TÂM THƯ
CỦA PHONG TRÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG CỨU NƯỚC
Kính thưa qúy Liệt vị Tôn trưởng Đồng hương,
Thưa các bạn trẻ,
Trước Phong Trào quần chúng, trước làn sóng Cách mạng Dân chủ đang diễn ra ở các nước Bắc
Phi, tâm trạng của những người ở lứa tuổi "thù trả chưa xong đầu đã bạc" với cuộc đời xế bóng
lưu vong, như lữ khách bước dồn trong cảnh hoàng hôn, nhìn tuổi trẻ của các nước Bắc Phi đã
chiến thắng bạo lực bằng sức mạnh đoàn kết và lòng quyết tâm. Dân tôc Việt Nam không thể ngủ
yên trong xiềng xích cường quyền, tay sai bán nước. Hãy tỉnh thức sau 36 năm dài vô tận, hãy
hướng mắt nhìn về Bắc Phi nơi ngọn lửa Cách mạng đang bùng cháy mà rút ra những kinh
nghiệm xương máu cho tiến trình giải thể đảng Cs Việt gian.
Ai cập sau 18 ngày đêm đấu tranh quyết liệt cánh cửa Dân chủ đã mở ra. Thế giới đã và đang
đồng loạt hỗ trợ cho việc khai tử các chế độ độc tài. Hiện nay, những nước bị áp bức đang vùng
lên đòi thực thi Dân chủ và Tự do, Nhân quyền như ở Côte d'Ivoire,Tunisie, Algérie, Maroc,
Egypte, Arabie Saoudite, Jordanie ... Làn sóng này chắn chắn sẽ lan rộng về Á Châu và sẽ bùng
nổ từ các nước độc tài đảng trị.
Các bạn trẻ Việt Nam thân mến,
Chúng tôi biết các bạn đang vật lộn với cuộc sống hằng ngày, bị cuốn hút bởi khoa học điện toán.
Các bạn đã thành công đổ đạt, đã trở thành những nhà khoa bảng ở các nước Tự Do, Dân chủ
chắc hẳn các bạn không có nhiều thời giờ để nghĩ đến các vấn đề xa vời cuộc sống hằng ngày.
Nhưng thưa các bạn, dù cho các bạn có đỗ đạt và thành công đến đâu đi nữa mà niềm Tự hào
Dân Tộc không được nung nấu trong lòng các bạn thì các bạn chỉ mới thành công trong cuộc
hành trình đi vòng quanh dưới chân núi, như những con cừu non thơ dại vui thú trên ruộng cỏ
dưới chân đồi, thay vì ý chí vươn lên tận đỉnh núi. Đó là ước vọng Dân Tộc ta thóat khỏi ách độc
tài áp bức.
Trong lúc xu hướng "dân- chủ- hóa" toàn cầu đang rộng mở thì nước Việt nam rồi sẽ được Tự Do
là quy luật không sao tránh khỏi. Chỉ cần chúng ta có tất cả quyết tâm . Đây là cơ hội cho mọi
tầng lớp dân tộc, mọi tổ chức cá nhân yêu nước góp phần mình cứu nguy đất nước. Đã đến lúc
người Việt Nam trong và ngoài nước đứng lên viết lên trang sử mới. Hãy nhìn gương Sinh viên,
Thanh niên thế giới ngày hôm nay, chúng ta cần sống và hành động xứng đáng là con cháu Rồng
Tiên , là hậu duệ của hai Bà Trưng , Bà Triệu , các tiên đế Trần Hưng Đạo, Quang Trung ... hãy
nắm bắt lấy cơ hội hiếm có này kẻo trễ mà hối tiếc !
Dân tộc Viêt Nam đang trông chờ hành động khởi xướng của những nhà ái quốc , những Lực
Lượng Cách Mạng giải thoát Dân Tộc khỏi ách Cộng sản , loại bỏ chế độ độc tài đảng trị , bán
nước hại dân .
Hiện nay tại quê nhà , toàn thể nhân dân bị áp bức , đồng bào trong quốc nội hãy mạnh dạn
xuống đường để sớm chấm dứt chế độ bạo quyền tham tàn đang nghênh ngang ngự trị trên
xương máu và nước mắt của người dân. Hãy nhìn vào một vài trường hợp điển hình qua thảm
trạng của gia đình một Đại Úy VNCH Nguyễn Hữu Cầu với 36 năm tù đày chỉ vì bày tỏ lòng yêu
nước hiện vẫn còn trong vòng lao lý. Hãy nhìn thân xác héo hon, mệt mỏi, bệnh tật của một Chiến
sỹ Trần Văn Thiêng sau 26 năm lao lý vì khác biệt chính kiến! Cả một đất nước đang bị tù đầy tư
tưởng, tù đầy thể xác lẩn tinh thần, có phải chăng tội ác của đảng Cs đã quen dần với con mắt và
sự chịu đựng của dân tộc Việt Nam? Sự cam chịu này đã sanh ra bản tính vô cảm trong lòng thế

hệ trẻ Việt Nam hôm nay dưới chế độ Cộng sản! Trong khi với nhân loại thì đây là tội ác tày trời ,
tội diệt chủng chống nhân loại .
