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Thư gửi ông António Guterres 

Tổng thư ký Liên hợp quốc 

 

 
POB 14572 Minneapolis 

Minnesota 55414 USA TTCP-UN-15.07.21 
 

His Excellency António Guterres 

Secretary General of the United Nations 
405 East 42nd Street 

New York, NY.10017 
 

Mister the Secretary General, 
 

We are pleased to send you our respectful greetings and urgent requests 
of the Vietnamese people and ask that you pay special attention to the 

desperate situation of our country: 
 

- In Vietnam, our right to self-determination is taken away, our basic 
human and civil rights are trampled to the extreme, intolerable, 

- Externally, China is gradually invading our country and plundering our 
resources from the sea to the inland, in the face of the Vietnamese socialist 

government's inability to protect the country. 

A situation that can only get worse because of the Vietnamese Communist 
Party’s multifaceted dependence on the Chinese Communist Party. 

We are constantly calling on the United States’ support to our struggle to 
reclaim our right to self-determination because the United States had 

joined our Republic of Vietnam in fighting against the Vietnamese and 
international communist groups headed by China to protect our country 

and prevent the red wave from flooding Southeast Asia. 
 

The struggle has failed for reasons that you and the world know. But the 
mission to protect this strategic area of the globe is still relevant and more 

urgent because of China's unruly actions that expand by force and threaten 
to block the world's lifeline from the Indian Ocean to the Pacific Ocean. 

The United States is still the number one power in this vital region, so we 
feel it is our duty to present to the President Joseph R. Biden the 
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geopolitical situation related to the destiny of Vietnam in the midst of 
ongoing tension in this area. 

We take the liberty of forwarding to you a copy of our last July 4 letter to 
the President of the United States and a copy of the 2018 Roadmap to 

Democratization of Vietnam that we sent to the Vietnamese Communist 
Party Politburo to implore you and the United States to support our 

campaign for a future Vietnam of freedom, democracy, respect for human 
rights and civil rights, as provided by the Paris Agreement of January 27 

and the Act of March 2, 1973, signed by 12 governments before the 
Secretary-General of the United Nations, committed “to strictly respect and 

scrupulously implement the Agreement and the Protocols”. 
 

A free and internationally supervised general election is certainly a 
reasonable, legal, and satisfying solution that should allow the Vietnamese 

people to exercise their right to choose a political system according to their 

will and make Vietnam a worthy future contributor to democratic countries 
to stop China's attempts to expand by force and undermine the security of 

East Asia and the Pacific. 
 

A free general election would be also a political solution to promote the 
peaceful evolution In Vietnam and to save the inevitable heavy spillovers 

of a decisive confrontation of the vast majority of Vietnamese patriots 
against the communist regime. The communists have oppressed them for 

too long and now bind the whole country in an isolated position, clearing 
the way for the Chinese Communists to carry out their plot to Sinicize the 

Vietnamese nation as they did with the Tibetan, the Uyghur. 
We and certainly all of Vietnamese do not want history to repeat one 

thousand (1000) years of Chinese domination until we were liberated by 
our King Le in 1428, driving the Chinese out of our country. 

 

Mister the Secretary General, 
 

Faithfully reflecting the determination of the vast majority of the 
Vietnamese people, we look forward to your precious support and renew 

here our heartfelt gratitude towards you. 
July 15, 2021 

The Prime Minister 

 

Le Trong Quat 
Former Premier Minister of State 

Justice to the Constitutional Court, Republic of Vietnam 
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Enclosures: 
-Copy of official letter to US President Joseph R. Biden: 

http://vietnamconghoaphapdinh.com/SUB_CPVNCHPhapDinh/CPVNCHPhap
Dinh2107052041.shtml 

 
-Copy of letter to PCVN Politburo: 

 
Roadmap to PCV 2018 

 
Dear Mr. General Secretary 

(English translation) 
Members of the Vietnamese Communist Politburo 

 
Dear Commanders of the People Army and National Security Forces 

Socialist Republic of Vietnam 

 
Re: Proposing to jointly implement the democratization solution to national 

development and national salvation. 
 

