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Thông Điệp kính gửi : 

Đồng bào yêu nước, Quân Đội Nhân Dân,  

Đồng kính gửi quí vị Lãnh đạo các quốc gia trong Thế Giới Tự Do, 

 

Chủ đề : Cuộc chiến tranh xâm lăng Ukraine 

Một báo động khẩn cấp cho Việt Nam ! 

 

Đồng bào thân mến, Quí bạn Quân Đội Nhân Dân, 

Cuộc chiến xâm lăng Ukraine do Vladimir Poutine, Tổng Thống Liên Bang Nga, 

phát động gần tám tháng nay đang đến một khúc quanh đặc biệt quan trọng. 

Dự tính chiếm đoạt quốc gia này trong vài hôm, càng ngày y càng điên loạn vì 

hơn năm mươi ngàn quân Nga tử trận, ba lần nhiều hơn bị thương tích tàn 

phế, theo tin tức được các cơ quan thẩm quyền đa quốc gia phối kiểm, khiến 

Poutine phải ra lệnh động viên ba trăm ngàn quân nhân trừ bị. 

Nhiều trăm ngàn dân Nga đang tiếp tục ồ ạt tràn qua các nước láng giềng bằng 

mọi phương tiện kể cả đi bộ nhiều chục cây số ! Dân Nga không chấp nhận hy 

sinh tính mạng trong cuộc chiến tranh xâm lăng nước người, chưa kể nhiều bà 

con, thân thuộc, bạn bè của họ là dân nước Ukraine.  

Các vụ phản kháng cuộc chiến đã liên tục tiếp diễn ở ngay thủ đô Mạc–Tư-Khoa 

và nhiều thành phố khác dù nhiều ngàn dân Nga, đa số là thanh niên nam nữ, 

bị đánh đập bắt giữ. 

Trong những ngày vừa qua, một số giới chức cao cấp – Chủ Tịch Ủy ban Quốc 

Phòng Quốc Hội Nga (Douma) và dân cử địa phương đã lên tiếng tố cáo Bộ 



Trưởng Quốc Phòng và nhiều tướng lãnh Nga bất lực và dấu diếm các thiệt hại 

nặng nề ở chiến trường. 

Nhiều thành phố và cứ điểm quan trọng ở sát và ngay trong vùng Đông Nam 

Ukraine đã bị phe thân Nga chiếm cứ từ 2014, đang bị quân Ukraine tái chiếm 

lần lượt liên tiếp trong mấy tuần qua. 

Các cuộc trình diễn của Poutine ở thủ đô Nga và « trưng cầu dân ý » chớp 

nhoáng với kết quả 99% dân chúng các vùng này xin sáp nhập vào nước Nga và 

được Poutine ký sắc lệnh chấp thuận liền ngày hôm sau, rõ là một trò hề rẻ 

tiền bị Liên Hiệp Quốc và nhiều nước trong thế giới lên tiếng tố cáo, không công 

nhận vì hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc mà 

chính Nga là một quốc gia ký kết. 

Nhưng mấy ngày sau, như một cái tát vào mặt y, cái cầu dài 19km nối liền 

Crimea của Ukraine -bị y ra lệnh cưỡng chiếm năm 2014- với Nga bị đánh sập 

một phần sáng ngày 9 vừa qua. Quân viện tiếp tế của Nga vượt qua cầu này để 

tiến vào lãnh thổ Ukraine. Viên tướng chỉ huy mặt trận Ukraine bị y thay thế vì 

những thất bại dồn dập trên chiến trường. Những  phản ứng của Nga chỉ gồm 

những vụ tàn phá các khu vực dân cư, gây thêm nhiều tội ác chiến tranh, tội ác 

chống nhân loại. 

Sáng ngày 10, Nga đã bắn 75 hỏa tiễn vào bốn thành phố của Ukraine với thành 

tích vô nhân đạo giết một số trẻ em trong số các nạn nhân và phá hủy một số 

cơ sở điện lực. Nhiều quốc gia đã lên tiếng kết tội Nga khủng bố. 