Kính thưa Qúy Liệt vị Tôn Trưởng, Đồng Hương,
Thưa các bạn trẻ,
36 năm qua, sự hô hào đã quá đủ, lòng dân cần những hành động cụ thể hơn.
Trong hoàn cảnh hiện tại, mọi lời nói, việc làm không đem lại ích nước lợi dân đều không cần thiết
nữa. Cuộc Cách mạng ở Bắc Phi bùng cháy khởi đầu từ ngọn lửa MOHAMED BOUAZIZI, một
thanh niên Tunisia đã hiến thân mình làm ngọn đuốc sống.
Kính thưa Qúy Liệt vị, ngọn lửa tự hiến "Tự thiêu" là truyền thống của dân tộc Việt Nam, trong
suốt diễn trình đấu tranh đã bao lần Dân tộc ta đã dùng chính thân xác mình để bày tỏ lòng yêu
nước và nói lên lòng hy sinh tột độ. Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước, xin
được góp phần mình bé nhỏ làm những viên gạch lót đường. Chúng tôi xin khấn hứa trước Hồn
Thiêng Sông Núi trước quốc dân đồng bào PTPNVNHĐCN tình nguyện làm ngọn đuốc châm
ngòi cho Ngọn lửa Cách mạng Dân Tộc được bùng cháy để nói lên trong cơn quốc biến dân tộc
Việt Nam không thiếu người dám quên mình. Hiện tại chỉ thiếu những bộ óc chiến lược, sự đoàn
kết quyết tâm của khối quốc dân trong và ngoài nước.
Kính thưa Qúy Liệt vị, sinh mạng của chính tôi cũng do đồng bào giành lại vì vậy sinh mạng của
tôi ngày hôm nay không phải là của riêng tôi nữa mà chính là của đồng bào! Nay đất nước cần
người nằm xuống cho Dân Tộc đứng lên, chúng tôi - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh rất thiết tha được
đóng góp phần mình bé nhỏ như một chút lòng đền ơn Tổ Quốc, đáp nghĩa đồng bào. Tâm thư
này gởi đến Qúy vị, xin được xem như là một lời thề, một lời cam kết và còn là lời ủy thác Sứ
mệnh cứu nước vào thế hệ mai sau. Chúng tôi thống tâm kêu gọi những bậc trí thức sĩ phu,
những nhà Dân Chủ, những Tổ chức Đấu tranh trong và ngoài nước, xin hãy vì Quốc Gia mà tận
hết sức mình, khởi xướng cuộc Cách mạng bằng sức mạnh của lòng dân ở mọi nơi trong lòng đất
nước hay hải ngoại.
Bất cứ Tổ chức hay cá nhân nào vận động được cuộc xuống đường rầm rộ, cần châm ngòi cho
NGỌN LỬA DÂN TỘC được bùng cháy thì "Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu
Nước" sẽ có mặt và rất hân hạnh được tự nguyện hiến thân làm ngọn lửa cách mạng đó.
Trân trọng kính chào đoàn kết và quyết thắng,
Đại diện Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước
Paris ngày 14 tháng 02 năm 2011
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
LỜI TẠ ƠN ĐẦU NĂM
Cảm ơn Anh đã chắt chiu từng giờ,
Đến cùng tôi lao tù dệt ước mơ.
Cảm ơn Chị đã dành bao thương mến,
Đan tặng tôi chiếc khăn thêu màu cờ.
Cảm ơn Cha những bước chân buồn bã,
Đến cùng con nơi tòa án San Francisco.
Cảm ơn Mẹ tấm lòng biển cả,
Đùm bọc con ngày tháng lao tù.
Cảm ơn đồng bào Hoa Kỳ, Nam, Bắc Cali,
Dallas Fort Worth, Seattle, Phila, New Jersey.
Bao năm rồi dầu ngày tháng qua đi,
Trong tim tôi ơn Người mãi còn ghi.
Từ Paris, Úc , Âu Châu nặng nợ,
Canada hỡi! Ơn đồng bào khôn nguôi.
Luân Đôn đó vẫn hoài trong nỗi nhớ,
Nơi giúp tôi trổi dậy hồn thơ.

Ơn Tổ Quốc ngàn đời ghi tạc dạ,
Nghĩa đồng bào muôn thuở khắc tâm can.
Xối máu nóng báo đền ơn Đất Nước,
Góp sức mình cho lịch sử sang trang.
Cảm ơn ai chuyến xe dài vô định,
Đến cùng tôi nơi chốn Pháp đình.
Cảm ơn người cho tôi một niềm tin,
Đường gian nan không chiến đấu riêng mình.
Hương ơi ! Gởi Hương bao ân tình,
Tình non sông có Hương biển tình.
Tôi xin nguyền con đường phía trước,
Đó con đường Vị Quốc Vong Thân.
Tôi cánh én trong đêm trường tịnh mịch,
Đang thét gào giữa bão táp phong ba.
Hỡi đồng bào, hỡi chiến hữu gần xa,
Góp bàn tay diệt Cộng cứu sơn hà.
Nguyễn Thị Ngoc Hạnh