Ladies and gentlemen, 
In the face of the imminent danger of Sinicization and the tense situation 

in Southeast Asia that directly threaten the fate of our country, the 
Government de Jure of the Republic of Vietnam and on behalf of the 

Vietnamese National Self-Determination Movement, I send you this 
message to convey the concern of compatriots in the country and abroad. 

Successive vibrant protests and reactions of the majority of the 
Vietnamese citizens from North to South, even though suppressed by your 

government, have shown our people's patriotism and determination not to 
let Vietnam fall in the hands of the enemy. 

 

On one hand, the growing division and opposition in important structures 
of your socialist regime coming from the competition for leadership of the 

Communist party and the open or secret opposition of the people, have 
seriously undermined the ability to defend the country against invaders. 

 
On the other hand, in foreign affairs, your dependence on China does not 

allow you to stand squarely with other countries, led by the United States, 
which are forming an alliance to prevent China's expansion strategy 

targeting Vietnam as the number one victim. If your enemy's enemies are 
your friends, you would not make the most of it yourself by taking 

advantage of this particularly favorable situation. Your inherent second 
row, double-standard policy is no longer valid as in the Cold War era of the 

last century. Your attitude to run around here and there, Beijing in the 
morning, Washington in the afternoon is no longer valid. 

In the face of this peculiar situation in East Asia-Pacific, you cannot make a 

great choice for the establishment of the political field of our country: You 
must stand firm among the rows of democratic countries that are united to 
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protect security and peace in this vast region of the world. Because of our 
country's strategic location, a balcony overlooking the Indo-Pacific but 

close by China, we will have difficulty if we stand alone against the 
northern neighbor who is plotting to invade our country and expand its 

power globally. 
 

Ladies and gentlemen, 
The fate of the country is in jeopardy, we are not allowed to wait any 

longer, but we must save the country by all costs including sacrifice. 
This is a mission which is a common responsibility of all Vietnamese 

people. First, it is your responsibility because you have occupied the entire 
country for 43 years after violating the Paris Agreement of 1973 and 

invading the Republic of Vietnam in 1975 pushing Vietnam into the perils 
of today. Second, it is our mission for the Republic of Vietnam Government 

de Jure abroad to continue our unceasing struggle to restore our homeland 

from the day we had to leave, much like countries occupied by the Nazis in 
Europe during the Second World War of which France is an example. 

 
We must walk together on a path to fulfill our people's aspiration for 

freedom and democracy, as intended by the countries that want to help 
Vietnam and want to see Vietnam as a democratic, rule-of-law, non-

communist country, not in line with China, but aligned with the democratic 
countries in an alliance that would act quickly to stop Chinese 

transgression. We propose a roadmap to democratization that includes the 
following four stages: 

 
1. The current communist institution is not suitable for the restoration of 

the right to self-determination for the people which should be established 
through general constitutional, legislative, elections under international 

surveillance to form a new democratic and free institution for Vietnam. and 

the current government should join hands with domestic and overseas 
compatriots to organize and participate in the general election for a 

democratic institution that is fully integrated with all stakeholders to 
mobilize all national force to save and rebuild the country. 

 
2. The newly elected government should be a progressive and democratic 

regime respecting the opposition and forbidding all acts of revenge. This 
new government is an inclusive tent embracing and serving people of all 

ethnicities, religions, and political affiliations. 
 

3. The existing armed forces, security forces, specialists, and civil service 
staff are maintained as it is with retraining to improve performance for 

change except for entities against the democratization or having a serious 
criminal offense. 

 

4- To recognize the contribution of the Communists in democratization, the 
new regime is committed not to use legal action to prosecute Communist 
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party members and they are free to ask for immigration visas to foreign 
countries without hindrance. 

