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Kính gửi quí bạn Quân Đội Nhân Dân 

Việt Nam Xã Hội Chủ nghĩa, 

 

Tôi gửi đến quí bạn bức thư khá dài này vì muốn trình bày với quí 

bạn những đột biến của tình hình quốc tế quốc nội đang ảnh hưởng 

trực tiếp đến vận mệnh của đất nước chúng ta. 

Hơn bao giờ cả, quí bạn đang phải đứng trước một sự lựa chọn đặc 

biệt quan trọng trong sự nghiệp của các bạn. : 

-dửng dưng trước tình thế, thân thiện với Nga, Tàu hay 

-đảm nhận sứ mạng lịch sử với đồng bào yêu nước. 

Lịch sử phải sang trang sau 47 năm chiếm đoạt Miền Nam, bao trùm 

cả nước trong bức màn sắt rỉ sét của Cộng sản. 

47 năm chận đứng bước tiến của dân tộc trong lúc, cùng thời gian, 

các quốc gia lân cận trong vùng đã thực hiện những bước tiến vượt 

bực về mọi lãnh vực : kinh tế, xã hội, chính trị  ngang hàng với các 

nước dân chủ, thịnh vượng ở Phương Tây. 

Những Con Rồng Vàng Tân Gia Ba, Mã Lai đến cả  Thái Lan, Phi Luật 

Tân, Đài Loan, khỏi phải nói đến Nhật Bản, Nam Hàn, đã tiến xa trong 

nhiều lãnh vực công kỹ nghệ của thế giới. 

Nhưng còn vô cùng nguy hiểm cho vận mạng của dân tộc là chế độ 

cộng sản hiện hành đã và đang tiếp tục cô lập đất nước, thần phục 



Trung Cộng, bám sát Liên bang Nga : « 4 Không, cam kết với Trung 

Cộng » (1), không chống Nga xâm lăng Ukraine trong lúc Hoa Kỳ, 27 

quốc gia Liên Âu, 30 quốc gia của Minh Ước quân sự Bắc- Đại Tây 

Dương (NATO-OTAN), Tổ chức G7 (7 quốc gia kỹ nghệ hóa nhất thế 

giới), có thể xem như thế giới dân chủ, tự do, giàu mạnh, cùng giúp 

Ukraine mọi mặt chống Nga xâm lược. 

Với một lập trường chính trị thân Tàu, thân Nga, nếu một lúc nào đấy 

bị Trung Cộng đánh chiếm thì Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa đừng mong 

được ai giúp đỡ kháng cự. Kinh nghiệm trước mắt là bị Trung Cộng 

lấn áp, xâm chiếm đất liền, biển đảo, hải phận lâu nay mà chẳng được 

nước nào can thiệp, giúp đỡ hữu hiệu.  

Trái lại, Ukraine được thế giới tận tình hỗ trợ chống Nga, là nhờ 

Ukraine có lập trường dứt khoát đi với các nước dân chủ  từ ngày ra 

khỏi đế quốc Nga Sô năm 1991. Giúp Ukraine là giúp một đồng minh 

trên thực tế.  

Việt Nam và Ukraine giống nhau về địa chính trị, cùng sát nách hai 

nước lớn có manh tâm xâm lược nhưng VNXHCN cam chịu số phận 

vì đảng CSVN đang cầm quyền là một đàn em chịu quá nhiều ơn nghĩa 

của Trung Cộng từ năm 1949, Mao Trạch Đông nhuộm đỏ Trung Hoa, 

huấn luyện, nuôi dưỡng, trang bị du kích quân CSVN, viện trợ tối đa 

quân sự, kinh tế cho đến khi CSVN hoàn thành cuộc xâm lăng Miền 

Nam , Việt Nam Cộng Hòa, cuối tháng 4, 1975. 

Trung Cộng cũng là Thầy dạy giáo điều chủ nghĩa cộng sản cho đàn 

em CSVN, còn là cố vấn cuộc cải cách ruộng đất giết hại hơn 150.000 

người vô tội. 

Bởi tất cả những  ràng buộc này, khi mở cuộc tấn công khốc liệt ở các 

tỉnh biên giới Việt – Trung năm 1979, Đặng Tiểu Bình đã dám nói : 

«cho chúng (Cộng sản Bắc Việt) vô ơn một bài học ». 

Cái dây oan nghiệt này không thể nào dứt được chừng nào đảng Cộng 

sản còn lãnh đạo đất nước Việt Nam. 



 Các bạn Quân Đội Nhân Dân, 

Vụ Ukraine đánh dấu một khúc quanh lịch sử thế giới vô cùng quan 

trọng. Tàn dư Nga Cộng Vladimir Poutine đã vượt qua lằn mức đỏ, 

tấn công  nước láng giềng Ukraine sau khi uy hiếp, can thiệp vào nội 

bộ, xâm phạm chủ quyền nhiều nước từ Đông Âu, Trung Cận Đông 

đến Phi Châu. 

