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Bs Nguyễn Đan Quế (trái) và Ks Đỗ Nam Hải (phải).
(Ảnh: tác giả gửi tới.)

Kính gửi: Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
Với tất cả sự quan tâm sâu sắc đến hiện tình đất nước, với tất
cả tinh thần trách nhiệm cao đối với dân tộc, chúng tôi muốn
gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh với đồng bào của mình
rằng: Tổ Quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta đang suy
vong và đứng trước nguy cơ diệt vong! Nguy cơ ấy đến từ 2
lũ giặc nội xâm và ngoại xâm!
Giặc nội xâm: Là những kẻ nắm thực quyền trong Đảng
cộng sản Việt Nam. Họ đã và đang cam tâm phản bội lại dân
tộc khi coi thù là bạn và biến bạn thành thù! Hậu quả là Việt
Nam hôm nay không có những bạn bè tốt và đặc biệt là
không có những đồng minh chiến lược để cùng bảo vệ lẫn
nhau. Cũng trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, họ đã dựng nên
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một Bộ máy chuyên chính vô sản nhằm thủ tiêu mọi quyền tự
do dân chủ thực chất; đồng thời họ đập tan mọi sự phản
kháng chính đáng của nhân dân.
Cũng như tất cả các nước cộng sản khác, chỉ tính riêng với
quy định “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống
nhất quản lý” thôi cũng đã tạo cơ hội cho các “Nhóm lợi ích”
câu kết một cách bất lương với Bộ máy chuyên chính vô sản
kia để cướp đi biết bao là đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, nhà
thờ, nhà chùa và nhiều loại tài sản khác của nhân dân. Nó đẩy
hàng chục triệu người dân Việt Nam trên khắp đất nước này
vào biết bao cảnh đau đớn, phẫn uất, lầm than. Tội ác của họ
đối với dân tộc đã chất cao thành núi, xếp dài thành sông mà
nói theo Nguyễn Du là Tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây! Ở
đây, Quyền lực tuyệt đối đã dẫn họ tới sự tha hóa tuyệt
đối! Ác với dân là vậy nhưng họ lại rất hèn khi cam tâm làm
tay sai cho lũ giặc ngoại xâm.
Giặc ngoại xâm: Không còn nghi ngờ gì nữa, lũ giặc ngoại
xâm của dân tộc hôm nay và cả trong tương lai chính là quân
xâm lược bành trướng Bắc Kinh! Mặc dù nay đã khoác áo
cộng sản nhưng bản chất xâm lược, bá quyền nước lớn của
chúng là không hề thay đổi so với các triều đại phong kiến
phương Bắc xưa kia. Ý đồ của họ là rất rõ ràng: Tiến hành
tiêu diệt dân tộc ta từng bước và có kế hoạch như chúng đã
làm ở Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông hơn 60 năm qua.
Các sắc dân này từ bao đời nay sinh sống yên ổn ở đó đều
phải gánh chịu chính sách diệt chủng tàn bạo, để người Hán
tràn dần vào thay thế.
Với tất cả những gì đã và đang diễn ra trong thực tế, chúng ta
có thể khẳng định rằng: Tổ Quốc Việt Nam đang suy vong và
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đứng trước nguy cơ diệt vong! Nguy cơ mất nước và sự tàn
lụi của giòng giống Lạc Hồng là hoàn toàn có thật. Nó đang
đến rất gần chứ không phải là chuyện xa vời nữa. Nếu ai còn
mơ hồ về điều này, mơ hồ về sự tàn bạo điên cuồng của Nhà
cầm quyền cộng sản Bắc Kinh thì hãy nhìn vào lịch sử một
ngàn năm Bắc thuộc; nhìn vào các cuộc thảm sát ở Thiên An
Môn, Pháp Luân Công; nhìn vào thực tế ở các “Khu tự trị”
Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông hiện nay của họ sẽ rõ.
Mục tiêu chiến lược và cách làm của Bắc Kinh là rất thâm
độc: Trước tiên, chúng tiến hành “Pol Pot – Yeng Xary hóa”
một số kẻ nắm thực quyền trong Ban lãnh đạo Đảng cộng sản
Việt Nam. Tiếp theo, chúng sử dụng đám này để tiến hành
chính sách diệt chủng “Dùng người Việt Nam giết người Việt
Nam” như chúng đã làm ở Campuchia, giai đoạn 1975-1979.