The above road map would be a necessary condition for a successful and 
non-violent democratization that will bring a new cycle of peace and great 

national unity giving us the ability to defend our motherland and build a 
mighty and prosperous Vietnam. 

 
To carry out this national salvation project, the Republic of Vietnam 

Government De Jure respectfully recommends both sides to set up an 
exploratory meeting, without preconditions, to consider the proposed 

democratization roadmap. The place and date of the meeting will be 
discussed by the two sides as soon as possible in the face of tension in 

Southeast Asia related to Vietnam. 
 

For the sake of the nation's utmost interests, in the face of a recurring 

disaster of one thousand (1000) years of Northern domination, and to 
meet the expectations of the entire population and the world's expectation 

to help our country defend itself and thrive, please accept the responsibility 
for the survival of the country before it is too late. 

 
This is your last chance to choose your own future. History will judge us 

but if the path of a peaceful democratization is not accepted by you, 
compatriots will fight more fiercely than ever against those who put their 

own nefarious interests or the interests of the faction or of their party over 
the fate of the country. Those individuals will absolutely have to be 

sanctioned before the nation. 
 

I look forward to working with you and thanks in advance for a favorable 
 

response from you all. 

 
Respectfully yours. 

Overseas, October 20, 2018. 
Le Trong Quat 

Prime Minister 
Republic of Vietnam Government De Jure 

President of Vietnam National Self-Determination Movement 
************ 

 
Bản dịch Việt ngữ Thư Anh và Pháp ngữ gửi Tổng Thư Ký LHQ và 

lãnh đạo các chính phủ Anh, Pháp, Canada, Nhật, Úc, Ba lan, Hung 
Gia Lợi, Nam Dương, Ấn Độ : 

 
« Chúng tôi rất hân hạnh đạo đạt lên quí vị lời chào trân trọng và thỉnh cầu 

khẩn thiết của dân tộc Việt Nam chúng tôi mong được quí vị đặc biệt quan 

tâm đến tình trạng nguy khốn của đất nước chúng tôi : 
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- trong nước, quyền tự quyết của chúng tôi bị tước đoạt, nhân quyền và 
dân quyền căn bản của chúng tôi bị chà đạp đến mức tột cùng, không thể 

chịu đựng được nữa, 
- đối ngoại, Trung Cộng đang xâm chiếm lần hồi nước chúng tôi và cướp 

đoạt các tài nguyên của chúng tôi từ biển cả đến nội địa trước sự bất lực 
của chính quyền Xã hội Chủ nghĩa không bảo vệ được dất nước. Một tình 

trạng chỉ có thể tồi tệ hơn vì sự lệ thuộc nhiều mặt của CSVN với CSTQ. 
 

Chúng tôi không ngừng kêu gọi Hoa Kỳ hỗ trợ cuộc tranh đấu của chúng tôi 
đòi lại quyền dân tộc tự quyết của chúng tôi vì Hoa Kỳ đã cùng Việt Nam 

Cộng Hòa chúng tôi tranh đấu chống tập đoàn cộng sản Việt Nam và quốc 
tế đứng đầu là Trung Cộng để giúp bảo vệ đất nước chúng tôi và cũng 

đồng thời ngăn chận làn sóng đỏ tràn ngập Đông Nam Á Châu. 
 

Cuộc tranh đấu đã thất bại vì những lý do mà quí vị và thế giới đã rõ. 

Nhưng sứ mạng bảo vệ vùng chiến luợc này của địa cầu vẫn còn và càng 
cấp bách hơn vì các hành động ngang ngược của Trung Cộng bành trướng 

bằng vũ lực và đe dọa ngăn chận đường giao thông huyết mạch của thế 
giới, từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương. 

