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Đồng gửi : Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam,

Thay vì san sẻ nỗi đau thương của dân chúng Ukraine và khâm phục tinh thần
chiến đấu anh dũng của quân dân nước này trước cuộc xâm lăng tàn bạo của
quân Nga, bọn bồi bút ở Việt Nam còn bênh vực nhà độc tài Putin hoặc im
lặng trước hành động điên rồ, hung ác của y. Mặt khác, chúng còn lập lại luận
điệu miệt thị láo khoét của chúng rằng Quân Lực VNCH đã hèn nhát bỏ chạy,
không dám chống lại các cuộc tấn công của quân Cộng sản Bắc Việt năm 1975.
Sự thật mà thành phần dư luận khách quan của thế giới đã biết rõ, công nhận
và thán phục là QLVNCH đã chiến đấu can trường một mình chống lại cả tập
đoàn cộng sản quốc tế trong suốt 2 năm từ ngày Hoa Kỳ cúp hết viện trợ
quân sự và cùng quân Đồng Minh của VNCH rút hết khỏi chiến trường năm
1973, thi hành Hiệp Định Paris 1973, cho đến ngày cuối cùng của cuộc chiến,
30 tháng tư, 1975.
Ngoài ra, sử sách còn lưu danh các tướng lãnh, sĩ quan và binh sĩ đã tuẫn tiết
khi « Tổng Thống » 36 giờ Dương văn Minh - do một số nghị sĩ, dân biểu
trước tình thế cấp bách đã bầu lên, vô giá trị vì trái với hiến pháp - ra lệnh
đầu hàng. Hành động tự hủy cao cả này của các quân nhân rất hiếm hoi trong
quân sử thế giới.
Một số giới chức quân chính và các chính đảng chống Cộng đã được chính
phủ Hoa Kỳ đưa ra khỏi nước trong vài ngày cuối vì Hoa Kỳ biết không thể
cầm cự được và kẹt lại thì sẽ bị cộng sản sát hại như trường hợp của các giới
chức Cam bốt bị Cộng sản Khmer Đỏ thanh toán ngay sau khi Nam Vang thất
thủ trước Sài Gòn hai tuần, vào ngày 17 tháng tư. Lần lượt, gần hai triệu dân
Cam Bốt bị chúng giết.

Cuộc chiến đấu của quân dân VNCH bi hùng và khó khăn không kể xiết vì thái
độ lãnh đạm của nhiều quốc gia bị đầu độc bởi tuyên truyền gian dối của
cộng sản quốc tế đã đặc biệt thấm nhập vào đầu óc bọn truyền thông thiên
tả, thiên Cộng ở Tây phương.
Thái độ bài Mỹ lúc bấy giờ của một phần dư luận Tây Âu do cộng sản gieo rắc
cũng đã làm cho chính nghĩa của cuộc chiến đấu của VNCH bị hiểu lầm thêm,
dẫn đến tình trạng cô lập nặng nề, hoàn toàn bất lợi.
Bốn thập niên sau, sự uất hận của người lính chiến VNCH vẫn không nguôi khi
một số truyền thông Tây phương còn chưa giác ngộ và còn diễn lại những
phim truyện bóp méo, xuyên tạc sự thật lịch sử.
Chính vì vậy, Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến sĩ VNCH Âu Châu đã mời tôi
thuyết trính về đề tài do Trung Tâm đề nghị : « Hãy trả lại sự thật cho người
lính Việt Nam Cộng Hòa » tại buổi lễ Ngày Quân Lực 2013 ở Paris (1).
Khác với VNCH lúc bấy giờ, Ukraine không bị thế giới bỏ rơi mà còn được
nhiều quốc gia hỗ trợ.
Hoa Kỳ, Liên Âu, Liên Hiệp Quốc đều nhiệt liệt bằng mọi phương thức ủng hộ
cuộc chiến đấu của dân tộc này chống Nga xâm lược, gián tiếp bằng các biện
pháp chế tài, phong tỏa kinh tế, tài chính, thương mãi nhắm vào Nga, trực
tiếp bằng các phương tiện chiến đấu từ các nước kế cận và hàng tỷ Mỹ kim
tài trợ.
Khối lượng viện trợ quan trọng này cùng với sự ủng hộ tinh thần của gần
khắp thế giới đã giúp rất nhiều cho 45 triệu dân Ukraine anh dũng chiến đấu
muôn người như một chống quân xâm lược.
Trong lúc ấy, tại phiên họp khoáng đại của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc,
VNXHCN bỏ phiếu trắng không kết án Nga xâm lăng Ukraine, nghĩa là mặc
nhiên chấp nhận hành động xâm lăng một quốc gia độc lập. Tệ hại hơn nữa,
quốc gia này, dù muốn, dù không, đã chung sống với Nga hơn 70 năm trong
Đế quốc Nga –Sô -Viết cho đến ngày Đế quốc này tan rã năm 1991 mới phục
hồi lại được độc lập, tự do.
Phải chăng đảng Cộng sản Việt Nam đã chóng quên cuộc tấn công của Trung
Cộng năm 1979 sát hại hàng vạn đồng bào, phá hủy các thị trấn miền biên giới
nước ta và Trung Hoa, cũng không thấy hiểm họa tương tự có thể xẩy ra từ
đồng chí đàn anh láng giềng phương Bắc ?

