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Giải Pháp Trung Lập cho Việt Nam
Trịnh Khải
Kính thưa tất cả Quý Vị,
Chúng Ta cần phải giám nhìn vào Sự Thật.
V/Đ số 01 :
Cơ hội ngàn năm đã đến (1). Cả thế giới đã ly khai và cô lập Trung Cộng qua lý do nạn Coronavirus, vì vậy
TC không có khả năng (2) đàn áp hoặc gây chiến với VN do đó VN phải lợi dụng cơ hội để ly khai với TC
để tránh khỏi sự đô hộ, và sự « lưu xú vạn niên » của các nhà lãnh đạo VN ngày nay. Các vị này đừng
quên rằng lòng dân là lòng trời – và luật nhân quả «có vay thì có trả » - mà phải lưạ một trong 2 con
đuờng: lưu danh thiên cổ hoặc lưu xú vạn niên cho cả ….giòng họ tổ tiên
1. Đúng là « Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa » …... đã đến để cho VN hoàn toàn vĩnh viện Độc-Lập TựDo và dân Việt sẽ thoát đuợc nô lệ Trung Cộng
2. Quá hơn 1.400 triệu người không làm việc mà vẫn phải ăn xài.... thì đây là đại nạn chưa từng thấy
của nhân loại... nạn dịch Coronavirus vẫn tiếp tục lan tràn khắp nơi và hoàn toàn vựơt qua khả
năng về mọi mặt của TC
3. Cô lập với thế giới và giữ các tỉnh trong nuớc, để nuôi dân hằng năm TC phải nhập bao nhiêu triệu
tấn thực phẩm: lúa mì, bắp, đậu nành, gạo …. vì thiếu thực phẩm nội loạn rát có thể xảy ra .
V/Đ số 02 :
Chúng Ta nên nhìn Sự Thật. Diệt chế độ CSVN bằng cách gì? Chúng Ta đâu có khả năng, TC đang chiém
Đất, chiếm Biển VN, chúng ta có thể làm gì đây? Đấu võ mồm với nhau? Nhờ MỸ làm hộ = chuyện không
tuởng = vọng tuởng (*). Trong lúc chúng Ta "mơ tuởng" nguy hại này, mất nuớc thì sao? VN sẽ thành bóng
ma Mãn Thanh, diệt chủng như Tây Tạng, người Việt sẽ đi ôm mìn như ở Nội mông ...... hay sau này sẽ
như vài Dân Chàm còn lại thuờng gặp ở quốc lộ 1 gần Nha Trang? Chúng Ta đâu đã quên Lưỡng Quảng,
còn gì là Dân Việt, Đất Việt?
(*),- « America first » của TT D. Trump là quyền lợi của Nuớc Mỹ phải trước tiên... ngay cả OTAN với Âu
Châu, vì vậy VN phải làm phận sự của mình truớc thì Mỹ và các nuớc Australie, Nouvelle Zélande, Japon,
Inde, Corée, Taiwan …. sẽ giúp VN sau đó
V/Đ số 03 :
TC không bao giờ để CSVN bị diệt nêu CSVN chính thức theo nó như đã xẩy ra ở Đông Âu với Liên Số.
Chúng Ta phải dựa theo Công Pháp Quốc Tế để Độc lập đất nuớc VN và tồn vinh Dân Việt :
1.- Hiện nay VN đã trên con đuờng Trung Lập de facto rồi (theo tuyên bố của Đẳng CSVN). Để chận đứng
cấp thời TC xâm lăng VN (VN mất nước – Dân Việt nô lệ) và chuyển thành Trung Lập de jure Nhà Nuớc
VN chỉ cần phải đưa ra cấp thời một tuyên ngôn long trọng (déclaration solennelle) và công khai truớc
LHQ (và Công Pháp Quốc Tế): VN Trung Lập không liên kết với TC (như Birmanie). Sau đó Nhà Nuớc VN
cho ra 1 chuơng trình vận động ngoại giao, dư luận quốc tế với : Âu Châu, Mỹ, Nga, Nhật, Australie,
Nouvelle Zélande, Ấn Độ, Nam Hàn, Đông Duơng, Thái Lan,..... Asean, vì TC (*) rất sợ can thiệp Quốc tế
nên lúc nào cũng áp đặt giải pháp đàn áp song phuơng (tay đôi).