Nhưng lần này, Thế giới tự do dân chủ đã phản ứng quyết liệt giúp 

Ukraine chận đứng cuộc tấn công xâm lăng của Nga, gây nhiều thiệt 

hại nặng nề cho chúng. 

Lãnh đạo cuộc hỗ trợ toàn diện và khẩn cấp này, Hoa Kỳ cung cấp 

Ukraine không giới hạn vũ khí, tài chính và đặc biệt về tình báo chiến 

lược. 

Hoa Kỳ 2022  không phải là Hoa Kỳ của Tổng Thống  Barack Obama 

đã vạch ra « lằn mức đỏ » (Obama’s Red line) tháng 8, năm 2012, 

cảnh cáo tên độc tài Bachar al-Assad của nước Syrie, sẽ dùng biện 

pháp mạnh nếu y vượt qua lằn mức đỏ nghĩa là nếu y xử dụng các vũ 

khí hóa học để sát hại phe chống đối và dân chúng. 

Nhưng tháng 8 năm 2013, đúng một năm sau, Assad đã dùng vũ khí 

hơi độc giết 1400 người, trong số có 426 trẻ em. Obama im lặng !  

 Pháp trong số các đồng minh với Hoa Kỳ chống Syrie, chính thức bày 

tỏ sự bất mãn vì không thể một mình trừng phạt Syrie được.Obama 

«  tuổi trẻ tài cao » đã nhanh chóng đi vào dĩ vãng mang theo tinh 

thần khiếp nhược, đã hạ thấp uy tín của Hoa Kỳ,  vô tình khuyến khích 

Liên bang Nga, Tàu Cộng bành trướng bằng vũ  lực, uy hiếp nhiều 

quốc gia không đủ sức tự vệ. 

Nhưng Hoa Kỳ giờ đây đã đảm nhận thiên chức góp phần quan trọng 

nhất trong công cuộc duy trì an ninh và hòa bình thế giới. 

Lưỡng đảng Dân chủ và Cộng Hòa đã cùng một ý chí và hành động cụ 

thể tích cực hỗ trợ  mọi mặt Ukraine chống lại cuộc tấn công xâm lăng 



của Nga đồng thời vận động gần khắp thế giới dân chủ tiếp tay 

Ukraine khiến cho quân Nga sa lầy, bị thiệt hại nặng nề. 

Cuộc chiến ồ ạt mà Poutine dự trù thôn tính Ukraine trong ba ngày, 

đã kéo dài hơn bốn tháng trong lúc quân viện được tiếp tục gia tăng, 

quân, dân anh hùng Ukraine tiếp tục kháng chiến hăng say đẩy lùi 

quân địch ngoại trừ ở vùng Donbass ( 7% diện tích Ukraine) ở phía 

Đông giáp giới Nga mà bọn thân Nga đã được quân Nga yểm trợ 

chiếm đóng chỉ một phần từ năm 2013-2014. 

Tại Á Châu, lưỡng đảng Hoa Kỳ cũng hoàn toàn đồng ý đối phó mạnh 

với Trung Cộng, bảo vệ Đài Loan, bảo đảm sự lưu thông hàng không, 

hàng hải trên vùng Trung Cộng cấm đoán ở Biển Đông, xúc tiến thành 

lập liên minh tứ cường Ấn Độ, Úc, Mỹ, Nhật, khởi xướng dưới thời 

Tổng Thống Donald Trump, mở rộng cho các nước trong vùng, liên 

kết với Liên Âu, Anh quốc. 

Ngoài ra, ngày 26 tháng 6 mới đây, Tổng Thống  Hoa Kỳ Joe Biden đã  

đề nghị và được chấp thuận tại Hội Nghị-G7, thành lập một Tổ hợp 

Quốc tế hạ tầng cơ sở (Partenariat mondial pour les infrastructures-

Partnership for global infrastructures) với số vốn sơ khởi 600 tỷ Mỹ 

kim và khả năng lên đến 40.000 tỷ  Mỹ kim vào năm 2035. 