Khi nhận ra được sự thật khủng khiếp thì nhân dân
Campuchia đã không còn khả năng tự vệ được nữa. Khi ấy,
họ chỉ còn một cách duy nhất là ngoan ngoãn làm việc trong
những Trại lao động khổ sai; họ bị giết bằng súng, bị đập đầu
bằng cuốc, xẻng, gậy gộc một cách vô tội vạ. Hậu quả là: Với
cố vấn, tiền bạc và vũ khí Trung Quốc, bè lũ Khơ Me Đỏ do
Pol Pot – Yeng Xary cầm đầu trong thời gian 4 năm đó đã
giết chết từ 1,7 đến 2 triệu người, chiếm khoảng 1/4 dân số
nước này.
Nhìn vào bức tranh toàn cảnh của Việt Nam hôm nay, chúng
ta cũng thấy rõ một tình thế vô cùng nguy hiểm: Đó là những
đám lái buôn Trung Quốc luồn lách vào tận những hang cùng
ngõ hẻm để làm ăn bất chính; là những dòng khách du lịch
đông đảo rất khó kiểm soát về hành vi; là những cánh rừng
đầu nguồn được Trung Quốc thuê dài hạn từ 50 đến 70 năm
mà mục đích sử dụng là rất mờ ám; là các “Khu kinh tế”
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chứa đầy người Hoa mọc lên nhan nhản từ Lạng Sơn tới mũi
Cà Mau: chúng được quây thành những khu vực riêng rộng
lớn, kín cổng cao tường mà người Việt Nam, kể cả các Cơ
quan chức năng cũng khó vào được. Nhiều nơi lại ở những
khu vực rất trọng yếu về quốc phòng và an ninh của Việt
Nam.
Những dự án đó, phía Trung Quốc đã thắng thầu một cách
bất minh do sự tiếp tay đắc lực của Bộ máy hư hỏng và tham
nhũng Việt Nam. Hầu hết các dự án này đều vay nợ Trung
Quốc, đều làm ăn cẩu thả, vô trách nhiệm; đều có công nghệ
lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đều có năng
suất lao động thấp, thời gian thi công kéo dài và đều đội vốn
khủng khiếp. Đa số công nhân Trung Quốc ở đó đều làm
những công việc giản đơn và thường xuyên gây ra những
điều bất an, bất ổn cho đồng bào địa phương. Mặt khác, cũng
không ai biết chúng là công nhân hay chúng là những quân
nhân, cảnh sát trá hình.
Tất cả đang hàng ngày hàng giờ phá hoại nền kinh tế, văn
hóa, chính trị, xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng,… của
Việt Nam; hủy diệt môi trường sống, môi trường đầu tư và
hủy diệt con người Việt Nam theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa
đen. Điển hình là sự việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng tại 4 tỉnh miền Trung, do Cty luyện thép Formosa – Hà
Tĩnh, tháng 4 năm 2016 gây ra.
Kết hợp với những sức ép mà Bắc Kinh đã và đang tiến hành
khi thầm lặng, khi lộ liễu ở biên giới phía Bắc, ở biên giới
phía Tây với Lào và Campuchia và ở biển Đông đang tạo ra
thế “Thập diện mai phục” ngày càng xiết chặt vào đầu, vào
cổ dân tộc ta. Vì vậy, Việt Nam khó có thể chống đỡ được
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khi Trung Quốc ra đòn độc cuối cùng! Mới đây, tháng 11
năm 2016, Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam còn ngang
nhiên rước cả tướng giặc cùng bộ sậu vào nhà, dưới chiêu
bài Làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị và sự hợp
tác toàn diện giữa hai Đảng và hai Nhà nước Việt Nam–
Trung Hoa!
Chúng tôi cho rằng: luận điểm mà Nhà cầm quyền cộng sản
Việt Nam vẫn thường đưa ra: Việt Nam theo đuổi và thực
hiện nguyên tắc độc lập tự chủ, không liên minh với một
nước khác để chống lại nước thứ ba nghe qua thì tưởng là
đúng, là có lý nhưng thực chất lại rất phản động và cực kỳ
nguy hiểm! Bởi lẽ, điều đó chỉ đúng trong điều kiện mà cộng
đồng thế giới gồm toàn những nước hiếu hòa, biết tôn trọng
Luật lệ quốc tế.
