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Kính thưa Tổng Thống,
Cuộc chiến đấu anh dũng của dân quân Ukraine chống liên bang Nga
xâm lược đã và đang được Tổng Thống và Chính Phủ Hoa kỳ tích cực
hỗ trợ.
Lưởng đảng dân Chủ và Cộng Hòa cũng một lòng với Tổng Thống và
chấp thuận tại Quốc Hội các kinh phí lớn lao mà Tổng Thống đề nghị
để giúp cho nhân dân Ukraine đánh bại cuộc xâm lăng của Nga.
Lần này hơn bao giờ cả, từ sau cuộc Thế chiến thứ hai, quí Vị đã biểu
dương cho thế giới rõ nền văn minh của nhân loại xây dựng trên tự
do và độc lập của các dân tộc, còn được bảo vệ thích đáng chống lại
các thế lực tàn bạo, vô luân.
Các chế độ cộng sản đã bị đào thải gần khắp địa cầu nhưng vài tàn
dư của chúng vẫn còn nguy hại như trường hợp Chủ Tịch Liên bang
Nga Vladimir Putin đang xâm lăng nước láng giềng Ukraine và đe dọa
nền hòa bình của thế giới.
Tại Đông Á Châu, Bắc Hàn xem thường các đề nghị giãi trừ vũ khí hạch
tâm để được giãi tỏa lệnh cấm vận, và không ngừng tăng gia sản xuất

các loại vũ khí nguy hiểm này nhắm vào Nam Hàn, Nhật bản đến tận
Hoa kỳ như chúng rêu rao.
Nhưng Trung Cộng vẫn là hiểm họa lớn nhất với mưu đồ bành
trướng, chiếm cứ lãnh hải các quốc gia trong vùng, đe dọa xâm chiếm
Đài Loan, kiểm soát thủy lộ quan trọng nhất thế giới từ Ấn Độ Dương
sang Thái Bình Dương.
Riêng Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, với vị thế mập mờ lâu nay vừa
phục tùng Trung Cộng, vừa ve vuốt cầu viện quí quốc, đã bỏ phiếu
trắng trong lúc 141 trên 193 quốc gia bỏ phiếu chống lại cuộc chiến
tranh của Nga xâm lăng Ukraine.
Thái độ bất xứng này chứng tỏ môt lần nữa, đảng Cộng sản Việt Nam
không gột rửa được đầu óc tôn thờ Staline mà đảng trung thành
tuyệt đối. Staline, tên bạo chúa đã mưu toan diệt trừ dân tộc Ukaine
và đã gây nạn đói giết chết 4 đến 6 triện người dân bất hạnh của
nước này từ năm 1931 đến 1933 bằng chính sách tập-thể-hóa và
trưng thu lúa mì của nông dân, đồng thời cấm họ lưu thông về thành
thị để kiếm thức ăn !
Chính sách tương tự được hoàn toàn áp dụng ở Miền Nam Việt Nam
sau khi CS Bắc Việt xâm lăng VNCH tháng 4, 1975, gây nên tình trạng
thiếu hụt thực phẩm trầm trọng và nghèo khổ cùng khắp khiến CS
phải « đổi mới » theo kinh tế thị trường nhưng với cái đuôi xã hội
chủ nghĩa.
Nhờ sự trù phú của miền Nam và căn bản kinh tế nông nghiệp nên
vượt qua được nạn đói nhưng lạm dụng sự dồi dào của nhiều nguồn
vốn đầu tư ngoại quốc sau khi đổi mới, nạn hối lộ, tham nhũng, sang
đoạt của công bộc phát và lan tràn khắp nước.
Trong lãnh vực chính trị, không có gì đổi mới. Nhân quyền vẫn bị chà
đạp, các cuộc bầu cử Chủ Tịch nước, Thủ Tướng, Dân biểu đến tận

các ủy ban tỉnh, thành phố, làng xã đều do đảng cộng sản quyết định
kết quả.
Đối ngoại, Việt Nam XHCN vẫn lệ thuộc Trung Cộng với « 4 Không »
ghi trong Bạch thư 2019 của bộ Quốc Phòng nhằm : không liên kết với
nước này chống nước khác, không liên minh quân sự với nước khác,
không cho nước khác đặt căn cứ quân sự trong nước, không đe dọa sử
dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế có nghĩa là cô

lập, tự trói mình nạp mạng cho Trung Cộng!
Một tình trạng hoàn toàn trái ngược với tình trạng của nước Ukraine,
đã vận động liên kết với Tây phương ngay sau khi Đế quốc Nga – Sô
tan rã năm 1991 và chính nhờ vậy mà bây giờ Tây phương, đứng đầu
là Hoa Kỳ, tận tình giúp đỡ nhân dân anh hùng của nước này bảo vệ
xứ sở của họ, chống lại hữu hiệu một cường quốc quân sự mạnh thứ
nhì thế giới .
Một sự liên kết hỗ trợ qui mô chưa từng có trong lịch sử đang trở
thành một bài học đặc biệt cho các nước lân bang với các nước lớn
bất hảo hay thù địch.
Lựa chọn và tìm kiếm sự hợp tác, liên minh hay phòng thủ chung với
một hay nhiều nước lớn, mạnh, thân hữu là một ưu tiên tuyệt đối
phải thực hiện để được giúp sức tự vệ hữu hiệu lúc bị xâm lăng.
Đây là phần quan trọng nhất của chính sách đối ngoại của Chính Phủ
Pháp Định VNCH do ý thức sâu xa nhu cầu liên kết với Hoa Kỳ và các
quốc gia dân chủ để bảo vệ tổ quốc lúc lâm nguy và phát triển đất
nước, tái thiết quốc gia ngay sau khi thể chế tự do, dân chủ được
phục hồi.
Với hơn 100 triệu người đồng tâm, nhất trí, nước Việt Nam tương
lai hậu Cộng sản sẽ là một thành phần quan trọng ở vị trí chiến lươc
hiểm nghèo của Đông Nam Á Châu và sẽ góp phần xứng dáng vào
công cuộc bảo vệ an ninh cho toàn vùng Đông Á- Thái Bình Dương.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Châu ( ASEAN ) cũng sẽ thanh lọc
được tổ chức, thay thế thành viên VNXHCN thân thuộc Nga của

Poutin và lệ thuộc Trung Cộng hiếu chiến của Tập Cận Bình, đặng đón
nhận Việt Nam mới tự do, dân chủ, cùng nhau xây dựng một Miền
Đông Nam Á thịnh vượng, hợp tác chặt chẻ với Hoa Kỳ và các quốc
gia dân chủ trong công cuộc phát triển lợi ích chung và củng cố hòa
bình thế giới.
Với sự tin tưởng ở sứ mạng lịch sử bảo vệ tự do của các dân tộc mà
Thượng Đế đã giao phó cho qui quốc, tôi xin Tổng Thống thể nhận
nơi đây sự cảm phục sâu xa của đại đa số nhân dân Việt Nam mà tôi
được hân hạnh thay mặt chuyển đạt lên Ngài ngày hôm nay, vào giờ
phút quyết liệt của cuộc thử thách đối đầu giữa độc tài và dân chủ,
độc lập của một quốc gia và bạo lực của kẻ xâm lược, an toàn của thế
giới và đe dọa của kẻ điên rồ hủy diệt một phần nhân loại.
Trân trọng kính chào Tổng Thống.
Ngày 7 tháng 5, 2022
Thủ Tướng Chính Phủ
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