệu bồi”. Trong quá khứ
nước mất đã bao lần, nhưng sau đó trẻ già trai gái đều đứng lên cứu quốc, như
tinh thần của Hội Nghị Diên Hồng:”Trước việc nước nên hòa hay nên chiến?”,
vua hỏi thì toàn dân đã hô vang lời “QUYẾT CHIẾN!”. “Thế nước yếu lấy gì lo
chiến chinh?” Dân la to khẳng quyết” HY SINH!”, và toàn dân đã hợp lực đánh
tan quân thù. So với chúng ta, nước mất thì để yên cho mất! Được không thưa
mọi người? Thế nếu còn cơ hội cứu, sao ta làm ngơ?! Chúng ta sẽ trả lời sao,
khi về gặp Tổ Tiên?

RIÊNG VỚI ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC: Chắc quý vị đã thấy vai trò quan trọng
của mình, hơn cả người bên ngoài, là đòi hỏi QT tái lập HĐ Paris, bằng cách tỏ
ý muốn này cho thế giới biết, qua các thỉnh nguyện thư hay những cuộc xuống
đường ôn hòa, có khẩu hiệu tiếng Việt và tiếng Anh. Quan trọng hơn, là cần ý
thức được sự cấp thiết của việc sinh tồn, và thấy vực thẳm đang mở ra cho
chính mình cùng gia đình mình nếu còn CS trên quê hương. Năm nay 2020, VN
sẽ thành quận huyện của Tàu theo HĐ Thành Đô, nếu dân chúng trong nước



im lặng tức là chúng ta chấp nhận! Thật đáng tiếc khi quá nhiều người còn thờ
ơ, vô cảm trước cảnh lầm than của bao người, điển hình là vụ Đồng Tâm mới
đây, tà quyền CS đang đêm huy động hàng 3 ngàn CA, QĐ đến cướp đất của
dân. Kết quả một cụ già hơn 80 tuổi bị giết tại nhà, nhiều người bị tù đày vì
muốn bảo vệ đất đai tài sản, một sự việc chưa từng có khiến cả thế giới rúng
động! Nay người mai ta, nếu người dân cứ ươn hèn, chỉ biết vùi đầu vào cơm
áo gạo tiền, mà không thấy cánh cổng nô lệ Tàu đã mở rộng cho dân VN chui
vào! Hãy nhìn CS Tàu đối xử với dân họ khi dịch corona tràn ngập: đó là chính
quyền giam cầm, đánh đập, bắn giết người dân Hồ Bắc, Vũ Hán, thiêu sống cả
những bệnh nhân còn chưa chết, tiếng kêu la kinh hoàng phát ra từ các lò
thiêu! Họ sẵn sàng thủ tiêu những bác sĩ, y tá, nhà báo nào loan tin về tình
trạng thật của dịch bệnh và nhân tình, mục đích duy nhất là quyết bảo vệ an
ninh cho đảng, cho chính quyền, còn người dân thì là vật hy sinh! Dân của họ
mà còn bị họ xử như vậy, nếu là dân nô lệ như chúng ta thì sao? Người Duy
Ngô Nhĩ, Pháp Luân Công, hàng triệu người đã bị bắt nhốt làm kho nội tạng
sống, và bị moi mổ bất cứ khi nào có bệnh nhân cần cấy ghép, đảng CS Tàu thu
hàng tỷ tỷ nhờ kho nội tạng ấy, người VN có muốn giống vậy không? Nước Tàu
đang là địa ngục trần gian, mà kẻ nắm quyền địa ngục đó là CS, vậy CS có khác
nào ác quỷ? Hãy nhìn người Vũ Hán quăng tiền qua cửa, vì nhận ra tiền bạc
danh vọng không cho mình sự sống! Vậy đồng bào hãy tự cứu mình khi còn
kịp!

