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Kính gửi Đồng bào quốc nội và Quân Đội Nhân Dân Việt Nam XHCN, 
 
Đồng bào thân thương, 
Quí bạn Quân Đội Nhân Dân, 
 
Từ mười tháng qua, cục diện thế giới, đặc biệt Hoa Kỳ và Âu-Á-Úc Châu, chuyển 
động nhanh chóng cùng một hướng đi liên kết chống lại chiến lược bành trướng 
hung hãn và qui mô của Trung Cộng. 
Riêng Hoa Kỳ, tân chính phủ của Tổng Thống Joe Biden khẳng định duy trì chính 
sách chống Trung Cộng của Tổng Thống tiền nhiệm Donald Trump, xem như một 
nền tảng đối ngoại lưỡng đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, chỉ khác nhau trong 
phương thức thực hiện. Lập trường này đã được Ngoại Trưởng Antony Blinken và 
Bộ Trưởng Quốc phòng Lloyd Austin công bố ngày 23 và 24 tháng 1, chỉ mấy ngày 
sau khi TT Biden nhậm chức, buộc Trung Cộng chấm dứt ngay các khiêu khích đe 
dọa bằng nhiều phi vụ chiến đấu cơ trên không phận Đài Loan và điều động chiến 
hạm trước đảo Điều Ngự của Nhật Bản. 
Cuộc thăm dò phản ứng của tân chính phủ Hoa kỳ đã gặp một phản ứng tức thì 
và quyết liệt của Hoa Thịnh Đốn. Tập Cận Bình im lặng chấm dứt các hành động 
của y. 
Chiến lược bao vây và chận đứng Trung Cộng được tiếp tục thực thi qua các cuộc 
tiếp xúc thương thảo với Nhật Bản, Nam Hàn, Úc, Ấn Độ và Liên Âu. Tổng Thống 
Nga, Putin, cũng bị Tổng Thống Biden công khai mắng vào mặt : «  tên sát nhân » 
(The killer). Một cử chỉ chưa hề có trong bang giao Nga – Mỹ kể cả thời kỳ chiến 
tranh lạnh. 
Quyền lợi và địa vị của Hoa Kỳ đương nhiên là ưu tiên số 1 của Tòa Bạch Cung và 
chính sách đối ngoại đa phương (multilateralism – multilatéralisme) được áp 
dụng toàn vẹn. Hoa Kỳ sẽ thắt chặt hữu nghị với Liên Âu sau vài tương quan căng 
thẳng phần nào trong các năm qua. 
Liên minh quân sự Bắc Đại- Tây- Dương (North Atlantic Treaty Organization - 
Organisation du Traité Nord Atlantique) sẽ phục hồi hoàn toàn sự tương kính và 
tin cậy lẫn nhau với nỗ lực đóng góp thêm từ các quốc gia thành viên như cựu 
Tổng Thống Donald Trump đã đòi hỏi một cách chính đáng. 
Cố nhiên cũng sẽ có những thương thảo về thương mại, kinh tế giữa các nước 
trong « Thế giới tự do mới » - niềm mong ước của cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỷ 



