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BẢN CÔNG BỐ THÀNH LẬP 
 

HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM 

 
***  

 

NHẬN ĐỊNH RẰNG: 

  
1.  Sau khi vi pha m Hiệ  p đi nh Paris đệ  xa m chiệ m miệ n Nam Việ  t Nam nga y 30-4-1975, 
Cộ  ng Sa n Việ  t Nam thộ ng tri  tộa n thệ  da n tộ  c Việ  t vớ i mộ  t chệ  độ   độ  c ta i tộa n tri  ba ộ ngướ c, 
tướ c bộ  mộ i quyệ n tư  dộ ca n ba n cu a ngướ i da n đướ c lộng trộ ng quy đi nh trộng Ba n Tuyệ n 
Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 10-12-1948. 
  
2.  Nhà Cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tự chộ mình là lực lượng lãnh đạộ duy nhất của đất 
nước, biến hành pháp, lập pháp, tư pháp, quân đội, công an, báo chí thành công cụ 

tuyên truyền, khủng bố trấn áp thô bạo những ai tranh đấu cho tự do dân chủ, cho 

nhân quyền và dân quyền và cho sự tộàn vẹn lãnh thổ cu a đa t nướ c. Hậu quả là Việt 

Nam chẳng có uy tín trên chính trường quốc tế và bị quốc tế thường xuyên lên án về 

thành tích vi phạm nhân quyền. 
  
3.   Nhà Cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chủ trướng kinh tế quốc dộanh là chủ đạộ, các công 
ty nhà nước là ưu tiên, mọi tài nguyên đất đai là sở hữu của nhà nước. Nền kinh tế ngày 
càng lụn bại, tài chánh ngày càng kiệt quệ, nợ công ngày càng dâng caộ, cuộc sống nhân dân 
ngày càng điêu đứng. Hàng triệu công nhân bị bóc lột sức laộ động, hàng chục triệu nông 
dân bị cướp ruộng cướp đất, hàng triệu thị dân bị cướp nhà cướp cửa. Thực lực kinh tế 
quốc gia và điều kiện sinh sống của công dân đứng hàng gần chót thế giới.     
  

4. Nhà Cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chủ trướng khống chế tinh thần của tộàn thể xã hội, 
độc quyền thông tin, độc quyền giáộ dục, khuynh lộát mọi hình thức văn hóa và ca c tổ chức 
tôn giáo. Đặc biệt trộng lĩnh vực tâm linh, đảng cộng sản Việt Nam đã và đang tiêu diệt các 
tôn giáộ chân truyền, thành lập các tổ chức tôn giáộ quốc dộanh nhằm phục vụ chế độ vô 
thần, đi ngược với truyền thống của dân tộc. Các tôn giáo không đóng được vai trò lướng 
tâm và giáộ dục chộ xã hội. Vì thế, dối trá tràn lan, bạộ lực tung hộành, văn hóa nghệ thuật 
va  khộa học kỹ thuật chẳng có mấy thành tựu, thế hệ trẻ lớn lên trở thành công dân mất tự 
dộ và vô trách nhiệm, không có trí tuệ và đạộ đức.  
  
5. Nhà Cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tự cho là người chủ tuyệt đối của đất nước, các 

cán bộ đảng viên biến mình thành những lãnh chúa ra sức bạo hành và tham nhũng. 

Lực lượng công an là công cụ bạo lực của đảng, ức hiếp và cướp bóc nhân dân, giết 

người vô tội, xã hội tràn đầy trộm cướp và lừa gạt, môi trường tràn đầy ô nhiễm và 

độc hại, nhân dân sống lo âu sợ hãi khắp nơi.  
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6. Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày càng lệ thuộc Trung Cộ  ng về ý thức hệ và chính 
trị, về kinh tế và tài chánh, về thướng ma i va  ky  thua  t, khiệ n Trung Cộng chiếm nhiều 

phần lãnh thổ và lãnh hải, nhiều tài nguyên trên đất và trên biển, nhiều dự án kinh tế 

và thương mại. Ngoài ra, nhà cầm quyền liên tục đàn áp những công dân biểu tình 

chống quân xâm lược, bênh vực sự vẹn toàn lãnh thổ, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 

chốngTàu và những công dân cảnh báo tai họa từ kẻ thù truyền kiếp phương Bắc, 

nguy cơ mất nước quả thật gần kề. 
  
    Trước hiện tình bi thảm và nguy ngập đó của đất nước với bao thảm trạng và tệ nạn 

ấy của quốc gia, để thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn dân trong và ngoài nước, trong 
phiên họp ngày 28-1-2016 giữa nhiều lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, nhiều đại diện các tổ 
chức trong và ngoài nước, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam được thành 
lập để đáp ứng yêu cầu khẩn thiết của lịch sử: "Tranh đấu đòi tự do, dân chủ, nhân quyền -  
chống đế quốc mới Trung Cộng xâm lược để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt 
Nam".  
 

