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Đồng bào thân mến,
Quí bạn Quân Đội Nhân Dân,
Trước thềm năm mới Nhâm Dần, 2022, thay mặt Chinh phủ Pháp Định Việt Nam
Cộng Hòa, tôi trân trọng gửi đến đồng bào trong nước và ở hải ngoại lời chúc nồng
nhiệt nhất : bình an, sức khỏe, mọi dự định thành công trong những ngày tháng tới.
Tôi thân chúc quí bạn Quân Đội Nhân Dân cùng quí quyến vạn sự như ý và đặc biệt
trông chờ quí bạn trong nămới Nhâm Dần, vứt bỏ vòng kim cô của đảng Cộng sản,
trở về với Tổ Quốc.
Năm 2021 vừa qua, chúng ta đã tiếp tục chứng kiến thảm họa đại dịch vi khuẩn 19
khắp thế giới.
Đồng bào ở quê hương nạn nhân của đại dich còn phải chịu thêm hậu quả của sự
gian trá của những giới chức trách nhiệm vô lương tâm trục lợi trên đau khổ tang tóc
của đồng bào.
Trong lúc ấy, chính sách khủng bố dân lành, cầm tù những nhà bất đồng chính kiến,
đàn áp các vị chân tu các tôn giáo, đe dọa trắng trợn và can thiệp vào tổ chức và sinh
hoạt nội bộ của các giáo hội, bắt giam ứng cử viên độc lập trong cuộc bầu cử quốc
hội, vẫn tiếp tục song song với quốc nạn tham nhũng lan tràn từ thượng từng lãnh
đạo đến hạ tầng cơ sở của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa và Đảng Cộng sản.
Cùng với sự hoành hành của chế độ độc tài đảng trị, đời sống của đồng bào càng
ngày càng khó khăn, chật vật. Việt Nam Xã hội Chủ Nghĩa được xếp hạng gần cuối,
thứ 149, về thu nhập tính đầu người trong danh sách các quốc gia trong thế giới.
Giữa lúc ấy, các nước bạn hoặc láng giềng đã một thời mơ ước được như Đệ Nhất
Việt Nam Cộng Hòa, đã vươn lên từ lâu, trở thành một quốc gia đại công nghiệp như
Đại Hàn, hay phồn thịnh như Singapour, Mã Lai, được tặng danh hiệu « hai con Rồng
Vàng » Á Châu.

Tình trạng chậm tiến quá độ và bế tắc này phải được giải tỏa. Dân tộc Việt Nam phải
giành lại quyền sống xứng đáng của mình. Đồng bào phải được no ấm từ thành thị
đến thôn quê. Nhân phẩm phải được tôn trọng. Tự do phải được trả lại cho mọi công
dân Việt Nam không phân biệt địa phương, tín ngưỡng, thành phần xã hội.
Một nền dân chủ đa nguyên đích thực phải được thực hiện bằng tổng tuyển cử tự
do, quốc tế giám sát toàn dân tham gia, tổ chức, kiểm soát.
Đây là lối thoát độc nhất mà Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa đề xướng
trong Lộ trình dân-chủ-hóa quốc gia chuyển đạt bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt
Nam, được thông tri cho Hoa Kỳ, các cường quốc dân chủ và Liên Hiệp Quốc, nhờ hỗ
trợ và đang được đặc biệt quan tâm.
Từ chối đề nghị giải pháp chính trị ôn hòa và tích cực xây dựng này, đảng Cộng sản
Việt Nam sẽ một lần nữa đắc tội với Tổ Quốc vì bám víu, đặt quyền lợi bất chính và
vô luân của đảng trên vận mệnh của đất nước.
Một nước Việt Nam đang lâm nguy trước mưu đồ Hán hóa.
Một dân tộc Việt Nam đang bị tiếp tục kìm hãm trong lúc thế giới văn minh tiến bộ
không ngừng trên mọi lãnh vực.
Nhưng chúng ta tin rằng năm Nhâm Dần sẽ chứng kiến những biến chuyển quan
trọng trong chiến lược quốc tế bao vây Trung Cộng đặng triệt hạ mưu đồ bành
trướng của chúng, đặc biệt ở Đông Á-Thái Bình Dương.
Tân thế giới tự do không cho chúng ngăn trở thủy lộ huyết mạch từ Âu, Ấn sang Á
châu, không để yên cho chúng bá chủ vùng phong phú này của địa cầu, với trữ lượng
vĩ đại dầu thô và khí đốt, với nền kinh tế lớn lao trên đà phát triển.
Bởi vị trí chiến lược của nước ta như một bao lơn ở khúc quanh của Ấn Độ Dương Thái Bình Dương lại sát nách với Trung Cộng, hơn lúc nào cả chúng ta phải tìm kiếm
một liên minh hùng hậu đặng góp sức trong một công cuộc phòng thủ chung.
Thế nhưng, đảng Cộng Sản Việt Nam đã hành động ngược lại vì cam phận lệ thuộc
quan thầy Trung Cộng và Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa đã tự trói mình, chấp nhận cam
kết « 4 KHÔNG » do chúng áp đặt, được bộ Quốc Phòng ghi vào” Sách Trắng Quốc
Phòng năm 2019”:
1-Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự,
2-Không liên kết với nước này để chống nước kia,
3-Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để
chống lại nước khác,
4-Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
Thế là hết, hết sạch. Chủ quyền, độc lập, tự do, vận động kết hợp liên minh để chiến
đấu bảo vệ đất nước đều biến mất do lệnh cấm của Trung Cộng !