Nhưng nếu thế giới vẫn còn những nước quá ư ngạo ngược
và rất hay gây hấn như Trung Quốc và họ cũng không thèm
đếm xỉa gì tới luật lệ quốc tế thì việc Việt Nam chủ trương
không liên minh với các nước khác sẽ là động thái bật đèn
xanh cho quân xâm lược tiến hành chiến tranh! Việt Nam
không liên minh với các nước khác để chống Trung Quốc
nhưng Việt Nam cần phải biết liên minh để bảo vệ hòa bình!
Chúng tôi cũng cho rằng: sẽ thật là sai lầm và sai lầm ấy sẽ
không có cơ hội để sửa chữa được nữa nếu như ai đó lúc này
còn tin rằng: Lũ giặc nội xâm kia sẽ cùng dân tộc đứng lên
chống giặc ngoại xâm (!?). Không đúng! Họ đã chuẩn bị
đường chạy hết rồi, bởi lẽ tài khoản, nhà cửa, con cháu của
họ đã ở nước ngoài. Nhưng hôm nay, họ sẽ không chạy lên
phương Bắc như đám Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống ngày
xưa mà sẽ chạy sang những nơi mà từ trước đến nay họ vẫn
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lớn tiếng rủa sả rằng: Đấy là thứ “Chủ nghĩa tư bản giãy
chết”!
Đứng trước nguy cơ trên, mọi người Việt Nam hôm nay
không thể cam chịu ngồi yên để “Đảng và Nhà nước lo” được
nữa. Nếu ai vẫn còn thờ ơ với vận nước đang suy cũng là
đồng lõa với tội ác. Bằng cách đó, họ cũng đang nhẫn tâm
đẩy dân tộc tới thảm họa diệt vong. Chúng tôi tha thiết kêu
gọi toàn thể người dân Việt Nam hãy vượt qua mọi nỗi sợ hãi
hôm qua để cùng đứng lên hôm nay nhằm cứu dân tộc thoát
khỏi họa Bắc thuộc một lần nữa!
Chỉ khi toàn dân tộc cùng hợp sức lại, cùng đoàn kết một
lòng thì mới có đủ sức mạnh để cứu nguy chính chúng ta và
muôn đời con cháu mai sau. Ngược lại, chúng ta sẽ mất
nước! Khi đó dân tộc sẽ mất hết khả năng tự vệ như nhân dân
Campuchia năm xưa đã từng bị mất! Đất nước cũng sẽ không
thể có những Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa được nữa, và
Trung Quốc sẽ mau chóng xóa sạch mọi dấu vết của những
trang sử hào hùng chống quân thù xâm lược phương Bắc của
dân tộc Việt Nam ta!
Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi những người có lương tri
đang làm việc trong bộ máy công quyền Việt Nam, đặc biệt
là 2 lực lượng quân đội và công an hãy cùng chung sức đứng
hẳn về phía dân tộc. Các bạn không nên đứng về phía giai
cấp cầm quyền hiện nay nữa vì họ đã phản bội lại dân tộc và
phản bội lại chính các bạn từ rất lâu rồi. Theo quy luật tất yếu
và theo xu thế thời đại: Trong tương lai không xa, quyền lãnh
đạo đất nước của Đảng cộng sản Việt Nam nhất định sẽ mất
nhưng nếu dân tộc còn thì các bạn và gia đình vẫn còn. Song
một khi mà dân tộc mất thì chắc chắn là bản thân các bạn và
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gia đình cũng sẽ mất theo! Lịch sử của dân tộc ta, của nhân
loại đã có rất nhiều bài học xương máu chứng minh cho điều
này!
Và câu nói của Mục sư Martin Luther King (1929-1968) –
Nhà họat động dân chủ và dân quyền nổi tiếng người Mỹ từ
hơn nửa thế kỷ trước nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá
trị: Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì
những hành động và lời nói của những kẻ xấu mà còn cả
vì sự im lặng đáng sợ của những người tốt!
Bác sỹ Nguyễn Đan Quế – Cao Trào Nhân Bản.
Kỹ sư Đỗ Nam Hải – Khối Tự Do Dân Chủ 8406.
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