Trong những ngày 16, 17,18 vừa qua, chúng lại dùng một loại « máy bay nhỏ 

quyết tử không người lái’ (drone kamikaze) mua của nước Hồi giáo Iran, bắn 

vào nhiều thành phố Ukraine, phá hủy một số nhà máy điện, nước và chung 

cư, giết hại thường dân, phạm thêm nhiều tội ác chiến tranh. Hành động tàn 

ác này chứng tỏ rõ rệt các thiệt hại nặng nề liên tiếp trong những tuần qua của 

quân Nga khiến chúng phải thay đổi chiến thuật, rút bỏ nhiều vị trí, tăng cường 

sát hại khủng bố dân chúng. 

Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc biểu quyết lần thứ hai, ngày 12 vừa qua, lên án 

Liên bang Nga xâm lăng Ukraine, đòi Nga tôn trọng chủ quyền và lãnh thổ nước 

này với 143 phiếu trong lúc chỉ có 4 nước bênh vực Nga. Việt Nam XHCN lại 

một lần nữa bỏ phiếu trắng trong lúc hơn ba phần tư quốc gia hiện diện (78%) 

lên án Nga. 

Lần đầu tiên, 77 năm sau khi Đệ nhị Thế chiến kết thúc, Liên bang Nga, một 

thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, phát động một cuộc 



chiến tranh xâm lăng, đe dọa sử dụng mọi vũ khí, có nghĩa kể cả vũ khí nguyên 

tử, vì thất bại trên chiến trường.   

Từ hai năm trước đây, Poutine đã không ngừng thông báo, trình diễn các vũ 

khí mới của Nga có khả năng tàn phá các nước phía Nam Âu Châu như Pháp 

chẳng hạn dưới 10 phút. 

Dụng ý của y là dọn đường xâm lăng Ukraine bằng cách đe dọa Liên Âu khi thấy 

Liên Âu yếu kém, không xây dựng nổi một lực lượng quân sự chung đáng kể, 

đang bị Hoa Kỳ lơ là và Minh ước Quân sự Bắc Đại -Tây – Dương (1) thì đang 

bị khủng hoảng vì Tổng thống Donald Trump yêu cầu mỗi thành viên phải gắng 

nâng cao chi phí quốc phòng lên 2% tổng sản lượng quốc gia, điều mà nhiều 

nước khó hay không thực hiện được. 

Tình trạng này quả có thật. Chính Tổng Thống Pháp, Emmanuel Macron, trong 

một cuộc phỏng vấn tháng 11, 2019 của tạp chí Anh quốc The Economist, đã 

phải than thở « Liên Minh QSBĐTD bị liệt não » (mort cérébrale – brain death). 

Chính giới Âu Châu thì trách cứ Tổng Thống Trump không áp dụng chính sách 

thương thảo đa-quốc gia khiến cho sự liên đới Âu – Mỹ không được như trước 

nữa.Dựa trên những sự kiện này, Poutine vội tưởng thời cơ đã đến để đẩy 

mạnh chiến lược xâm chiếm vài nước láng giềng, tái lập một đế quốc mới như 

Nga - Sô—Viết của hơn ba thập niên trước, mà Ukraine là một thành phần cốt 

yếu, thịnh vượng nhất. 

Những dự đoán của y đã hoàn toàn sai lầm. Những phản ứng mà y chờ đợi đều 

trái ngược với những tính toán của y. Cuộc chiến xâm lăng Ukraine dự trù hoàn 

tất trong ba ngày đã kéo dài gần tám tháng nay với những thiệt hại nặng nề mà 

quân Nga gánh chịu vì tinh thần binh sĩ thấp kém, thiếu huấn luyện, vũ khí thiếu 

hiệu năng, hậu cần khiếm khuyết, thiếu tổ chức. 

Những vũ khí nguyên tử, liên lục địa, siêu thanh, trình diễn gần đây trong các 

cuộc duyệt binh hoặc do chính Poutine trình bày trong các bản tin hay phóng 

sự, chưa được hay sẽ không được xử dụng vì các công ước quốc tế ngăn cấm 

và nếu xử dụng thì sẽ bị trừng phạt xứng đáng. 

Hiện đã có chín nước có vũ khí hạch tâm mà bốn nước Hoa Kỳ, Pháp, Anh, 

Israel gắn bó với nhau trong nhiều tình huống, hai nước riêng rẻ là Ấn Độ, Hồi 

quốc, còn lại Nga ở Âu Châu, Bắc Hàn, Trung Cộng ở Đông Á. 