(*),- Qua đại nạn Coronavirus và bị cả thế giới ly khai, TC không còn khả năng đàn áp hoặc gây chiến với
VN do đó VN phải lợi dụng cơ hội để ly khai với TC để đi đến thật sự Độc Lập, Tự Do
2.- Trên bình diện Quốc Tế, VN nay là 01 nuớc Độc Lập, Tự Do và thành viên không thuờng trực của Hội
Đồng Bảo An LHQ. Qua đó VN không cần qua các đuờng lối nào khác, tự do sữa đổi Hiến Pháp để trở
thành 1 nuớc Trung Lập Vĩnh Viễn vì đó là nguyên tắc cơ bản tuyệt đối về Chủ Quyền Quốc Gia Độc Lập,
Tự Do, thành viên HĐ BA LHQ dựa theo nguyên lý cơ bản của lập hiến chế độ
V/Đ số 04 :
khi đã thực sự tách rời TC, VN sẽ thực sự Độc lập, Tự do ... nguời Việt với nhau sẽ đi đến Nhân quyền,
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Dân quyền, Dân chủ ... như các nuớc nuớc Đông Âu khi không còn thống trị Liên Sô thì đều có Dân Chủ
(dễ nói, dễ tuởng tuợng... nhưng rất khó làm - xin xem Alexis De Tocqueville) chả có đổ giọt máu nào!

1.- Sự thật:
Ai trong các đảng phái tự do ở Hải ngoại có khả năng tiếp thu 1 tỉnh lớn ở VN? Một đồ-án như vậy cần
nhân sự chuyên viên, tài chánh, hành chánh, kế toán, luật pháp …... an ninh, trật tự... chúng ta ai có khả
năng này, và chuyên viên cần thiết? Nếu không sẽ loạn ngay.
2.- Nhìn sự thật về Đông Âu, mạc dù đuợc giúp đở bởi Cộng Đồng Âu Châu và Mỹ và không có địch thủ
ở bên cạnh (như TC)… đã phải qua bao năm mới tạm hoàn thành Dân Chủ. Ngày nay VN phải đi từng giai
đoạn ... để tiến tới Dân Chủ mà không bi mất nuớc, không bị loạn do các phe phái ….. không bị nội chiến
vì tôn giáo:
a. Chận đứng xâm lăng TC.
Các Cụ thường nói «Bị gai thì lấy gai mà lể » có nghĩa là : hiện nay trong Đảng CSVN có nhiều kẻ
bán nuớc nhưng cũng có nhiều người yêu nuớc và sự thật là chỉ có CSVN là có khả năng chận
xâm lăng TC. Đây là lúc người Việt trên tất cả thế giới và trong nuớc
(1) cùng đứng lên đòi hỏi chánh quyền VN phải có thái độ rõ ràng với TC về chủ quyền đất Việt và
không lệ thuộc vào họ như hiện nay (
2). Đó là con đuờng của VN thật sự Trung Lập
3). Công tác vận động dư luận cho Việt Nam một quy chế trung lập vïnh viễn theo quốc tế công
pháp (như la Suisse).
- Vì TC không có khả năng toàn diện, chánh quyền VN cần phải xé bỏ tất các hợp đồng, các ký kết
ngoại giao bất lợi... v…v… đối với VN
- Xin đừng hiểu lầm danh từ này trong lúc cực kỳ quan trọng này của dất nuớc Việt
b. Sữa đổi Hiến Pháp trong trật tự.
Khi không còn áp lực TC thì việc này sẽ phải đến giữa nguời Việt chúng Ta … từ đó sẽ qua các giai
đoạn : tôn trọng Nhân Quyền ==> thi hành Dân Quyền ==> đi đến Dân Chủ vì VN sẽ là 01 nước
Trung Lập nơi mà bất cứ ai cũng có quyền làm chính trị trong ôn hòa
c. Chuyển đến Dân Chủ qua chuơng trình giáo dục vì dân trí còn thấp nên cần qua các giai đoạn
cần thiết : Nhân Quyền – Dân Quyền … để tránh các cuộc nội loạn (implosion) đi đến mất nuớc
vĩnh viễn vì TC.
d. Xây dựng đất nuớc : người Việt hải ngoại khắp thế giới đã có quá nhiều nguời tài năng, bằng cấp,
chuyên gia........ đủ mọi ngành, mọi nghề để biến Việt Nam trở thành một nuớc vĩnh viễn Trung Lập
hùng cường, giầu mạnh, văn minh và phát triển.... có khả năng chen chân với thế giới.
« Thà làm nam quỷ, hơn làm bắc vương » - Trần Bình Trọng
Paris, ….... février 2020
Kính thư,
Trinh Khai
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- Nguyên Thanh Tra Trung Ương Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH
- Ancien Ingénieur Responsable de Projet chez Schlumber Industries - France
- Membre de l'AEC (Association des Écrivains Combattants) fondée en 1919 et reconnue d'utilité publique
(France).