 
Hoa Kỳ vẫn là cường quốc số một của toàn vùng trọng yếu này nên chúng 

tôi nhận thấy có nhiệm vụ trình bày lên vị tân Tổng Thống Joseph H. Biden 
tình hình địa-chính trị liên hệ trực tiếp đến vận mệnh của nước Việt Nam 

chúng tôi trong bối cảnh căng thẳng đang diễn tiến tại đây. 
Chúng tôi mạn phép chuyển đến quí Vị để tường bản sao thư ngày 4 tháng 

7 vừa qua của chúng tôi gửi cho Tổng Thống Hoa Kỳ và bản sao Lộ trình 
dân-chủ-hóa Việt Nam mà chúng tôi đã gửi cho bộ Chính Trị đảng Cộng 

sản Việt Nam với thỉnh cầu khẩn khoản quí Vị cùng Hoa Kỳ hỗ trợ cuộc vận 
động của chúng tôi cho một nước Việt Nam tương lai tự do, dân chủ, 

thượng tôn nhân quyền và dân quyền mà Hiệp Định Paris ngày 27 tháng 1 

và Định Ước ngày 2 tháng 3, 1973 đã qui định và 12 chính phủ đã ký trước 
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc cam kết tôn trọng triệt để và thực hiện toàn 

vẹn. Một cuộc tổng tuyển cử tự do được quốc tế giám sát để nhân dân Việt 
Nam thưc hiện quyền lựa chọn một thể chế chính trị đúng theo ý muốn của 

mình chắc chắn là một giải pháp hợp lý, hợp pháp, hợp lòng dân Việt yêu 
chuộng hòa bình và tự do, mong được trong tương lai, góp sức xứng đáng 

với các quốc gia dân chủ chận đứng mưu đồ của Trung Cộng bành trướng 
bằng vũ lực và phá hoại nền an ninh của Đông Á- Thái Bình Dương. 

 
Một giải pháp chính trị kết thúc diễn biến hòa hình ở Việt Nam sẽ tiết kiệm 

được những đổ vỡ nặng nề khó tránh khỏi của một cuộc đối đầu quyết liệt 
của đại đa số nhân dân Việt Nam yêu nước nhất định chống lại chế độ cộng 

sản đã áp chế họ quá lâu rồi và nay còn trói buộc cả nước trong một tư thế 
cô lập dọn đường cho Trung Cộng thực hiện mưu đồ Hán hóa dân tộc Việt 

Nam như chúng đã làm với các dân tộc Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ. 

 
Chúng tôi và chắc chắn toàn dân Việt Nam chúng tôi không muốn lịch sử 
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tái diễn 1000 năm bị Trung Hoa đô hộ cho đến khi được Vua Lê giải thoát 
năm 1428, đánh đuổi quân Tàu ra khỏi đất nước chúng tôi. 

 
Kính thưa quí Vị, 

Phản ảnh trung thành quyết tâm của đại đa số dân tộc Việt Nam, chúng tôi 
trông đợi sự hỗ trợ quí hóa của quí vị và xin quí vị nhận nơi đây lòng biết 

ơn vô cùng của chúng tôi. 
 

Hải ngoại, ngày 15 tháng 7, 2021 
 

Thủ Tướng Chính Phủ 
Lê Trọng Quát 

Nguyên Đệ Nhất Quốc Vụ Khanh 
Hội Thẩm Viện Bảo Hiến VNCH 

Ấn ký 

 
Đính kèm : 

-Thư gửi Tổng Thống Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7, 2021 
-Lộ trình dân-chủ-hóa ngày 20 tháng 10,2018 gửi bộ Chính Trị đảng CSVN 

» 

July 16th, 2021 

----------o0o----------- 

THƯ GỬI TT HOA KỲ JOE BIDEN 

Bản tiếng Việt 

 

 

TTCP.07.2021 
 

Kính gửi Ngài Tổng Thống Joseph R. Biden 
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ 

1600 Đại lộ Pennsylvania 
Hoa-Thịnh-Đốn 

 

Kính thưa Tổng Thống, 
 

Trong văn thư ngày 25 tháng 2, 2021, chúng tôi đã hân hạnh kính gửi đến 
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Ngài lời chúc mừng Ngài được quốc dân tín nhiệm vào ngôi vị lãnh đạo thứ 

46 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. 