Nga có đầu đạn nguyên tử nhiều hơn Hoa Kỳ nhưng nhiều hay ít hơn với số 

lượng nhiều ngàn đầu đạn nguyên tử mà mổi bên đã có sẵn, không đặt thành 

vấn đề vì nếu xẩy ra một cuộc chiến tranh nguyên tử thì chỉ xử dụng một số rất 



ít đầu đạn nguyên tử chiến lược là đủ để kết thúc chiến tranh với thảm họa vô 

lường cho cả các phe ! 

Vì vậy, khi các phe đối nghịch đều có một số tối thiểu vũ khí hạch tâm thì không 

phe nào dám gây chiến. Cần biết các nước có nhiều vũ khí nguyên tử đều trong 

tình trạng sẵn sàng đáp trả chớp nhoáng nếu bị tấn công bằng vũ khí nguyên 

tử. Chưa kể có thể đánh phủ đầu trước (frappe nucléaire préemptive –

preemptive nuclear strike) nếu biết chắc là địch sắp đánh mình. Các mục tiêu 

ở các nước có thể là thù địch với nhau đều bị lựa chọn sẵn và các phi cơ, tàu 

ngầm, hỏa tiễn trang bị đầu đạn nguyên tử đều trong tư thế sẵn sàng hành 

động khi được lệnh các giới chức thẩm quyền. Cho đến nay, phương cách ngăn 

ngừa, hóa giải ý đồ gây chiến giữa các phe này tỏ ra hữu hiệu bằng sự quân 

bình hạch tâm (dissuasion nucléaire par l'équilibre de la terreur – Nuclear 

deterrence by the balance of terror). 

Nhờ sự quân bình hữu hiệu mà ghê rợn này, suốt thời gian cuộc chiến tranh 

lạnh giữa khối Cộng Sản và Thế giới Tự Do kéo dài 45 năm (1946 – 1991) cho 

đến khi Khối Cộng Sản Nga Sô – Đông Âu tan rã năm 1991, và 30 năm kế tiếp, 

đã không xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. 

Nhân loại đã an vui ngăn ngừa được sự tái diễn của một cuộc thế chiến, tránh 

khỏi được những thảm họa như hai cuộc thế chiến 1914/1918 và 1940/1945 

chi cách nhau 22 năm, đã gây nên: 80 triệu tử vong và nhiều triệu người tàn 

phế vì bom đạn.  

Bởi hoàn cảnh địa-chính trị phần lớn giống nhau của Ukraine và Việt Nam, cuộc 

chiến tranh tàn bạo xâm lăng Ukraine rõ là một hồi chuông báo động cho chúng 

ta. Vị thế của Việt Nam đối với Trung Cộng không khác gì nhiều với Ukraine và 

Liên bang Nga dưới nhà độc tài Vladimir Poutine mà riêng về tham vọng bành 

trướng bằng vũ lực, chẳng kém gì Tập Cận Bình. 

Đề phòng hiểm họa đến từ Nga, Ukraine đã sáng suốt lựa chọn con đường phải 

đi với thế giới dân chủ, tự do sau khi Đế quốc Nga – Sô tan rã năm 1991. Chính 

nhờ vậy, dù chưa được gia nhập Khối Liên Hiệp Âu Châu và Liên Minh quân sự 

Bắc Đại-Tây-Dương, Ukraine đã được hai tổ chức quan trọng này tận tình giúp 

đỡ, nâng cao tinh thần chiến đấu anh dũng chống lại quân Nga xâm lược và gây 

cho chúng nhiều thiệt hại nặng nề trong tám tháng qua. 

Trong công cuộc hỗ trợ vĩ đại này, Hoa Kỳ đã và đang đóng vai trò quyết định 

hoàn toàn trái với Hoa Kỳ của cựu Tổng Thống Obama, đã khiếp nhược không 

thi hành lời cảnh cáo Syrie nếu vượt qua lằn ranh đỏ, xử dụng vũ khí độc hại, 

thì sẽ bị trừng phạt. Ngày 21 tháng 8, 2013, nhà độc tài lãnh đạo Syrie, Bashar 



al-Assad đã ra lệnh dùng vũ khí hóa học giết 1429 người trong số có 426 trẻ 

con. Obama án binh bất động ! 

Thấy rõ sự nhút nhát của Hoa Kỳ, Poutine không ngần ngại dùng Syrie như một 

phòng thí nghiệm, đưa quân qua Syrie tàn sát dân chúng trong các vùng nổi 

dậy chống Assad bằng các vũ khí độc hại của y bắn bừa bãi vào dân, giết 

250.000 người từ tháng 9, 2016.   

