Hội thảo ‘Việt Nam Cộng Hòa trở lại
cứu dân cứu nước’
October 24, 2018

Ban tổ chức cuộc hội thảo “VNCH trở về cứu dân cứu nước”.
(Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Nguyên Huy/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Một cuộc hội thảo về “Việt
Nam Cộng Hòa trở lại cứu dân cứu nước” vừa được Việt Nam Cộng
Hòa (VNCH) Foundation tổ chức vào sáng Thứ Bảy, 20 Tháng Mười
tại Hội trường Cộng Đồng Người Việt – Nam California trên đường
Brookhurst, thành phố Garden Grove.
Khai mạc cuộc hội thảo, ông Phạm Đức Hậu thay mặt ban tổ chức
đã gửi lời chào mừng đến các khách tham dự và cộng đồng người
Việt khắp nơi.
Trong phần trình bày về hiện tình Việt Nam trong nước, ông Hậu
phân tích, “những khó khăn dồn dập về kinh tế, chính trị, ngoại giao
và lòng dân bất mãn khắp từ Bắc vào Nam, đã khiến lòng dân
hướng về chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 với những
chính sách tốt đẹp cho người dân, xây dựng một nền dân chủ, nhân
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bản và một nền giáo dục tốt đẹp mà nay chính người dân trong
nước, đặc biệt là tuổi trẻ đã nhận thức được rõ rệt.”
Trước tình hình ấy, theo ông Hậu, thì sự “trở về của Việt Nam Cộng
Hòa là sự cần thiết cho đất nước”.

Ông Hồ Văn Sinh, thành viên sáng lập VNCH Foundation.
(Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Trả lời câu hỏi của phóng viên Người Việt liên quan đến việc “sự trở
về của VNCH là như thế nào, là chế độ VNCH trước 1975 với những
nhân sự của chế độ ấy hay chỉ là tinh thần của chế độ?” ông Hậu
cho biết: “Tinh thần của chế độ VNCH với những chủ trương vì dân,
cho dân và tự do, dân chủ, nhân quyền của chế độ VNCH, nay đang
là liều thuốc hữu hiệu để cứu vãn dân tộc và đất nước”.
Về phương cách thực hiện, ông Hậu cho biết thêm: “Chúng ta phải
dùng tất cả mọi phương tiện truyền thông báo chí, mạng lưới điện
tử để phổ biến sâu rộng những hoạt động vì dân của hai nền đệ I và
đệ II Cộng Hòa, giúp cho người dân trong nước, đặc biệt là giới trẻ
hiểu sâu sát hơn ý nghĩa các chính phủ của VNCH là những nền
hành chánh vì dân, cho dân, tạo cuộc sống an vui, thịnh trị đồng
thời lại phải đối phó với sự phá hoại kịch liệt của chính quyền CS
miền Bắc và tổ chức gọi là Giải Phóng Miền Nam. Những phong trào
Cờ Vàng và mặc quân phục Quân Đội VNCH của tuổi trẻ ở các thành
phố lớn trong các cuộc biểu tình chống An Ninh Mạng và Đặc khu
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kinh tế của nhà nước CSVN vừa qua là những môi trường tốt nuôi
dưỡng cho sự trở về của VNCH”.
Trong cuộc hội thảo, có hai diễn giả, một là Tiến Sĩ Nguyễn Văn
Lương và hai là Nhạc sĩ Hồ Văn Sinh.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, một diễn giả trong buổi hội thảo “VNCH trở về cứu
dân cứu nước”. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương, trong hơn 45 phút thuyết trình, đã đề
cập đến nhiều khía cạnh cho cuộc đấu tranh của người Việt hải
ngoại. Đặc biệt là về vấn đề kinh tế tài chánh trong đó nguồn tiền
của người việt hải ngoại gửi về giúp thân nhân đã là một nguồn tài
chánh quan trọng cho chế độ CS. Ông đưa ra nhiều nhận xét để
minh chứng cho sự việc ông nêu ra và đề nghị một số biện pháp
ngăn trở trong đó phải biết dựa vào những luật lệ của các quốc gia
mình đang cư ngụ…
Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương vốn là một sĩ quan trong QLVNCH. Trong
hoạt động công quyền ở Hoa Kỳ, ông đã từng giữ chức vụ thứ
trưởng tài chánh của tiểu bang Florida, nên trong phạm vi tài chánh,
ông hiểu rất rõ về phạm vi cấm vận tài chánh và cô lập kinh tế, nó
sẽ là những đòn quyết liệt đến sự tồn vong của chế độ CSVN.
Nhận định về điều này, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, một trong những
tham dự viên trong buổi hội thảo, nói với phóng viên Người Việt
rằng: “Trong cả buổi thuyết trình của Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương, tôi
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thấy thú vị nhất là phần ông nói về tài chánh qua những vấn đề đầu
tư, những khoản tiền vay không trả nổi của các quỹ tiền tệ hay các
tổ chức tài chánh quốc tế của nhà nước CSVN. Người Việt hải ngoại
hãy dựa trên luật tài chánh của Mỹ mà hoạt động cho được hữu
hiệu”.