Pompeo – nhưng quan trọng nhất cho an ninh và phúc lợi của thế giới là sự đoàn 
kết giữa các quốc gia Tây Phương và giữa Tây Phương với các nước Á Châu  đặng 
chận đứng mưu đồ khống chế Á Châu và thế giới của Trung Cộng đồng thời kìm 
hãm Chủ Tịch Nga Putin trong sách lược thao túng nhiều quốc gia trong vùng 
Trung Cận Đông và đe dọa hòa bình thế giới với kho vũ khí nguyên tử của y. 
Trong chiến lược ngăn chận mưu đồ bành trướng bằng vũ lực của Trung Cộng 
đang thực hiện, Việt Nam đã trở thành một lá bài quan trọng bởi tình trạng địa- 
chính trị đặc biệt không những về mặt địa lý án ngữ hướng Nam tiến của TC mà 
về mặt chính trị : đảng CSVN không những là đồng chí mà còn là một con nợ lệ 
thuộc chủ nợ TC đã cưu mang CSVN từ trong trứng nước khi CSVN chỉ là một lực 
lượng du kích không đáng kể, được TC huấn luyện, trang bị, thành một quân đội 
và tiếp tục được hỗ trợ mọi mặt cho đến lúc hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam 
VNCH năm 1975. Và cũng chính vì vậy mà Đặng Tiểu Bình – người cằm đầu Trung 
Cộng đổi mới kinh tế theo tư bản nhưng giữ nguyên chế độ cộng sản độc trị - đã 
nặng lời với CSVN là « vô ơn, phải dạy cho chúng một bài học » : cuộc tấn công 
các tỉnh biên giới Miền Bắc năm 1979 gây  thiệt hại nặng nề và tang thương cho 
đồng bào Miền Bắc. 
Sau cuộc tấn công của Trung Cộng ở vùng biên giới là cuộc xâm chiếm nhiều đảo 
đá ở quần đảo  Trường Sa năm 1988, 69 binh sĩ Việt Nam bị sát hại nhưng Quân 
Đội Nhân Dân VN được lệnh không đánh trả để tự vệ ! Nỗi nhục nhã và oán hận 
thượng cấp lãnh đạo đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Sự nhẫn nhục lệ thuộc ngày 
càng gia tăng dưới hình thức đểu giả của « 16 chữ vàng » và « 4 không » của Thái 
Thú Trung Cộng áp đặt và đàn em Việt Cộng tuân hành. 
 16 chữ vàng tạm dịch từ chữ Tàu : « Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, 
Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan » là : « Sông núi gắn liền, Cùng 
chung lý tưởng, Hòa nhập văn hóa, Có chung định mệnh  », có khác gì Việt Nam 
chịu Hán hóa trở lại 1000 năm Bắc thuộc ! 
Cùng 16 chữ vàng, còn thêm 4 « Tốt », khẩu hiệu phải học thuộc lòng : 
Láng giềng tốt – Bạn bè tốt – Đồng chí tốt – Đối tác tốt. 
Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ. Cộng đảng Việt Nam, nghĩa là bộ Chính Trị và 
Quân Ủy lãnh đạo QĐND còn nhận thêm 3 KHÔNG trong chính sách quốc phòng : 
-Việt Nam không tham gia liên minh quân sự. 
-Việt Nam không liên kết với nước này để chống nước kia. 

-Việt Nam không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự để chống lại nước khác. 
Thế là hết, hết sạch. Chủ quyền, độc lập, tự do tìm liên minh để chiến đấu bảo vệ 
đất nước đều biến mất do lệnh cấm của quan thầy Trung Cộng!!! 
Luận cứ của CSVN đưa ra là mình yếu phải chịu như vậy cho qua buổi hay tự trói 
tay để làm thân nô lệ trong lúc một quốc gia Việt Nam độc lập thì đã đứng lên từ 
hồi nào sát cánh cùng các cường quốc trong một tập hợp hùng mạnh thừa sức 
phá vỡ mọi mưu đồ xâm chiếm nước ta và các nước nhược tiểu trong vùng Đông 
Á-Thái Bình Dương. 



Với kinh nghiệm xương máu của vụ tấn công ở biên giới 1979 và xâm chiếm ở 
quần đảo Trường Sa 1988 cùng các vụ xâm nhập hằng ngày vùng biển của nước 
ta, bắt giữ ngư dân của ta, ngăn cản các hoạt động tìm kiếm dầu khí của các công 
ty ngoại quốc, sáp nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào tỉnh Hải Nam của chúng ( đã 
bị Chính Phủ Pháp Định VNCH công khai phản kháng ngày 5 tháng 5, 2020, thông 
tri và yêu cầu LHQ, Hoa Kỳ và  các quốc gia Á, Âu hỗ trợ ngày 15 tháng 5, 2020 
khai mở chiến dịch qui mô chống Trung Cộng của Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 6, 
2020), với những kinh nghiệm xương máu ấy, tình đồng chí huynh đệ cộng sản 
quốc tế đã hoàn toàn tiêu tan. Trung Cộng đã thi hành những động tác công khai, 
thô bạo của một đế quốc thực dân mới, thế kỷ 21 nhắm vào Việt Nam và các 
nước nhược tiểu trong vùng. 
 