Sự trói buộc như đối với một chư hầu còn được kéo dài vô hạn định qua “16 chữ
vàng” do Trung Cộng và Việt Cộng ghi khắc:
“Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận
mệnh tương quan” nghĩa là sông núi gắn liền cùng chung lý tưởng, hòa
nhập văn hoá, có chung định mệnh, còn được dịch
là ”Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới
tương lai"
Đơn độc một mình, Việt Nam không thoát khỏi nanh vuốt của Trung Cộng và dân tộc
bị Hán hóa chỉ
là một vấn đề thời gian.

Đổng bào thân mến,
Quí bạn Quân Đội Nhân Dân,
Giờ lịch sử thật sự đã điểm!
Các biến chuyển lớn địa-chính-trị đang dồn dập từ Nam, Bắc Hàn, Nhật Bản đến Đài
Loan, Trung Cộng, Việt Nam và các quần đảo trên Biển Đông.
Tham vọng của Trung Cộng bành trướng và khống chế tối đa nhiều khu vực trong đía
cầu và Bắc Hàn phát triển vũ khí nguyên tử, công khai hăm dọa các nước đến tận Hoa
Kỳ, buộc các cường quốc dân chủ, tự do phải thức tỉnh đặng cùng nhau kết hợp lực
lượng bảo vệ quyền lợi của chính mình và nền an ninh, hòa bình của toàn vùng Đông
Á – Thái Bình Dương.
Chiến lược quyết định tương lai của phần lớn thế giới này không cho phép Việt Nam
XHCN tiếp tục chính sách hàng hai giữa Hoa-Thịnh-Đốn và Bắc Kinh, vừa cầu viện Hoa
Kỳ , vừa thần phục Trung Cộng, vừa thân thiện với Bắc Hàn.
Lịch sử đang đến hồi tái diễn.
Ba thập niên trước, Đế quốc Nga – Sô – Viết vĩ đại với kho vũ khí nguyên tử và quân
lực tương đương với Hoa Kỳ, cùng với bẩy nước cộng sản Đông Âu trong Khối quân
sự Varsovie qui tụ - riêng Khối này đã có 1.719.000 quân,105.460 chiến xa - tạo thành
một lực lượng hùng hậu nhất thế giới.Chưa kể nửa triệu điệp viên của Nga– Sô hoạt
động ngầm ở nhiều nước tự do.
Không một cơ quan nào, không một nhà tiên tri nào dám tiên đoán lúc bấy giờ, Cộng
sản sẽ sụp đổ ở một quốc gia Đông Âu hay Đông Á Châu trong một thời gian ngắn mà
chỉ thấy Cộng sản lan tràn từ Âu sang Á, Nam Mỹ Châu,
Phi Châu như một vũng dầu loang.