Ông Phạm Đức Hậu trong ban tổ chức cuộc hội thảo “VNCH trở về cứu dân cứu
nước”. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Được hỏi về “sự trở về của VNCH” như đề tài thảo luận hôm nay,
cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu xác nhận “Rất cần thiết trong lúc này”.
Ông Hồ Văn Sinh, thành viên sáng lập VNCH Foundation, đã lên sân
khấu thuyết trình ngay sau đó. Bài thuyết trình của ông là một Tâm
Thư mà ông mong mỏi được gửi đến cho tất cả mọi người Việt yêu
nước đang quan ngại đến tình thế đất nước và dân tộc lâm nguy.
Tâm thư nhấn mạnh trước hiện tình đất nước, “VNCH trở lại mới có
thể tiêu diệt được bè lũ cộng sản bạo tàn, mới có thể mang về tự
do, dân chủ, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ cho dân tộc Việt
Nam”.
Tâm Thư cũng tha thiết mong mỏi cộng đồng người Việt khắp nơi
cùng tham gia vào những cuộc tổ chức quan trọng do VNCH
Foundation sắp tổ chức như sau:
Một cuộc biểu tình tại Thủ Đô Washington DC, công viên La Fayett
từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật 25 Tháng Mười Một,
2018 với nội dung đề đạt yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ cho VNCH trở lại.
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Trình bày với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vào ngày Thứ Hai 26 Tháng
Mười Một, 2018 yêu cầu hỗ trợ cho một phái đoàn Quân cán Chính
VNCH lên tiếng trước thế giới về chủ quyền của Việt Nam trên các
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để sẵn sàng đưa sự việc ra trước
Liên Hiệp Quốc và Tòa Án Quốc Tế.
Tổ chức một cuộc Họp Báo Quốc tế tại National Press Club DC ngày
Thứ Ba, 27 Tháng Mười Một, 2018, tố cáo Trung Cộng và Việt Cộng
vi phạm Hiệp Định Paris 1973.
Tổ chức vận động tại Quốc Hội Hoa Kỳ ngày Thứ Tư 28 Tháng Mười
Một, 2018.
Tổ chức VNCH Foundation từng được Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá
Cẩn, Chuẩn tướng Lý Tòng Bá, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích (cả ba đã
khuất núi) tham gia tích cực để mong VNCH được phục hoạt nhằm
vận động Công Pháp Quốc Tế đưa VNCH ra trở lại nhằm cứu dân cứu
nước qua việc tái hợp Hiệp Định Paris 1973.
Phần thuyết trình chấm dứt nhưng không có ai phát biểu ý kiến
thêm nên cuộc hội thảo đã chấm dứt sau đó.
Bà Nancy Nguyễn, cư dân Westminster, chia sẻ với phóng viên
Người Việt những suy nghĩ của bà sau khi tham gia buổi hội thảo:
“Theo tôi VNCH trở về là theo ý nghĩa tinh thần và rất là cần thiết.
Vấn đề là làm sao chúng ta thúc đẩy được công việc. Những buổi
biểu tình và vận động Bộ Ngoại giao, Quốc Hội Hoa Kỳ như ông Hồ
Văn Sinh nêu ra rất cần được cộng đồng chúng ta tham dự đông
đảo, tích cực”.
Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/hoi-thao-viet-nam-cong-hoa-tro-lai-cuu-dan-cuunuoc/
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