Xin góp ý về bài :Tại sao dựng lại Cờ Vàng ?
Kính thưa Quý Chiến Hữu , Đứng trên phương diện tranh đấu dân chủ mà
nói, khi muốn lật đổ một chánh phủ hợp hiến do một đảng cầm quyền thì
phải có một đảng đối lập .
Đứng trên phương diện tranh đấu bất bạo động đi đến lật đổ nhà cầm
quyền độc tài thì phải có một Tập Họp hay Mặt Trận gồm các Hội
Đoàn,Đảng phái đấu tranh và toàn Dân Quân Cán Chính trong và ngoài
nước , như trường hợp VN chúng TA .
Trong hai trường hợp, " Cộng Đồng Tị Nạn Chính Trị và Nạn Nhân cộng sản
" chưa thành lập được một Đảng đối lập mà cũng chưa hình thành một Tập
Hợp hay Mặt Trận , được tổ chức đủ mạnh để đối đầu với cộng sản, nói
chi tới lật đổ chúng ! Tinh thần phối hợp cộng tác đã có , đó là bước
đầu dẩn đến Kết Hợp , những tổ chức Kết Hợp cụ thể thành một Tập Hợp
Đồng thuận trong Tinh thần Dân chủ , có tôn ti trật tự , có Tổ chức hợp
tình hợp lý , cùng nhắm vào mục tiêu duy nhứt : dẹp tan đảng cộng sản
chưa có .. Chỉ khi nào thành công lật đổ xong cộng sản và chỉ khi đó
mới thuận thời để các Đảng phái, các Hội đoàn đấu tranh chánh trị tha
hồ tự do hoạt động theo " sở trường hay sở đoãn " của họ, trong khuôn
khỗ pháp định , cốt tránh khỏi những bất đồng chánh kiến hay bất hoà
lúc sơ khởi kết họp ngồi lại với nhau . Đây là cái THẾ phải có ; chưa
có THẾ thì làm sao có LỰC ; mà chưa có THẾ LỰC thì sức mạnh của ủng hộ
mất hữu hiệu đi !
Xin gởi đến Quý Chiến Hữu đoạn 1 trong loạt bài dài liên quan đến vấn
đề Đoàn Kết là chương trình hoạt động cho năm 2006 và xin thỉnh ý Quý
Vị cao kiến . .

Đoạn l : Một đề nghị cho năm 2006
Nhắc lại hão ý của triết gia Kim Định cho rằng Người Tị Nạn Chánh Trị
và Nạn Nhân cộng sản,
* nay đã ổn định đời sống và tìm được Tự Do, mặc dầu mang nặng tâm tư
vong quốc ,
* nay lập nghiệp rải rác trên khắp năm châu ,
* nay cũng là Dân số của một Việt Nam thứ ba ( VN lll ) , [ VN l là VN
Cộng Hoà , VN ll là CHXHCNVN ] , có thể tự hào Họ là người sung sướng
nhứt thế giới vì không còn lo sợ phải sống dưới bất cứ chế độ hay chánh
quyền ngu xuẫn, độc tài, tàn ác nào nửa ; chỉ cần tôn trọng tối thiểu
luật pháp bản xứ như mọi công dân nơi định cư ,được hưởng đầy đủ các
quyền công dân, nhứt là tự do chánh trị .

Họ không
lãnh thổ
thâm tâm
Hương vì

còn phải " sợ mất nước " một lần nửa vì VN lll nầy không có
hình thể để tạo thành Yếu Tố Quốc Gia, mà chỉ còn giử trong
Yếu Tố Quê Hương Tinh Thần khi nói " xin nhận nơi đây làm Quê
nơi đây là đất lành nên chim đậu " .

Thế thì VN lll nầy :
* có Quốc Ca hơn 50 năm tuổi ,
* có Quốc Kỳ , biểu tượng của Người Tị Nạn Chánh Trị, tung bay trên
khắp các Tiểu Bang Mỹ ,
* có " thủ đô Little Saigon " ,
* có Văn Hoá cổ truyền ngàn năm ,
* có sẳn Dự thảo Hiến Pháp Đệ Tam Cộng Hoà Việt Nam ( vì thể chế tương
lai hậu cộng sản sẻ đương nhiên và bắt buộc phải là một Cộng Hoà ) sẻ
được công bố khi thuận tiện, để so sánh với Hiến pháp 1992 của cộng
sản,
* sẻ có tổ chức và thành lập " Viện Đại Diện VN Hải Ngoại " , tượng
hình của một Quốc Hội chính thống ( khi thiên thời, địa lợi, nhân hoà
cho phép ) ,
* có Đại Diện Ngoại giao là các Cộng Đồng, ở khắp năm châu ,
* có Quốc Dân khoản 3 Triệu, trong đó hơn 300 ngàn chuyên gia lổi lạc
đầy kinh nghiệm, tân tiến cao cấp ,
* có khả năng Kinh Tế năng động , đa dạng ,
* có tiềm năng Tài Chánh quá dồi dào ( hằng năm gởi về VN hơn 4 Tỉ mỹ
kim ) ,
* có lãnh thổ trừu tượng là nơi nào có bóng dáng Quốc Kỳ Việt Nam Cộng
Hoà , Hội đủ yếu tố để hình thành một Việt Nam thứ lll , và tại sao
không một Đệ lll Cộng Hoà Việt Nam ? một chánh thể đương nhiên và bắt
buộc phải thực hiện của thời kỳ hậu cộng sản .
Nay VN lll lẻ sống thân yêu của chúng TA lại bị bọn việt cộng đeo đuổi
theo quấy rối, trực diện mở một mặt trận thứ hai, xuyên qua NQ 36, thì
lương tri Cộng Đồng Tị Nạn Chính Trị và Nạn Nhân cộng sản không cho
phép những chiến sĩ Quân Dân Cán Chính còn chút ưu tư đến tương lai Quê
Hương, Dân Tộc, còn chút liêm sĩ của một công dân cộng hoà được toạ thị
điềm nhiên . Nói thế để nhấn mạnh đến tầm quan trọng thiết yếu và sinh
tử của sự Kết Họp và Đoàn Kết được nghe phát biểu thường xuyên qua các
bài thuyết trình, tham luận , tại sao lại không thực hiện khi cho đó là
ước vọng chính đáng trước tình thế cấp bách và chuyễn động, có thể đột
ngột khôn lường, khó mà tiên liệu ?
Xin trình với Quý Chiến Hữu để cùng nhau suy nghiệm và thảo luận .
Trúc Nam từ Paris ngày 09-03-2006
thay mặt " Nhóm Nghiên Cưú Kinh Tài & Chiến Lược "