Dự án vĩ đại này nhằm giúp đỡ hợp tác với các nước kém mở mang 

ở Á, Phi, Nam Mỹ,  phát triển, cạnh tranh với Trung Cộng đã thiết lập 

từ năm 2013 tổ chức qui mô xây dựng hạ tầng cơ sở được gọi là 

«  Những đường tơ lụa mới » (Belt and Road Initiative - BRI) xuyên 

lục địa và đại dương từ Trung Hoa đến Âu, Á, Phi, Nam Mỹ châu. Cơ 

cấu này của Trung Cộng được nhiều nước tham dự nhưng quá trình 

hợp tác trong gần  mười năm qua đã cho thấy Trung Cộng lợi dụng 

nhân công rẻ tiền, khai thác tài nguyên thiên nhiên của các nước này 

mà không cải thiện đời sống của họ, lại còn biến những nước này trở 

thành những con nợ lệ thuộc  Trung Cộng mọi mặt.Tham vọng bá chủ 

toàn cầu của Tập Cận Bình đang đưa Trung Cộng vào cảnh tứ bề thọ 

địch, dọn đường cho một nước Trung Hoa tự do, dân chủ tương lai. 



Trong lúc ấy, mộng lớn của nhà độc tài Poutine khôi phục lại thanh 

thế Đế quốc Nga Sô đang trở thành một cơn ác mộng cho y. 

Đại họa cộng sản từ cuộc cách mạng Bôn – sê – vít ( Bolcheviks) ở Nga 

năm 1917 cho đến bản kết tính tối thiểu năm 1997 do nhiều sử liệu 

đáng tin (2), đã gây nên khoảng 100 triệu tử vong phân chia : 20 triệu 

ở Nga – Sô, 65 triệu ở Trung quốc, số còn lại phân chia ở nhiều quốc 

gia và đáng chú ý nhất là tại Cam Bốt, cộng sản Kmer Đỏ đã sát hại  

hai triệu người trên dân số sáu triệu ! 

Nếu kể cả số nạn nhân và quân nhân tử vong chung cho hai miền 

Nam Bắc Việt Nam trong  suốt chiều dài của cuộc chiến tranh 30 năm  

(1945-1975) do cộng sản gây nên, con số được các thống kê đưa ra 

khoảng 4 triệu người. Bốn triệu đồng bào cùng một tổ tiên, nòi giống, 

nạn nhân của tà thuyết Cộng sản ngoại lai. 

Nỗi bất hạnh của Việt Nam chúng ta là một trong 5 chế độ cộng sản 

còn sót lại nhưng tình hình thế giới đang đến lúc các bạn phải lựa 

chọn :  

1-Tiếp tục lệ thuộc Nga – Tàu Cộng, đi vào cửa tử với chúng, cô lập 

với thế giới đang siết chặt vòng vây, triệt hạ hai chế độ cực kỳ nguy 

hiểm này cho an ninh và hòa bình khắp địa cầu. 

2-Dân- chủ-hóa quốc gia, đoạn tuyệt với chế độ và chủ nghĩa cộng 

sản, qua tiến trình tổng tuyển cử tự do quốc tế giám sát đặng sớm 

hội nhập cộng đồng thế giới văn minh tiến bộ đang chờ đợi chúng ta 

góp phần xứng đáng bảo vệ vùng Đông Nam Á mà Việt Nam là một 

thành phần cốt cán nhưng cũng là mục tiêu xâm lăng trước nhất của 

Trung Cộng. 

Đây là một sứ mạng lịch sử đang chờ đợi quí bạn Quân Đội Nhân Dân 

thực hiện cùng quốc dân đồng bào. 

Quân đội của các nước cộng sản Đông Âu và quân đội các quốc gia ở 

Trung Cận Đông, Bắc Phi đều đã đứng lên cùng dân chúng thực hiện 

thành công nhanh chóng các cuộc cách mạng dân chủ trong hơn ba 



mươi năm nay, mang lại tự do, hạnh phúc cho một phầnquan trọng 

của nhân loại. 

Cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam chúng ta còn khẩn thiết hơn 

nhiều vì cùng với nhu cầu dân chủ, tự do, dân tộc Việt Nam còn phải 

vươn lên hùng mạnh để trường tồn, vượt qua hiểm họa Hán hóa tái 

diễn một ngàn năm Bắc thuộc. 

Với niềm tin sâu sắc ở lòng trung nghĩa với Tổ quốc của các bạn, tôi 

khắc khoải chờ đợi quí bạn đứng lên thi hành sứ mạng lịch sử cứu 

quốc cùng đồng bào yêu nước ở quê hương. 

Kính chào quí bạn. 

 

Hải ngoại, ngày 10  tháng 7, 2022 

 Thủ Tướng Chính Phủ 

 

 Lê Trọng Quát 

 

(1)-Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự - không 

liên kết với nước này để chống nước kia;-- không cho nước ngoài đặt 

căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước 

khác-- không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan  

quốc tế. 

 (2) « Le livre noir du communisme » (Hắc thư Cộng sản) của 6 tác giả 

quốc tế đồng soạn. Nhà xuất bản Robert Laffont Paris-1997. 