Tiếp đến, chúng tôi rất vui mừng và an tâm được biết trong chính sách đối 

ngoại đa phương của Ngài với thế giới, lập trường của Hoa kỳ trước mưu đồ 
bành trướng bằng vũ lực của Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa, rất rõ ràng, 

cứng rắn, được lưỡng đảng Dân Chủ và Cộng hòa chấp nhận và thế giới 

dân chủ, tự do hoan nghênh. 

Dân tộc Việt Nam chúng tôi rất vui mừng vì mục tiêu xâm lăng số 1 của 
chúng là nước chúng tôi từ ngày Mao Trạch Đông bá chủ Trung Hoa lục địa 

tháng 10, 1949. Từ ngày ấy, quân đội rất thô sơ của Cộng sản Bắc Việt 
Nam đã được họ Mao huấn luyện, trang bị, nuôi dưỡng và nhồi sọ, trở 

thành một lực lượng tiền phong của Cộng sản quốc tế có nhiệm vụ xích hóa 
ba nước Đông Dương : Việt Nam, Ai Lao và Cao Miên. 

Từ đấy, quốc gia Việt Nam chúng tôi biến thành một dải đê ngăn chặn làn 
sóng đỏ cuồn cuộn đổ về hướng Nam. Chiến tranh Đông Dương như thường 

được gọi, và tiếp theo là Chiến tranh Việt Nam đã biến đất nước chúng tôi 
thành một bãi chiến trường. 

Chúng tôi tin chắc Ngài đã thừa hiểu, qua kinh nghiệm quí báu của các 
thập niên Ngài tham dự các cấp lãnh đạo thượng từng của Hoa Kỳ, hoàn 

cảnh bi đát của nước Việt Nam chúng tôi, nạn nhân của hai đảng Cộng sản 

Trung Hoa và Việt Nam từ ba phần từ thế kỷ nay. 

Tôi chỉ xin ghi vài mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: 
-Tháng 8, 1945, nước Việt Nam đã được hoàn toàn độc lập ngay sau khi 

Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh và giao trả chủ quyền, độc lập và thống 
nhất cho Vua Bảo Đại của quốc gia Việt Nam. Công Sản Việt Nam đã thừa 

cơ hội buổi giao thời, cướp chính quyền như Cộng sản đã cướp chính quyền 

ở nhiều nước sau Đệ Nhị Thế Chiến. 

-Ngày 20 tháng 7, 1954, Hiệp Định Genève được ký kết, chấm dứt cuộc 
chiến tranh mệnh danh Chiến tranh Đông Dương mà Cộng sản Việt Nam 

được Cộng sản Trung Hoa hỗ trợ toàn diện, mưu đồ nhuôm đỏ cả Đông 
Dương gồm ba nước Việt Nam, Lào và Cao Miên. Thi hành Hiệp Định 

Genève, nước Việt Nam tạm thời chia làm hai phần: Miền Bắc do chế độ 
cộng sản dưới danh hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) quản trị 

và Miền Nam do Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam (CPQGVN) quản trị. 
CPQGVN do ông Ngô Đình Diệm lãnh đạo không ký Hiệp Định vì không 

chấp nhận sự chia đôi đất nước để giao một nửa tức Miền Bắc cho cộng sản 

Bắc Việt. 

-Năm 1956, Cộng Sản Bắc Việt tức VNDCCH đòi tổng tuyển cử để thống 
nhất đất nước nhưng CPQGVN đã trở thành Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa 

(CPVNCH ) tháng 10, 1955) - bác bỏ vì CPQGVN không ký Hiệp Định 
Genève và vì VNDCCH đã áp dụng một chế độ độc tài khắc nghiệt không 

thể thực hiện một cuộc tổng tuyển cử tự do được. 
Một bằng cớ bi thảm được thế giới khám phá và chính ngay chủ tịch 
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VNDCCH phải thú nhận và xin lỗi dân chúng là hơn 150.000 người vô tội đã 
bị giết trong cuộc đấu tố cải cách ruộng đất từ năm 1953 đến 1956 ở Miền 

Bắc Việt Nam. 