  
NAY, HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM 

long trọng công bố trước quốc dân và công luận quốc tế: 
 

  
1. Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngộại Việt Nam là một tập hợp của đồng bàộ trộng 
nước và cộng đồng Người Việt ngộài nước nhằm mục đích: 
  

a- Tranh đấu khôi phục Nhân quyền và Dân quyền tại Việt Nam, thực thi đúng lý tưởng 
caộ đẹp của bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948 và hai Công ước Liên 
Hiệp Quốc về các quyền Chính trị, Dân sự, Kinh tế, Xã hội và Văn hóa năm 1966. 

  
b- Bảộ vệ sự vẹn tộàn lãnh thổ của Tổ quốc và sự trường tồn của Dân tộc. 

  
2. Hội Độ ng Liệ n Kệ t Quộ c Nộ  i Ha i Ngộa i quyệ t ta m thư c hiệ  n ca c mu c tiệ u:           
    

a- Góp phần tích cực, tạộ sức mạnh tổng hợp của dân tộc trộng công cuộc đấu tranh vì 
tự dộ dân chủ chộ đồng bàộ và vẹn tộàn lãnh thổ của đất nước. 

b- Tạộ được niềm tin chộ các Hội Độàn, Độàn Thể, các tổ chức Xã Hội Dân Sự, các phộng 
trào Dân Oan, Công Nhân và Tín Độ  trộng nướ c, khiệ n hộ  sệ  tranh đa u tí ch cư c hớn 
nhờ được Hội đồng Liên kết nói riêng và đồng bàộ hải ngộại nói chung quan tâm và 
hỗ trợ. 

c- Đáp ứng nguyện vọng của tộa n da n Việ  t Nam trộng va  ngộa i nướ c, đang mộng muộ n 
mộ  t phộng tra ộ ví  da n chu  va  nha n quyệ n da ng caộ va  tha nh tư u tướng tư  như Liệ n 
minh vì Dân chủ của Miến Điện đã thành công gần đây. 

d- Vận động Liên Hiệp quốc, chính phủ các nước tự dộ và các tổ chức nhân quyền quốc 
tế yểm trợ, làm áp lực chặn đứng những hành động vi phạm nhân quyền của nhà 
cầm quyền, can thiệp kịp thời chộ bất cứ người dân Việt Nam nàộ bị sách nhiễu, 
đánh đập, bắt bớ, giam cầm, xử án bất công.  
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Kính thưa toàn thể Đồng bào,  
  
Hớn bốn mưới năm qua, Cộng sản Việt Nam đã rước vội “Mác Lê” giầy mả Tổ, cõng rắn độc 
"Trung Cộng" cắn gà nhà Dân Tộc, khiến đất nước  trải qua một thời kỳ bi thảm ô nhục nhất 
trộng lịch sử.  
  
Tộa n da n Việ  t Nam pha i sộ ng dướ i a ch thộ ng tri  ba ộ ta n cu a chu  nghí a Cộ  ng Sa n phi nha n, 
pha n da n tộ  c, thệ  sư  đa ộ điệ n, xa  hộ  i ba n cu ng, lộ ng ngướ i ly ta n, nha n ta m ua t ha  n. Đa  thệ , 
ta  p độa n ca m quyệ n la i cam ta m khuyệ n ma  ướn hệ n tu i nhu c, cu i đa u tha n phu c, xin la m 
chư ha u chộ phướng Bác, đệm la i "Đa i Hộ a" chộ Da n Tộ  c.   
  
    Tiền nhân đã viết lên những trang sử ộanh liệt hàộ hùng bằng xướng máu của biết baộ 
thế hệ Việt Nam yêu nước. Một Lý Thường Kiệt đã đánh tan tành qua n Tộ ng năm 1075, Lê 
Đại Hành Phá Tống Bình Chiêm, Vua tôi nhà Trần 3 lần chiến thắng đạộ quân Mông Nguyên 
hung hãn nhất trộng lịch sử, Quang Trung Đại Đế đã “Đánh cho được để đen răng, Đánh cho 
được để dài tóc, Đánh cho xe giặc tan tành, Đánh cho quân thù tơi tả… Đánh cho Sử tri Nam 
Quốc Anh Hùng chi hữu chủ…”. Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã viết trộng Bình Ngô Đại 
Cáo: "Chỉ Nước Đại Việt ta từ trước, Mới có nền Văn hiến ngàn năm... Tuy mạnh yếu có lúc 
khác nhau nhưng hào kiệt đời nào cũng có..”. Ta  p độa n ca m quyệ n Cộ  ng sa n hệ n vớ i gia  c a c 
vớ i da n nhưng tộa n da n Việ  t khí  thệ  ha ộ hu ng ba t khua t sệ  đư ng lên đáp lời sông núi diệt kẻ 
nội thù, chống quân xâm lược.  
  
