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Kính gửi: Hội Hữu nghị Liên bang Nga – Việt Nam
Các bạn yêu quý!
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên
bang Nga vô cùng thương tiếc được tin Phó Tiến sỹ Khoa học Lịch sử Grigory
Mikhailovich Lokshin, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Liên bang Nga – Việt Nam đã từ
trần vào ngày 7/9/2022 sau một thời gian lâm bệnh.
Phó Tiến sỹ Grigory Mikhailovich Lokshin là người bạn đặc biệt của nhân dân
Việt Nam, có hiểu biết sâu rộng và gắn bó sâu sắc với Việt Nam. Ông tốt nghiệp Đại
học Quan hệ Quốc tế Moskva và hoàn thành luận án Phó Tiến sỹ với đề tài “Phong
trào giải phóng dân tộc ở miền Nam Việt Nam những năm 1954-1964”. Ông đã trực
tiếp tham gia và có nhiều đóng góp ý nghĩa đối với cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc,
hòa bình, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Ông từng đảm nhận vị trí
Tổng Thư ký Ủy ban Liên Xô ủng hộ Việt Nam. Trong giai đoạn 1965 – 1993, ngay
từ những ngày đầu Mỹ can thiệp vào Việt Nam, ông đã tham gia tổ chức các phong
trào quần chúng đoàn kết với nhân dân Việt Nam ở Liên Xô và phối hợp với nhiều
phong trào xã hội ở các nước đấu tranh, kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
Phó Tiến sỹ Grigory Mikhailovich Lokshin cũng là một nhà Việt Nam học kỳ
cựu, chuyên gia nổi tiếng của Nga về Biển Đông, nhà nghiên cứu hàng đầu của Trung
tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Trung Quốc và Châu Á đương đại
thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga. Ông là tác giả của cuốn sách “Lịch sử
cận đại Việt Nam (1965)”, là tác giả của nhiều bài viết, nghiên cứu khoa học về các
vấn đề của phong trào giải phóng dân tộc ở miền Nam Việt Nam, về chính sách của
Mỹ và Liên Xô ở Đông Nam Á. Từ năm 2007, ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội Hữu
nghị Liên bang Nga – Việt Nam và tiếp tục đóng góp, dành tâm huyết của mình cho
các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa Liên bang Nga và Việt Nam đến tận những
năm tháng cuối đời.
Với những cống hiến to lớn trong công tác đối ngoại nhân dân, các hoạt động
nghiên cứu khoa học, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam
trong nhiều năm qua, ông Grigory Mikhailovich Lokshin đã hai lần vinh dự nhận
được Huân chương Hữu nghị do Nhà nước Việt Nam trao tặng. Ông cũng từng được
tặng thưởng Huân chương Hữu nghị giữa các dân tộc của Liên Xô và nhiều huy
chương danh giá khác.

Ông Grigory Mikhailovich Lokshin ra đi là mất mát vô cùng to lớn đối với tất
cả chúng ta. Nhân dân Việt Nam mất đi một người bạn lớn, luôn dành cho Việt Nam
sự ủng hộ quý giá và những tình cảm tốt đẹp nhất. Thay mặt Liên hiệp các tổ chức
hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, chúng tôi xin gửi
tới Hội Hữu nghị Liên bang Nga – Việt Nam và thông qua Hội, xin gửi tới gia đình,
bạn bè, thân quyến của ông Grigory Mikhailovich Lokshin lời chia buồn sâu sắc nhất.
Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dù đã đi xa, ông Grigory Mikhailovich
Lokshin sẽ sống mãi trong trái tim của mỗi chúng ta. Nhân dân Việt Nam luôn biết
ơn, trân trọng và ghi nhớ tình cảm, những cống hiến của ông đối với Việt Nam và
quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam,
Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga cùng các tổ chức hữu nghị nhân dân khác
của Việt Nam sẽ tiếp tục vun đắp, thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt
đẹp giữa hai nước trên nền tảng quan hệ vững chắc mà cá nhân ông Grigory
Mikhailovich Lokshin và các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng nên.
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