Thế nhưng, chuyện tưởng là hoang tưởng đã xẩy ra và xẩy ra một cách kỳ diệu như
một phép lạ.
Đế quốc Nga – Sô vĩ đại cùng tất cả các nước cộng sản Âu Châu liên tiếp sụp đổ như
bị sóng thần quét sạch, không đổ máu, không tàn phá. Nếu không cho là vận Trời đã
định thì trước mắt chúng ta, rõ ràng lòng dân là sức mạnh vô địch đã xóa bỏ chế độ
cộng sản trên lục địa Âu Châu.
Tại Đông Đức, nơi tập trung bộ phận hùng hậu nhất với 173.000 quân Đông Đức và
380.000 binh sĩ Nga Sô, sự sụp đổ của Cộng sản quốc tế khởi đầu tối ngày 9 tháng 11,
1989 khi Bức tường ô nhục Bá Linh bị đám đông nhiều nghìn dân Đông Đức đập phá
và tràn qua Tây Bá Linh trước sự ngớ ngẩn và bất lực của quân Đông Đức canh gác ở
cửa chia hai thành phố lịch sử này.
Trong những ngày trước, dân chúng đã rầm rộ biểu tình, càng ngày càng đông hơn,
đòi tự do, dânchủ ở nhiều nơi,các lực lượng cảnh sát công an bị tràn ngập, trụ sở của
đảng Cộng sản Đông Đức mang tên Đảng Xã Hội Thống Nhất Đức quốc ( SED) bị bao
vây. Toàn thể ban lãnh đạo đảng từ chức.
Đảng mới được thành lập mang tên Đảng Xã Hội Dân Chủ. Cuộc bầu cử quốc hội dân
chủ đầu tiên ở Đông Đức ngày 18 tháng 3, 1990 đem lại thắng lợi cho đảng Dân chủ
Thiên chúa giáo (CDU) lập chính phủ liên hiệp thương thuyết với Thủ Tướng Liên
Bang Đức Helmut Kohl dẫn đến kết quả thống nhất Đức quốc ngày 3 tháng 10, 1990.
Cuộc cách mạng dân chủ ôn hòa và lanh chóng này cùng các cuộc cách mạng dân chủ
tương tự ở các nước cộng sản khác ở Đông Âu kết thúc với sự tan biến tuần tự của
Đế quốc Nga – Sô năm 1991 saucố gắng cuối cùng của một nhóm quyền lực – Phó Chủ
Tịch nước, Thủ Tướng, Bộ Trưởng Quốc Phòng, Chỉ huy trưởng KGB, âm mưu dùng
quân đội lật đổ Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Gorbatchev đặng xiết chặt lại chế độ cộng
sản đang trên đà cải cách.
Đoàn chiến xa bị dân chúng chận lại, quân đội không phản ứng, nhóm quyền lực chỉ
huy cuộc đảo chính bỏ trốn.
Một trang sử mới được mở ra. Các lãnh thổ bị Lenine và Staline ức hiếp trở thành
các Cộng Hòa Xã Hội Sô -Viết lần lượt lấy lại chủ quyền, độc lập. Đến ngày 25 tháng
12, 1991 thì Đế quốc Nga – Sô – Viết biến mất trên bản đồ thế giới, chấm dứt một tai
ương cho nhân loại kéo dài ba phần tư thế kỷ.
Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã gieo rắc tai ương cho đất nước một thời gian
tương tự từ ngày cướp được chính quyền của quốc gia Việt Nam, tháng 8, 1945 khi
toàn dân đang hân hoan vui mừng sống đời tự do, nước nhà độc lập, thống nhất, chế
độ bảo hộ Pháp đã chấm dứt, quân đội Nhật đã rút về nước, chiến tranh thế giới đã
chấm dứt, khai mở một kỷ nguyên hòa bình an lạc cho nhân loại.

Giờ đây, chu kỳ hoạn nạn đang hồi kết thúc. Trước thềm năm mới Nhâm Dần, chúng
ta nhắc lại diễn tiến của sự sụp đổ Khối cộng sản Đông Âu và không quên các cuộc
cách mạng dân chủ tiếp theo đã đánh sập mà không tổn phí xương máu các chế độ
độc tài ở Trung Âu, Trung Đông, Bắc Phi để đồng bào và các bạn Quân Đội Nhân Dân
thấy rõ kinh nghiệm mà vững lòng tin tưởng rằng một khi quần chúng đứng dậy và
quân đội đứng yên thì tự do sẽ thay thế cộng sản dân chủ sẽ thay thế độc tài, lịch sử
sẽ sang trang.
Thế giới tự do mới đang chờ đợi đồng bào và các bạn Quân Đội Nhân Dân đặng Liên
minh triệt hạTrung Cộng có them sự đóng góp của một trăm triệu dân Việt trong công
cuộc bảo vệ an ninh và hòa bìn của Đông Á – Thái Bình Dương, của chính quốc gia
Việt Nam.
Với niềm tin vững chắc ở tương lai sáng lạn của đất nước chúng ta, tôi trân trọng và
thân mến kính chào đồng bào và quí bạn.

Hải ngoại, ngày 30 tháng 1, 2022
Thủ Tướng Chính Phủ

LS Lê Trọng Quát

