Tuyên bố của Diễn đàn Việt Nam 21, Ðức quốc
Putin gây chiến, xâm lăng Ukraine
Tất cả các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chận chiến tranh ờ Âu châu đã không mang lại kết
quả nào.
Ngày 24.02.2022 Putin xua quân xâm lăng nước láng giềng Ukraine.
Trong hơn một tuần qua toàn dân Ukraine đoàn kết chiến đấu chống trả lại, Tổng thống
Selenskij can đảm lãnh đạo cuộc chiến kháng cự đoàn quân hùng hậu của Nga từ nhiều phía
tấn công vào lãnh thổ Ukraine.
Xâm lăng Ukraine, Putin ngang nhiên chà đạp chủ quyền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của
nước này. Putin bất kể Công pháp quốc tế, bất kể Hiến chương Liên Hiệp Quốc, một văn kiện
được ký kết nhằm bảo đảm và duy trì nền hòa bình thế giới từ sau Thế chiến thứ hai.
Xâm lăng Ukraine, Putin dùng sức của kẻ mạnh uy hiếp một nước yếu, xem thường ý chí của
dân tộc Ukraine muốn có một nhà nước dân chủ, theo pháp quyền mà họ đã tranh đấu và hy
sinh trong cuộc Cách mạng màu Cam năm 2004, trong Cuộc cách mạng Euromaidan (Quảng
trường Ðộc lập ở Kiew) năm 2013-2014. Người dân Ukraine muốn đất nước họ được thịnh
vượng và sống trong hòa bình như các quốc gia láng giềng nằm trong Liên minh Âu châu.
Rõ ràng kẻ gây chiến là Putin. Người gieo tang tóc lên nước Ukraine là Putin.
Dàn dựng nhiều lý do vô căn cứ, Putin cố quay ngược lịch sử trở lại thời đại Liên Xô, muốn
cưỡng bức các nước láng giềng phải vào vòng kìềm tỏa của Nga. Putin lấy quyền nước lớn,
không cho các dân tộc này được phép chọn lựa nếp sống tự do, được hưởng các quyền con
người trong một thể chế dân chủ.
Trước hành động xâm lăng trắng trợn của Nga dưới sự lãnh đạo của nhà độc tài Putin, chúng
tôi, Diễn đàn Việt Nam 21 tại Ðức quốc long trọng tuyên bố:
-

Cực lực lên án hành động xâm lăng của Nga ở Ukraine. Nga phải ngưng ngay lập tức
hành động chiến tranh, tàn phá và gieo tang tóc ở Ukraine.

-

Chia sẻ cùng với dân tộc Ukraine ý chí muốn tự do, dân chủ cũng như ủng hộ triệt để
nguyện vọng gia nhập vào Liên minh Âu châu của Ukraine.

-

Ðoàn kết với nhân dân Ukraine trong cuộc chiến tự vệ, bảo vệ chủ quyền độc lập và
chống lại ý đồ đô hộ dân tộc Ukraine của Putin.

-

Cổ súy cho một trật tự hòa bình ở Âu châu và toàn thế giới dựa trên căn bản tôn trọng
chủ quyền và ranh giới quốc gia, tuân thủ các quy ước quốc tế, cùng sống chung trong
hòa bình.
Tranh chấp giữa các quốc gia phải được giải quyết bằng phương pháp thương lượng
ngoại giao, không được dùng võ lực áp chế.

-

Ðứng chung với các quốc gia thuộc Liên minh Âu châu và các thành viên Khối phòng
thủ Bắc Ðại Tây Dương nhằm bảo vệ tự do và hòa bình sau những trải nghiệm khủng
khiếp của Thế chiến thứ hai cũng như hiểm họa diệt vong trước mắt vì chiến tranh
nguyên tử.

