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Khí Phách Của Người Yêu Nước 

(Nguồn: Từ Thức Paris) 
Dưới đây là lá thư hào hùng của Nguyễn Thái Học - Đảng trưởng Việt Nam 
Quốc Dân Đảng - gởi Quốc hội Pháp năm 1930, sau khi cuộc khởi nghĩa Yên 
Bái thất bại và ông bị bắt. 
Ngày 17/06/1930, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính cùng 11 đảng viên Việt 
Nam Quốc Dân Đảng bị thực dân Pháp xử tử ở Yên Bái. 

“Việt Nam muôn năm”, một đầu rơi rụng 
“Việt Nam muôn năm”, người kế tiến lên 
Và tử thần kính cẩn đứng ghi tên 
Những liệt sĩ vào tên người tuẫn quốc. 

(Đằng Phương) 
—————————————————— 

Thư Nguyễn Thái Học (1902-1930) 
Gởi Quốc Hội Pháp 

Thưa quý vị dân biểu, 
Trên mặt công chính: quyền của mỗi công dân mong muốn tổ quốc mình được 
tự do. Trên phương diện nhân đạo: bổn phận của bất cứ cá nhân nào là cứu 
vãn người anh em bất hạnh. 
Tôi thấy gì?  
Từ 60 năm nay, nước tôi bị các ông, người Pháp, đô hộ. Anh em tôi đau khổ 
dưới sự thống trị của các ông, sự sống còn của dân tộc tôi bị đe doạ. Tôi có 
bổn phận, và nhiệm vụ, bảo vệ nước tôi, anh em tôi. 
Mới đầu, tôi đã nghĩ có thể đạt mục đích đó bằng cách cộng tác với các ông. 
Những thất bại liên tiếp khiến tôi hiểu rằng người Pháp không thành thực muốn 
sự cộng tác đó, và không thể phục vụ đồng bào tôi khi các ông còn làm chủ 
đất nước này. 
Vì vậy, tôi thành lập, năm 1927, Việt Nam Quốc Dân Đảng với mục tiêu: 
 1.  Đánh đuổi người Pháp ra khỏi lãnh thổ.  
 2.  Thành lập một chính phủ cộng hoà An Nam, thực sự dân chủ. 

Tôi nhận trách nhiệm hoàn toàn về những biến chuyển chính trị từ ngày đó, do 
tôi tổ chức. Tôi là thủ phạm thực sự, duy nhất; cái chết của tôi là đủ. Tôi xin ân 
xá cho những người khác. 
Tôi tuyên bố: từ nay, nếu muốn tìm cách cai trị Đông Dương một cách bình 
yên, không bị các hành động cách mạng cản trở, người Pháp phải  
1. từ bỏ tất cả những phương pháp tàn bạo, vô nhân đạo.  
2. hành xử như những người bạn của người An Nam, thay vì là người chủ 

tàn ác. 
3. tìm cách xoa dịu những thống khổ tinh thần, thể xác của người An Nam, 

bằng cách trả lại các quyền căn bản của mỗi cá nhân: tự do đi lại. tự do 
học hỏi, tự do hội họp, tự do báo chí.  

4. ngưng dung túng tệ trạng tham nhũng và các hành xử tồi tệ của công chức.  
5. phát triển giáo dục, thương mại, kỹ nghệ bản xứ. 

Xin quý vị dân biểu nhận nơi đây sự kính trọng của tôi. 
Kẻ thù của quý vị, nhà cách mạng THÁI HỌC. 

Báo Cáo Tài Chánh Cộng Đồng 
(01.04.2020 – 30.06.2020) 

Kính thưa quý đồng hương, 
Báo cáo tài chánh sau đã được trình bày trong phiên họp khoáng đại ngày Chủ 
Nhật 12/07/2020 vừa qua. 
Tính đến cuối ngày 30/06/2020, tổng số tiền trong tất cả các trương mục Cộng 
Đồng là $2,194,746. 
Sau khi trừ ra những khoản tiền chưa thanh toán như GST, lương nhân viên, 
tiền đóng vào quỹ hưu trí, các chi tiêu thuộc các chương trình phúc lợi mà 
chánh phủ đã gởi trước v.v…, tài sản bằng hiện kim của Cộng Đồng còn lại là 
$1,138,393. 
Trong 3 tháng qua, vì đại dịch COVID-19, nên quán Phở cũng như dịch vụ cho 
thuê hội trường đều tạm ngưng hoạt động. 
Nếu có thắc mắc hay góp ý, xin quý đồng hương vui lòng gởi thư đến trụ sở 
CĐNVTDUC/NU hay điện thư đến địa chỉ ykiendonghuong@sa.vnca.org.au. 
Kính 
Thủ Quỹ 
Nguyễn Phương Đằng 