Trướ c tí nh tra ng Tộ  Quộ c La m Nguy Sớn Ha  Nguy Biệ n, tộa n thệ  nha n da n Việ  t nam trộng 
va  ngộa i nướ c, khộ ng pha n biệ  t nam nư , sác tộ  c, tộ n gia ộ, đi a phướng, đa ng pha i, chí nh 
kiến, độàn kết một lòng, quyết tâm thể hiện lòng yêu nước bảộ vệ giang sớn gấm vóc. 
  
Thanh niệ n sinh việ n, Độ ng ba ộ da n Oan, Cộ ng nha n bi  bộ c lộ  t độ ng lộa t đư ng lệ n tranh đa u 
đệ  gia nh la i tư  dộ, độ i quyệ n sộ ng, quyệ n la m chu  đa t nướ c.  
 

  
Kính Thưa toàn thể đồng bào, 
  
Là cộn da n đa t Việ  t lệ  na ộ chu ng ta cam chi u cu i đa u khua t phu c cha p nha  n tha n pha  n nộ  lệ  , 
sộ ng kiệ p ngư a tra u, đệ  ta  p độa n Việ  t gian pha n quộ c ngang nhiệ n da ng hiệ n đa t đai cu a Tộ  
Quộ c, Da n Tộ  c bi  tiệ u diệ  t, Việ  t Nam sệ  bi  xộ a tệ n trệ n ba n độ  thệ  giớ i, thế hệ hôm nay sẽ 
đắc tội với Tổ Tông, với cộn cháu muôn đời sau.  
  
- Khộ ng cộ n khộ n khộ  thướng đau na ộ hớn thộ ng khộ  hộ m nay khi 90 triệ  u độ ng ba ộ sộ ng 
trộng ngu c tu  Cộ  ng Sa n! 
  
- Không còn nhục nhã hờn căm nàộ bằng ô nhục căm hờn hôm nay khi giặc Tàu - Cộng 
ngang nhiên chiếm độạt đất đai, biển đảộ của chúng ta! 
  
- Tộàn dân hãy đứng lên giành quyền làm chủ của nhân dân, để chuyển đổi lịch sử, đón 
mừng mùa xuân dân tộc trên quê hướng Việt Nam thân yêu. 
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Toàn dân Việt phải tự quyết định số phận của chính mình và vận mệnh của đất nước 
chúng ta. 
  

Đại Nghĩa Tất Thắng Hung Tàn 

Chí Nhân Phải thay Cường Bạo 

Nguyện cầu Hồn Thiêng Sông Núi 
Phù trì Dân Tộc Việt Nam 

Tổ Quốc Việt Nam Trường Tồn 

Dân Tộc Việt Nam Bất Diệt. 
 

  
Việt Nam Ngày 16-4-2016 

 

Nhằm ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 10-3 Âm Lịch 

 

Đồng Chủ Tịch: 
  
- HT Thích Không Tánh, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN. 
- LM Phan Văn Lợi, Đồng ChủTịch Hội Đồng Liên Tôn VN. 
- CTS Hứa Phi (Caộ Đài Chớn Truyền), Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN. 
- Nhân sĩ Lê Văn Sóc (PGHHTT), Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN). 
- MS Nguyễn Hộàng Hộa (Tin Lành) Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN. 
- BS Võ Đình Hữu, Chủ Tịch HĐĐB Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hộa Kỳ. 
- BS Đỗ văn Hội, Chủ Tịch HĐCH Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hộa Kỳ. 
- Nhân sĩ Lưu văn Tưới, Chủ Tịch HĐGS Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hộa Kỳ. 
- Nhân sĩ Nguyễn văn Tánh, Chủ Tịch UB Diễn Hành Văn Hóa Quộ c Tệ , Cố Vấn CĐNVQGLB 
   Hộa Kỳ. 
- Nhà Biên Khảộ Phạm Trần Anh, CT Phộng Tràộ Diên Hồng Thời Đại. 
- Phó TS Trần Viết Hùng, TTK Liên Hiệp Hội Thánh Em va  Tí n Độ  Caộ Đài Tộ a Tha nh Ta y 
   Ninh Hải Ngoại. 

- Nhân sĩ Caộ Xuân Khải, PCT Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Tôn Giáộ Việt Nam. 
- Nhân sĩ Trần văn Đông, TTK Liên Hội Người Việt Canada. 
- Nhân sĩ Trần Văn Bính, Hội Người Việt Tự Dộ Vancộuvệr Canada, Ban Yểm trợ Truyền 
   Thông Khối 8406. 
- BS Hộa ng Thi  My  La m, CT Liệ n Hộ  i Ngướ i Việ  t Ty  Nạn Cộng Hòa Liên Bang Đức. 
 

 
*** 

 
Liên lạc: 

 

Email: LienlacQnHn@gmail.com 

Website: www.LienketQnHn.org  

mailto:LienlacQnHn@gmail.com
http://www.lienketqnhn.org/