-Năm 1959, Cộng Sản Bắc Việt (VNDCCH) khởi động cuộc chiến tranh thứ 
hai, gọi là « Cuộc chiến tranh Việt Nam » bất chấp Hiệp Định Genève 1954 

mà chúng đã ký kết. Hơn ba triệu người Việt đã thiệt mạng và 57.000 binh 
sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến này để giúp quân đội và nhân dân 

Miền Nam chống quân xâm lăng Miền Bắc được Khối Cộng sản Nga Sô, 
Trung Cộng hổ trợ toàn diện, và để đồng thời ngăn chận làn sóng đỏ tràn 

xuống Đông Nam Á Châu. 

-Ngày 27 tháng 1, 1973 Hiệp Định Paris được bốn phe ký kết : Hoa Kỳ, 

Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mặt Trận Giải Phóng 
Miền Nam (do Cộng sản Bắc Việt tạo nên), nhằm « Chấm dứt chiến cuộc và 

tái lập hòa bình ở Việt Nam ». Định Ước ngày 2 tháng 3 tiếp theo được ký 
kết giữa 12 chính phủ gồm 4 chính phủ ký trong Hiệp Định và 8 chính phủ 

khác: Anh, Pháp, Canada, Trung Cộng, Nga Sô, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Nam 

Dương, cùng ký trước sự hiện diện của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc. 

-Hiệp Định Paris vừa được ký thì ngày hôm sau Cộng sản đã vi phạm vì 
chúng đã có mặt hơn 100.000 quân ở Miền Nam từ lâu nhưng Hiệp Định 

không buộc chúng phải rút về Miền Bắc trong lúc binh sĩ Hoa Kỳ và Đồng 
Minh ở Miền Nam phải rút khỏi Miền Nam trong vòng 60 ngày và họ đã thi 

hành nghiêm chỉnh. 

Mặc dầu Ủy Ban kiểm soát đình chiến đã nhiều lần tố cáo các vi phạm của 
CS Bắc Việt, chúng vẫn công khai đổ quân vào Miền Nam, tăng cường cuộc 

chiến tranh xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa với sự viện trợ quân sự tối đa của 

Trung Cộng và Nga Sô. 
Trong lúc ấy, Hoa Kỳ vẫn không thi hành điều cam kết của Tổng Thống 

Nixon là sẽ can thiệp nếu quân đội CSBV tấn công quân đội VNCH vi phạm 
HĐ Paris. Chiến sĩ VNCH đã phải chiến đấu đơn độc một mình chống lại 

quân đội Bắc Việt được toàn khối Cộng sản quốc tế hỗ trợ tối đa, lại còn bị 

cắt hết viện trợ quân sự của Hoa kỳ. 

Trong cuộc chiến tự vệ, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chứng tỏ cao độ 

khả năng và tinh thần chiến đấu đạt được nhiều thắng lợi lớn, điển hình 
trong chiến dịch Đông-Xuân 1968-1969, trong vụ tái chiếm Cổ thành 

Quảng Trị, trong vụ đánh tan nhiều sư đoàn địch ở An Lộc trong Mùa Hè Đỏ 

Lửa 1972 khiến nhiều tướng lãnh và báo chí Hoa Kỳ phải khâm phục . 
Thế nhưng, thưa Tổng Thống, một nước nhỏ đơn độc, Việt Nam Cộng Hòa 

chúng tôi, làm sao chống được lâu dài hai đại cường của thế giới cộng sản 

đang hồi hùng mạnh nhất mà chính Hoa Kỳ vĩ đại cũng phải kiêng dè ! 