Tự trói mình trong Bốn Không với Trung Cộng, ghi trong Sách Trắng Bộ Quốc
Phòng VNXHCN 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 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.) nay lại không lên án Putin tấn công Ukraine, CSVN đã tự đặt mình
trong tư thế cô lập hoàn toàn nếu một mai VNXHCN bị Trung Cộng tấn công,
không mở miệng kêu cứu ai được.
Đây không phải là một sự lo xa thái quá mà chính là một sự kiện đã xẩy ra
nhiều lần từ vụ Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 dưới thời Việt
Nam Cộng Hòa, vụ tấn công ở biên giới Việt-Trung năm 1979, vụ đánh chiếm
một phần quần đảo Trường Sa năm 1988, các vụ lấn chiếm trong vịnh Bắc Bộ
cho đến nay.
Vụ Nga đang ồ ạt tấn công Ukraine là một minh chứng của truyền thống bất
nhân, bất nghĩa trong thế giới cộng sản xưa và nay. Đế quốc Nga Sô đã chìm
trong dĩ vãng nhưng đầu óc thâm độc đen tối của cộng sản chưa được rửa
sạch trong một số đảng viên mà bất hạnh thay cho dân tộc Nga, Vladimir
Putin là một, lại là một đảng viên trung kiên, tôi luyện nửa đời người trong lò
tình báo, mật vụ gian ác mang tên KGB (Ủy Ban An Ninh Quốc Gia) của Nga
Sô.
Một ngày không xa, dân chúng nước Nga sẽ lật đổ Putin để được sống tự do,
hòa bình với thế giới. Phần lớn nhân loại từ hơn ba thập niên nay đã càng
ngày sáng suốt hơn. Hầu hết các lãnh đạo độc tài đã phải trả nợ với dân
chúng : tù đày, biệt xứ hay mất mạng như Nicolae Ceausescu ở Roumania,
Saddam Hussein ở Irak, Muammar al-Gaddafi ở Lybia. Danh sách này sẽ còn
được ghi thêm như một qui luật bất biến : nợ máu phải trả.
Đảng Cộng sản Việt Nam phải tỉnh ngộ để hiểu rằng đi đêm với Putin là tự
mang họa vào thân, cô lập với thế giới sau khi đã tự trói mình nạp mạng cho
Tàu Cộng, trong lúc 143 quốc gia tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc gồm siêu
cường Hoa kỳ và 29 nước thành viên của Minh Ước Bắc Đại-Tây-Dương cùng
lên án Nga và ủng hộ Ukraine.
Con đường phải đi đặng Việt Nam được bảo vệ là dứt khoát tách ra khỏi quĩ
đạo Trung Cộng và Nga của Putin. Dứt khoát thay thế chế độ cộng sản hiện
thời bằng một thể chế dân chủ, tự do mà toàn dân lựa chọn qua một cuộc

tổng tuyển cử quốc tế giám sát, đồng bào trong nước và ngoài nước tham dự
tổ chức và kiểm soát.
Chỉ có một tân chế độ như vậy mới đoàn kết được toàn dân, huy động được
toàn lực quốc gia, góp sức mạnh của 100 triệu dân Việt với Liên minh Ấn-ÚcNhật Bản-Hoa Kỳ và còn mở rộng hơn nữa, đặng bảo vệ an ninh và hòa bình
cho toàn vùng Á Châu – Thái Bình Dương.
Vụ xâm lăng Ukraine đang tiếp diễn rõ ràng là một tín hiệu khẩn cấp cho Việt
Nam phải chấm dứt ngay vị thế cô lập hiện tại, đứng vào hàng ngũ Thế giới tự
do mới, dân chủ, hùng cường.
Chính lộ trình dân-chủ-hóa quốc gia mà Chính Phủ Pháp Định VNCH đã đề
nghị với Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 20 tháng 10, 2018 nhằm
chuẩn bị cho sự hội nhập này, đồng thời mang lại dân chủ, tự do, hòa bình,
an lạc cho toàn dân đại đoàn kết.
Không đáp ứng đề nghị này, giam hãm đất nước trong vòng tay siết chặt của
Trung Cộng và tàn dư Nga Cộng, Đảng CSVN phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
trước quốc dân và lịch sử.

Hải ngoại, ngày 23 tháng 3, 2022
Thủ Tướng Chính Phủ

Lê Trọng Quát
- Xin mở nghe Video : « Hòa tấu Quốc ca VNCH do Ban Đại hòa tấu Ukraina
trình diễn tại Thủ đô Kyev »
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