Chiến tranh khốc liệt đang sát hại thường dân Ukraine, gây tang thương và phân ly cho biết
bao nhiêu gia đình, gây hận thù giữa hai dân tộc Nga và Ukraine, mà đến nay họ vẫn coi nhau
là huynh đệ. Chiến tranh đang tàn phá các thành phố lớn nhỏ của Ukraine, những công trình
xây cất, xóm làng mà người dân Ukraine đã dày công xây dựng qua nhiều năm, nhiều thế hệ.
Những ngày qua còn có nguy cơ các nhà máy nguyên tử ở Ukraine có thể bị tổn hại vì bom
đạn, sẽ lan rộng ra cả trời Âu, có thể diệt chủng mà hậu quả không ai lường trước được.
Các nước thuộc Liên minh Âu châu và Khối phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) tuyên bố
không tham chiến trực tiếp ở Ukraine. Bằng mọi cách phải giới hạn chiến tranh, không leo
thang và tránh đưa đến chiến tranh nguyên tử. Ðồng thời, các nước NATO tiếp viện cho
Ukraine các võ khí phòng thủ, các quân cụ và nhu yếu của thời chiến.
Phe Tây phương đã nhất trí, đưa ra mau chóng nhiều biện pháp kinh tế và tài chính để trừng
phạt Nga. Họ muốn Putin thấy rằng, Nga phải trả giá rất đắt cho hành động xâm lăng Ukraine.
Các biện pháp trả đũa cũng nhắm vào khối tài sản của nhóm thiểu số đại gia tỉ phủ thân cận
với Putin. Tuy nhiên, để còn ngỏ đường cho đàm phán ngoại giao, mức độ trừng phạt Nga vẫn
chưa đến mức tối đa.
Chỉ trong một thời gian ngắn số người tị nạn Ukraine đã cao hơn 1 triệu; đa số là phụ nữ và
trẻ em. Nếu chiến tranh kéo dài, chắc chắn số người lánh nạn chiến tranh còn gia tăng gấp
nhiều lần hơn nữa. Tại các nước láng giềng của Ukraine như Ba Lan, Slowakei, Hung, Lỗ Ma
Ni, Moldau, xa hơn nữa ở các quốc gia Tây Âu, người dân mọi nơi tiếp đón nhiệt tình, hết sức
giúp đỡ người tị nạn Ukraine về mọi mặt. Người Âu châu ý thức rõ rằng cuộc kháng chiến
của dân tộc Ukraine đồng thời cũng bảo vệ nền tư do và hòa bình cho cả Âu châu.
Ngày 03.03.2022 tại Ðại hội đồng LHQ, 141 quốc gia lớn nhỏ trên thế giới đã mạnh dạn bỏ
phiếu đồng ý quyết nghị lên án cuộc chiến tranh xâm lăng của Nga do Putin khởi động.
Họ quả quyết chọn một trật tự thế giới có quy luật, tôn trọng các quyền cơ bản của con người
cũng như nói lên ước vọng sống trong hòa bình, thịnh vượng và văn minh. Không một nước
nào dù mạnh đến đâu đi nữa cũng không được ngang nhiên uy hiếp nước nhỏ, nước yếu,
không được áp đặt tham vọng của một cá nhân, của dân tộc này lên dân tộc khác. Các quốc
gia bỏ phiếu thuận đã giương cao ý chí độc lập, cương quyết bảo vệ các quyền chính đáng của
đất nước mình được Công pháp Quốc tế công nhận, được Hiến chương Liên Hiệp Quốc bảo
đảm.
Việt Nam CS đã bỏ phiếu trắng vì sợ làm mất lòng Nga của Putin và không dám làm khác với
Trung Quốc, người bạn láng giềng từng xâm lăng Việt Nam năm 1979 cũng như ngang nhiên
vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Ðông. Một lần nữa, động thái này cho thấy đất nước
ta không có độc lập. Việt Nam hôm nay không đủ sức mạnh để thẳng thắn đứng về phía chính
nghĩa, đứng về phía cộng đồng thế giới tiến bộ, hầu đưa đất nước đi lên, tạo ấm no, hạnh phúc
và độc lập thực sự cho dân tộc.
Dân tộc Ukraine dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Selenskij đang kêu cứu.
Nền hòa bình ở Âu châu và thế giới đang bị đe dọa.
Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi mọi người Việt Nam yêu chuộng tự do và hòa bình, hãy đoàn kết
lại, chung vai với dân tộc Ukraine, góp phần tranh đấu thắng lợi cho lẽ phải, cho hòa bình
trong tự do và nhân quyền.
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