Ngày 30 tháng 4, 1975, bức màn sắt đã rủ xuống bao trùm đất nước chúng 

tôi để che đậy một cảnh tượng trả thù lớn nhất trong lịch sử cận đại: non 
nửa triệu công chức, quân nhân, nhà giáo, văn nghệ sĩ, ký giả, bị giam 
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cầm có người hơn 18 năm trong các nhà giam được gọi một cách giả dối là 

trại cải tạo. 

Nhân quyền, tự do, dân chủ bị tước đoạt trong non nửa thế kỷ nay. Quyền 

tự quyết của dân tộc chúng tôi bị thủ tiêu. 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự đặt mình lên trên toàn dân và Nhà Nước: 

Hiến Pháp năm 2013 hiện hành của Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa: điều 4 
khoản 1 qui định “Đảng Cộng sản Việt Nam……………………lấy chủ nghĩa Mác 

– Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh 
đạo Nhà Nước và xã hội ”. 

Tập trung xong tất cả mọi quyền hành trong tay bằng một hiến pháp 

không giống với bất cứ hiến pháp nào của thế giới văn minh ngày nay, 
Đảng Cộng sản còn trói buộc nước Việt Nam trong một tư thế cô lập hoàn 

toàn để làm một con mồi sẵn sàng cho Trung Cộng thôn tính với sự chấp 
nhận 4 KHÔNG của chúng áp đặt ghi rõ trong “Sách Trắng của bộ Quốc 

Phòng” VNXHCN năm 2019: 
 

1- Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, 
2- Không liên kết với nước này để chống nước kia, 

3- Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt 
Nam để chống lại nước khác, 

4- Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc 
tế. 

 
Sự trói buộc như đối với một chư hầu còn được kéo dài vô hạn định qua 16 

chữ vàng do Trung Cộng và Việt Cộng ghi khắc: 

Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận 
mệnh tương quan nghĩa là sông núi gắn liền cùng chung lý tưởng, hoà 

nhập văn hoá, có chung định mệnh được dịch là”Láng giềng hữu nghị, hợp 
tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai". 

 
Tình trạng lệ thuộc mất chủ quyền và độc lập này đã làm cho dân chúng và 

ngay cả nhiều tướng lãnh và Quân Đội Nhân Dân Việt Nam cùng một số 
tướng và sĩ quan của Công An Nhân Dân công khai phẫn nộ và phản đối 

các lãnh đạo trong bộ Chính Trị đảng Cộng sản đã tuân lệnh của Trung 
Cộng, mở cửa cho chúng thôn tính đất nước trong một tương lai không xa . 

Ký ức 1000 năm Bắc thuộc - Việt Nam bị Trung Hoa đô hộ- không bao giờ 
mờ phai trong trí nhớ của người dân. 

 
Giờ đây, đại đa số dân chúng Việt Nam đều âm thầm hay công khai quyết 

tâm thay đổi chế độ Xã hội Chủ nghĩa mà đảng Cộng sản đã áp đặt quá lâu 

trên đất nước, gây quá nhiều tang tóc, hận thù, ngăn chặn bước tiến của 
dân tộc trong ba phần tư thế kỷ nay. 

 
Thể hiện ý chí của dân tộc, nối tiếp công cuộc tranh đấu của Chính Phủ Việt 

Nam Cộng Hòa tiền nhiệm năm 1975 giành lại quyền tự quyết của nhân 
dân bị Cộng sản cướp đoạt, Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa 
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chúng tôi trân trọng thỉnh cầu Tổng Thống hỗ trợ nhân dân Việt Nam khôi 
phục lại chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ qua một cuộc tổng tuyển cử 

tự do, quốc tế giám sát như Hiệp Định Paris ngày 27 tháng 1 và Định ước 
kế tiếp ngày 2 tháng 3, 1973 đã qui định và Chính Phủ Hoa Kỳ cùng Chính 

Phủ VNCH tiền nhiệm của chúng tôi đã ký kết với 10 chính phủ khác, đồng 
thời cam kết tôn trọng và thực thi các quyền căn bản của nhân dân Việt 

Nam như vừa kể trên. 
 