ĐẶC BIỆT THƯA CÁC VỊ LÃNH ĐẠO CÁC TÔN GIÁO:
Xin hãy vào cuộc, hãy dấn thân bảo vệ Công Lý, Sự Thật khi đạo và đời cùng
cần, Các vị cũng là con dân của Tổ Quốc VN, cũng có trách nhiệm với đất nước,
với giống nòi! Việc cứu nước nếu không có quý vị sẽ là một thiếu sót lớn lao, vì
các vị là thành phần lãnh đạo với đầy uy tín, ở trong cũng như ngoài nước. Thử
tưởng tượng hội đồng GM VN, hội đồng lãnh đạo Phật giáo, Cao Đài giáo…cùng
thành lập một Hội Đồng Liên Tôn thật sự (chứ không phải chỉ vài LM, TS can
trường hiện giờ), cùng đồng lên tiếng cho một vấn đề nhân quyền, bảo đảm sẽ
không có kẻ nào dám đe dọa các vị, và kết quả sẽ rất tích cực!
Không hiểu tại sao các vị không cho tổ chức những Thánh lễ, những buổi cầu
nguyện cho đất nước, đồng bộ trong toàn các giáo xứ, giáo phận, nhà
chùa, thánh thất… như những Thánh lễ cầu cho CÔNG LÝ-HÒA BÌNH thường
được DCCT VN tổ chức, có sao đâu? Cầu nguyện còn không dám, thì Đức Tin
của mình ở đâu? Chẳng lẽ không tin rằng Đấng Tối Cao luôn ở bên ta, và Ngài
dư quyền năng cũng như tình thương, Ngài sẽ bảo vệ chúng ta? Tại sao lại tìm
sự bình an nơi cái ác, kẻ ác, mà có được đâu, chỉ là giả tạo, nhất thời thôi! Và tại
sao lại không thể có những bản thỉnh nguyện thư của Phật Giáo, Công Giáo,



Cao Đài Giáo…, khởi sự từ các xứ đạo, các chùa, các thánh thất, rồi gom chung
về cho giáo hội? Riêng CG chắc chắn hầu hết GD sẽ ký, nếu được bề trên giải
thích và làm gương. Còn việc thực hiện thì chúng ta có nhiều cách khôn ngoan
kín đáo. Những bản thỉnh nguyện này được gửi lên những nơi có trách nhiệm
của Quốc Tế, thì kết quả sẽ vô cùng tích cực, thưa quý vị.
Tình trạng đất nước, Tôn Giáo như ngày hôm nay, có phần trách nhiệm nơi
quý vị! Nếu giáo dân các TG, và cả người dân VN mà được quý vị lãnh đạo, dẫn
dắt, như ở một số giáo xứ tại Nghệ An, thì đất nước, GH đã khác! Các vị được
giáo dân tin tưởng, gắn bó, và sẵn sàng hy sinh bảo vệ các vị. Khi các vị hô hào,
khởi xướng, hay chỉ cần có mặt, thì lực lượng như sóng cồn của dân sẽ hăng
hái hy sinh cho đại nghĩa, cũng là cho mỗi người! Đàng này các vị nại lý do
“không làm chính trị”, để lánh xa, ơ thờ hay ngăn cản người dân, như vụ Tòa
Khâm Sứ Hà Nội, chùa Liên Trì SG, dòng MTG Thủ Thiêm, dòng Thiên An Huế,
và vườn rau Lộc Hưng mới đây… Chống bất công, bạo tàn, bênh đỡ kẻ hàm oan,
là luật buộc của các TG, nhưng các vị hầu như đã im lặng quá lâu! TG bị cấm
cách, nhiều tài sản của các GH đã bị cướp chiếm, nhiều nơi thờ phượng, chùa
chiền, tượng thờ, nhà dòng…bị đập phá, và bao tiếng kêu cứu thảm thiết của
dân oan, các vị chủ chăn đang ở đâu? Các vị không thấy mình có trách nhiệm
với lời đoan kết dấn thân cứu đời theo gương các đấng sáng lập đạo sao?
Những chủ chăn dám lên tiếng cho công lý, lẽ phải, bảo vệ GH, thì các vị xa
tránh, thậm chí tiếp tay đưa những người này “cách ly” khỏi quần chúng, vô
hiệu hóa họ, như Đức GM Ngô Quang Kiệt, Thượng Tọa Thích Quảng Độ là
điển hình! Trứơc nạn dịch kinh hoàng này, ai là người sẽ cứu chúng ta, nếu
không phải là ĐẤNG TỐI CAO? Vậy các vị tìm bình an nơi kẻ ác, thủ phận sống
chung với CÁI ÁC, mặc cho đàn chiên bị bách hại, chùa chiền biến thành nơi hổ
lốn, thờ lạy con người gian tặc ngang với Đức Phật…, có đúng hay sai, thưa các
vị? Nước mất thì các vị xin hãy nhìn gương Tàu: biết bao nhà thờ, chùa chiền
bị triệt hạ, tượng Chúa, tượng Phật bị đập nát, Giáo Hội bị quốc doanh, phải
tuân lệnh và sự sắp đặt của nhà cầm quyền CS chứ không phải Rôma, tôn giáo
chính thống thành “hầm trú”, các GM, LM, TS phải ra khỏi xứ đạo, nhà dòng,
nhà chùa, sống lang thang chui nhủi!
Hy vọng sau vụ đại dịch này, quý vị và mọi người chúng ta hãy tỉnh ngộ để
chọn một cách sống tích cực hơn, dấn thân hơn, như gương Đức Cha Lê Hữu
Từ, Trịnh Như Khuê, Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, không làm chính trị
nhưng tích cực đấu tranh cho công lý và tự do TG. Gương Đức Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II, ngài đã sẵn sàng rời Rôma để về quê hương Ba Lan cứu nước
cứu đồng bào và thế giới. Ngài đã tham gia giúp cho phân nửa thế giới thoát
nạn vô thần CS, và hiện ngài đã được phong Thánh. Thiên Chúa đã dùng ngài
như một tấm gương cho các nhà lãnh đạo TG. Ngài đã làm phần lớn công trình