Đồng bào thân thương, 
Các bạn Quân Đội Nhân Dân, 
Tình hình thế giới đang biến chuyển mạnh với sự tập hợp của Hoa Kỳ và các quốc 
gia dân chủ Âu, Á, Úc ngăn chận và vây quanh Trung Cộng. 
Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa thần phục Trung Cộng đã trở thành một chướng ngại 
vật trước mắt liên minh quốc tế hùng hậu này. 
Các cố gắng giúp đỡ lâu nay của Hoa Kỳ cho Việt Nam thêm phương tiện tự vệ đã 
hoàn toàn vô hiệu. Báo cáo nhân quyền của Mỹ mới được Ngoại Trưởng Antony 
Blinken công bố hôm 30/3 cho biết người dân Việt Nam không có tự do để bầu 
chọn ra chính phủ mà họ mong muốn cũng như bị hạn chế tham gia chính trị, 
trong số nhiều vấn đề nhân quyền nghiêm trọng khác, từ việc “sát hại phi pháp 
bởi chính phủ” cho đến thiếu tự do ngôn luận và hội họp. 
Bộ Ngoại giao Mỹ hàng năm báo cáo về tình hình nhân quyền ở các quốc gia đang 
nhận viện trợ    của Mỹ và là thành viên của Liên Hiệp Quốc lên Quốc Hội Hoa Kỳ  
theo quy định của Đạo Luật Hỗ trợ nước ngoài 1961 và ĐạoLuật Thương mại 
1974. 
Trong lúc ấy Hà Nội vẫn áp dụng chính sách“Sáng nhận chỉ thị của Bắc Kinh, chiều 
nịnh bợ Hoa Thịnh Đốn”. 
Việt Nam XHCN vẫn tuân phục ba cấm điều của quan thầy Bắc Kinh áp đặt xin 
nhắc lại: Không tham gia liên minh quân sự- Không liên kết với nước này chống 
nước kia- Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự để chống lại nước khác. 
Lệnh tuân phục phải được rõ ràng công khai khiến Bộ Quốc Phòng VNXHCN phải 
ghi rõ trong cuốn “Sách trắng quốc phòng Việt Nam” được Thứ Trưởng Quốc 
Phòng Nguyễn Chí Vịnh công bố ngày 25 tháng 11, 2019: 3 Không và còn thêm 
một điều 4 “Không” mới nữa là”Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực 
trong quan hệ quốc tế”, thoạt nghe như một lời năn nỉ xin đừng đánh chúng tôi 
nữa! 
Tình trạng bị trị nửa vời ô nhục này đã quá kéo dài. Viễn ảnh Hán hóa trên thực tế 
không còn xa, buộc chúng ta phải nắm lấy cơ hội giờ đây Liên minh chống Trung 
Cộng đang hình thành, để chấm dứt chế độ Cộng sản, xây dựng một chế độ dân 