Nhưng Hoa Kỳ từ 2020, Tổng Thống, Chính phủ và lưỡng đảng ở Quốc Hội đã 

thay đổi chiến lược toàn cầu, từ Âu sang Á Châu, nối lại vai trò lịch sử của mình. 

Tiếp theo vụ chặn đứng toan tính của Tập Cận Bình tấn công Đài Loan với 

những cuộc dàn trận rầm rộ của không lực Trung Cộng, Hoa Kỳ đã huy động 

gần khắp lực lượng của thế giới tự do từ Liên Minh quân sự Bắc Đại-Tây-Dương 

đến Liên Âu tích cực hỗ trợ Ukraine phản công đánh đuổi quân Nga xâm lược, 

đồng thời tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, vận động được 143 quốc gia lên án 

Liên bang Nga .  

Trong lúc ấy, đảng Cộng sản Việt Nam, ngược lại, vẫn trung thành với Nga, lệ 

thuộc Trung Cộng với 4 Không và 16 chữ vàng (2) nhưng vẫn đồng thời nịnh bợ 

Hoa Kỳ mong được bảo vệ nếu bị quan thầy Tàu Cộng đánh chiếm. Với lập 

trường mâu thuẫn nội tại như vậy, Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa đã tự lột mặt 

nạ của mình, đứng trơ trọi trong thế cô bên cạnh người khổng lồ phương Bắc 

đang nuốt dần cơ thể của mình. 

Đồng bào thân mến, 

Quý bạn Quân Đội Nhân Dân,  

Cục diện thế giới đang chuyển động mạnh. 

Đồng bào và Quân Đội Nhân Dân phải đứng lên ngay, quyết định vận mệnh của 

Đất Nước, thực hiện tổng tuyển cử, chấm dứt chế độ cộng sản hiện hành, liên 

kết với Thế Giới Dân Chủ Tự Do.   

Với hơn một trăm triệu người đoàn kết nhất trí, với một quân đội hùng mạnh 

phá bỏ vòng kim cô của đảng cộng sản, trở về với Tổ Quốc và đồng bào, tôi 

đoan chắc với đồng bào và các bạn,  Việt Nam ngày mai đây của chúng ta sẽ 

được đón nhận vào Liên minh các quốc gia dân chủ đặng cùng chung sức bảo 

vệ an ninh, hòa bình thế giới, bảo vệ chính đất nước chúng ta. 

Đồng thời, với sự hợp tác phát triển ưu tiên với các quốc gia giàu mạnh này, 

chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới, tái thiết canh tân xứ sở đặng toàn dân 

được ấm no, hạnh phúc, tự do. 



Việt Nam tương lai ấy cần phải có một lãnh đạo xứng đáng như Lý Quang Diệu, 

như Mahathir Mohamad đã dành cả cuộc đời phục vụ đất nước đến ngoại cữu 

tuần, biến Singapore, một thương cảng củ xưa và Mã Lai, một quốc gia chậm 

tiến, thành hai con Rồng Vàng Á Châu được thế giới nể phục.  

Dứt khoát hẳn với chế độ lạc hậu, lỗi thời Cộng sản Xã Hội Chủ Nghĩa, Việt Nam 

sẽ trở thành một Hòn Ngọc Viễn Đông như ngày nào, hùng mạnh, phú cường, 

khôi phục lại niềm tự hào của dân tộc, ngững mặt lên với thế giới năm châu. 

Trong niềm tin vững chắc ấy, tôi trân trọng gửi đến đồng bào và quí bạn Quân 

Đội Nhân Dân lời chào cùng nhau mạnh tiến đến thành công.  

Hải ngoại, ngày 20 tháng 10, 2022 

  

Thủ Tướng  

Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa 

 

 

Lê Trọng Quát 

 

(1)Minh Ước Bắc Đại-Tây-Dương (North-Atlantic Treaty Organization – 
Organisation du Traité du Nord Atlantique)  là một liên minh sự gồm 30 nước : 
Hoa Kỳ,Canada, 27 quốc gia Âu châu và Thổ Nhị Kỳ. 
 
(2))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. »  
“Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, 

nêu trong Tuyên bố chung cấp cao 1999 VNXHCN và Trung Cộng . 