cứu nhân độ thế, phân nửa còn lại tại sao chúng ta không làm nốt, để chính
chúng ta thoát ách quỷ thần?

CÙNG CÁC ĐẢNG VIÊN, QĐ, CA, DLV CS VN: Hãy ngừng tiếp tay với đảng và
nhà cầm quyền CS để ức hiếp dân lành, để “còn đảng còn mình”. Hãy đứng hẳn
về phía các trí thức yêu nước, các nhà tranh đấu và toàn dân, để bảo vệ sự
sống của mình, con cháu mình, bằng những việc làm cụ thể và hữu hiệu mà
mỗi người tự biết chọn. Sự quay về đường chính của các người sẽ chuộc được
lỗi lầm, tránh cơn giận của Thượng Đế, và của toàn dân, khi thời thế đã đổi
thay, CS đã đến đường cùng. Hãy mở to mắt nhìn hàng chục ngàn cán bộ, CA,
QĐ TC bị nhiễm dịch và bị nhốt cách ly chờ chết hay đã chết, có khác gì người
dân đâu? Nhớ rằng “Thiên bất dung gian”, lưới trời lồng lộng, tội ác các người
vô tình hay hữu ý gây cho người khác chỉ vì quyền vị, lợi lộc, sẽ KHÔNG CÓ,
KHÔNG CÒN NẾU TRỜI KHÔNG MUÔN!
Mọi người hãy nhớ những câu của tiền nhân dạy: NƯỚC MẤT NHÀ TAN! –
CÒN NƯỚC THÌ CÒN TẤT CẢ, MẤT NƯỚC LÀ MẤT TẤT CẢ!

Một lần nữa, tôi thiết tha xin các bạn TV và đồng bào hải ngoại cũng như quốc
nội, hãy vì quê hương, nơi còn bao thân nhân, đồng bào oủa chúng ta
đang sống trong cùng khốn, và nơi đó còn ôm ấp bao mồ mả tổ tiên ông bà,
cha mẹ, người thân của chúng ta, xin đừng để đất nước mất, và dân tộc rơi vào
vòng nô lệ giặc thù!
Mong tất cả chúng ta, là những người có niềm tin tôn giáo, hãy luôn luôn cầu
nguyện xin Ơn Trên cứu dân tộc Việt và cứu nhân loại, được sớm thoát khỏi
mọi tai ương hoạn nạn, nhất là nạn dịch corona và đại dịch DACOSA (đảng CS),
là mẹ đẻ của dịch corona!

Xin cảm ơn các bạn và mọi người. Mong sớm đến ngày đất nước phục hưng
rạng rỡ, những người con VN trở về sum vầy trên quê hương, và cùng nhau
xây NHÀ VN vinh quang rạng ngời.
Thượng Đế hỡi! Xin thương cứu chúng con! Tiền nhân hỡi, xin giúp chúng con
sống xứng đáng là dòng giống Lạc Hồng!

Một cựu nữ sinh Trưng Vương SG