Hành động của Tổng Thống chứng tỏ sự tôn trọng luật pháp quốc tế mà đại 
cường Hoa Kỳ luôn luôn chứng tỏ, vừa trả lại công lý cho dân tộc Việt Nam 

bị tước đoạt nhân quyền và dân quyền trong các thập niên qua.Liên minh 
các nước từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương đanh hình thành cũng 

chắc chắn có thêm một quốc gia Việt Nam hơn 100 triệu người cùng chung 
một lý tưởng tự do, ở ngay vị trí chiến lược của một tiền đồn chống mưu đồ 

bành trướng của Trung Cộng về hướng Nam.Chúng tôi mong ước Liên minh 

sẽ là một Tổ chức Liên – Phòng Đông-Nam - Á mới ( LPĐNA - South East 
Asia Treaty Organization) để bù đắp tình trạng quá yếu kém của Hiệp Hội 

các nước Đông Nam Á (HHNĐNA-Association of SouthEast Asian Nations) 
không chung sức nổi để đối phó với Trung Cộng. 

 
Mặt khác, nếu đã có một Tổ chức Hiệp Ước Bắc Đại –Tây- Dương 

(TCHƯBĐTD- North Atlantic Treaty Organization) đã bảo vệ hữu hiệu các 
nước Phương Tây trong suốt cuộc chiến tranh lạnh chống Đế quốc Nga Sô 

thì hơn bao giờ cả, cần hình thành sớm một Tổ chức LPĐNA mới để bảo vệ 
các nước Đông Á - Thái Bình Dương, một vùng quan trọng mọi mặt đang bị 

ba chế độ cộng sản Á Châu: Bắc Hàn, Trung Cộng, Việt Cộng khống chế, 
đàn áp một tỳ rưởi người và đe dọa an ninh và hòa bình trong toàn vùng. 

 
Kính thưa Tổng Thống, 

Thượng Đế đã trao phó cho Hoa Kỳ một sứ mệnh cao quí và nặng nề: gánh 

phần lớn trong sự nghiệp bảo vệ tự do và hòa bình cho nhân loại. Trong 
trọng trách lớn lao của Tổng Thống và trước hiện tình sôi động ở Đông Á –

Thái Bình Dương, giải pháp dân-chủ hóa Việt Nam sẽ biến Việt Nam XHCN 
thành một quốc gia hùng mạnh cùng chung một lý tưởng và mục đích với 

Liên minh, bảo vệ an ninh và hòa bình cho toàn vùng trọng yếu này của 

thế giới. 

Sự hỗ trợ giải pháp chính trị tích cực này của Tổng Thống còn là một minh 

chứng Hoa Kỳ luôn luôn đứng về phía các dân tộc bị áp bức, đặc biệt với 
một dân tộc đã chia xẻ với nhân dân Hoa Kỳ nhiều hy sinh vô giá trên một 

đoạn đường dài đầy chông gai của lịch sử. 

Với niềm tin ấy, và hôm nay, ngày trọng đại nhất của lịch sử Hoa Kỳ, tôi 
trân trọng đạo đạt lên Tổng Thống nguyện vọng thiết tha của tuyệt đại đa 

số nhân dân Việt Nam và của Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa 
mong được Ngài hỗ trợ cuộc tranh đấu của chúng tôi cho một nước Việt 

Nam tương lai tự do, dân chủ, an lạc, hòa bình, góp phần xứng đáng với 
cộng đồng quốc tế. 
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Kính xin Tổng Thống thể nhận nơi đây lòng tri ân sâu xa của dân tộc Việt 
Nam và của Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi. 

 
Hải ngoại, ngày 4 tháng 7, 2021 

Thủ Tướng Chính Phủ 

 

 
Lê Trọng Quát 

Nguyên Đệ Nhất Quốc Vụ Khanh 

Hội Thẩm Viện Bảo Hiến VNCH 
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