chủ, tự do, điều kiện tiên quyết (preliminary condition- condition préjudicielle) 
đặng góp sức với Liên minh. 
Một Việt Nam Dân Chủ, Tự Do sẽ là một đồng minh trung kiên, vừa góp phần 
xứng đáng vào công cuộc bảo vệ an ninh và hòa bình trong toàn vùng Đông Á - 
Thái Bình Dương, vừa bảo vệ chính quốc gia chúng ta. 
Lộ trình dân-chủ-hóa ngày 20 tháng 10, 2018 của Chính Phủ Pháp Định VNCH gửi 
đến Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam là một đột phá tình trạng bế tắc hiện 
tại cực kỳ nguy hiểm cho đất nước do chính sách đu dây của Cộng đảng, đồng 
thời là một giải pháp chính trị khả thi đưa nước ta hội nhập cộng đồng thế giới 
cùng chung một lý tưởng tự do, dân chủ và đặc biệt quan trọng là khai mở một kỷ 
nguyên mới toàn dân đoàn kết, quay lưng với dĩ vãng, tiến đến tương lai, cùng 
nhau xây dựng một quốc gia Việt Nam phát triển, thịnh vượng, an lạc, hùng 
cường. 
Im lặng trước đề nghị cứu nước này, tiếp tục đàn áp và đối xử đồng bào như thù 
địch, tự cô lập trước kẻ thù của tố quốc, dồn tâm trí vào mưu lược tranh dành 
quyền lực với nhau, Bộ Chính Trị đảng CSVN càng đi sâu vào tội lỗi với quốc dân 
giữa lúc sơn hà nguy biến. 
Vì vậy, đồng bào và Quân Đội Nhân Dân phải đứng lên đảm nhận sứ mạng thiêng 
liêng của mình: 
cô lập bộ Chính trị và giải tán đảng CSVN như ông Yelsine đã làm năm 1991 giải 
tán đảng CS nước Nga dẫn đến sự tan rã Nga-Sô-Viết mà không gây một tổn hại 
nào, giải thoát các dân tộc bị sáp nhập vào Liên Bang Nga-Sô-Viết từ cuộc cách 
mạng cộng sản Bôn-sê-vít (Bolsheviks) 1917. 
Dân chúng và quân đội các nước Đông Âu đã đồng loạt nổi dậy lật đổ nhanh 
chóng các chế độ cộng sản. Các lãnh tụ chế độ ý thức nhu cầu dân-chủ-hóa đất 
nước họ nên không chống đối, được an toàn, ngoại trừ một trường hợp duy nhất 
ở Lỗ-Ma-Ni (Roumania-Roumanie) mà Chủ Tịch nước kiêm Tổng Bí Thư Cộng 
Đảng Nicolas Ceausescu cùng vợ bị hành hình vì đã ra lệnh đàn áp dân chúng biểu 
tình chống chế độ. 
Cao trào dân-chủ-hóa tiếp tục quét sạch các chế độ độc tài ở Âu Châu, Trung 
Đông, Bắc Phi với rất ít thiệt hại cho dân chúng trong lúc hai lãnh tụ đã cai trị với 
bàn tay sắt xứ sở họ trong 25 năm với Saddam Hussein ở Irak và 42 năm với 
Mouammar Kadhafi ở Lybie, đã phải đền tội – Hussein bị xử tử hình và Kadhafi bị 
dân chúng phanh thây  vì đàn áp cuộc nổi dậy của quần chúng được nhiều nước 
yểm trợ. 
Chúng ta mong muốn công cuộc dân-chủ-hóa Việt Nam sẽ được sớm thực hiện 
tương tự như các cuộc cách mạng dân chủ ở Nga – Sô và các chế độ cộng sản ở 
Đông Âu cũng như ở hầu hết các chế độ đôc tài ở Âu Châu, Trung Đông, Bắc Phi. 
Dân tộc Việt Nam đã chịu đựng quá nhiều tang thương, khổ nạn trong ba-phần-
tư thế kỷ, phải đứng lên giành lại quyền làm chủ đất nước của mình, noi gương 
dân tộc Nga đã anh dũng đứng lên giải thể chế độ cộng sản cũng sau ba-phần-tư 
thế kỷ bị giam hãm sau bức màn sắt gỉ sét. 



Quân Đội Nhân Dân VNXHCN sẽ noi gương Hồng quân Nga Sô đứng lên cùng 
đồng bào cả nước chấm dứt chế độ cộng sản, viết lên một trang sử mới hào hùng 
cho Tổ quốc Việt Nam. 
Đoạn tuyệt với quá khứ dưới quyền chỉ huy của nhóm đảng viên Quân Ủy đảng 
Cộng Sản, các bạn sẽ trở thành Quân Đội của Quốc gia Việt Nam mà nhiệm vụ 
duy nhất là bảo vệ đất nước và đồng bào, sự nghiệp được thăng tiến không giới 
hạn, công trạng được tưởng thưởng xứng đáng, mức sống được nâng cao, tuổi 
già được chăm lo đầy đủ, tương tự như quân đội các nước dân chủ tiền tiến. 
Tổ Quốc-Danh Dự-Trách nhiệm, một tín điều của Quân lực VNCH ngày trước và 
của quân đội các quốc gia dân chủ ngày nay, thể hiện lòng trung thành với đất 
nước của người chiến sĩ chu toàn nhiệm vụ, bảo trọng phẩm cách của mình và uy 
tín của tập thể được trao phó sứ mệnh bảo quốc, an dân. 
Quân đội của Việt Nam tương lai tự do, dân chủ, chắc chắn sẽ san sẻ tín điều phổ 
cập này của quân đội các nước trong thế giới ngoại trừ vài nước bị đảng cộng sản 
thống trị còn sót lại mà bất hạnh thay, nước ta là một! 
Quí bạn Quân Đội Nhân Dân,  
Hãy đứng lên! Tổ quốc đang khắc khoải chờ đợi các bạn. 
Hãy đứng lên! Đồng bào đang khắc khoải chờ đợi góp sức với các bạn. 
Hãy đứng lên! Liên minh Mỹ-Á–Úc-Âu đang chờ đợi đón chào các bạn. 
 
Thân mến cùng Đồng bào và quí bạn Quân Đội Nhân Dân. 
 

Hải ngoại, ngày 7 tháng 4, 2021 
   Thủ Tướng Chính Phủ 

       
       Lê Trọng Quát  

 


