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Kính gửi: Các Nạn Nhân Covid-19 Vũ Hán trực tiếp và gián tiếp toàn cầu
Theo thông tin công bố của cơ quan y tế thế giới (WHO) từ đầu tháng 12 năm 2019, dịch bệnh đã bộc phát
dữ dội từ Thành phố Vũ Hán, Tỉnh Hồ Bắc, Trung Cộng và lây lan nhanh thành một Đại dịch toàn cầu.
COVID-19 Vũ Hán không chỉ gây tử vong hàng trăm ngàn người trên thế giới, mà nó còn đe dọa sự sống
còn của toàn nhân loại.
Thế nhưng, chính quyền Bắc Kinh đã bưng bít và che dấu thông tin. Họ đã cố ý khai thấp những con số
nạn nhân bị nhiễm và tử vong do Coronavirus Vũ Hán. Bắc Kinh tìm mọi cách xóa các vết tích, viện dẫn
nhiều lý do để ngăn cản các cuộc điều tra của quốc tế. Mặt khác, cơ quan WHO lại có thái độ phản ứng
chậm trể đối với việc phòng ngừa dịch bệnh, vì thế đã làm cho nhân loại toàn cầu phải gánh chịu một hậu
quả tang thương khủng khiếp. Chính vì vậy, các nạn nhân trực tiếp và gián tiếp trên toàn thế giới yêu cầu
các cơ quan công quyền quốc tế chính thức có một cuộc điều tra độc lập để tìm ra sự thật và truy cứu trách
nhiệm đối với thủ phạm.
Theo thống kê của Worldometers: https://www.worldometers.info/coronavirus/
Tính đến hôm nay, đã có 5,991,331 nạn nhân của 213 Quốc Gia trên toàn cầu đã bị nhiễm dịch Covid-19
Vũ Hán, và 362,921 nạn nhân đã chết. Tình trạng nhiễm bệnh và tử vong vẫn tiếp tục tăng mỗi giờ, đe dọa
tính mạng và sức khỏe của toàn nhân loại, nếu các cơ quan y tế của các quốc gia không tìm ra cách chữa trị
và ngăn chận hữu hiệu.
I.

Hậu quả đối với nạn nhân Covid-19 Vũ Hán như sau:
1. Nhiều người trên thế giới bị chết và bị nhiễm Covid-19.
2. Các trường học phải đóng cửa, học sinh, sinh viên không được đến trường đã gây nhiều sự thiệt
hại cho hệ thống giáo dục.
3. Các công ty, xí nghiệp, nhà máy, khu kinh tế, du lịch, phi trường, v.v., đều phải đóng cửa một
thời gian gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới.

II.

Yêu cầu khẩn cấp minh bạch hóa những vấn đề hệ trọng, liên quan đến sự sống còn của nhân
loại:
1. Điều tra minh bạch:
Yêu cầu các cơ quan công quyền quốc tế và các cơ quan truyền thông nhanh chóng gửi các đoàn
điều tra đến Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, thu thập chứng cứ cụ thể để làm sáng tỏ những khuất
tất chung quanh Đại dịch COVID-19 Vũ Hán này.
2. Xác định nguyên nhân:

Yêu cầu các cơ quan công quyền quốc tế, và các cơ quan truyền thông sau khi điều tra, phải công
bố và xác định nguyên nhân của sự bùng phát Đại dịch Covid -19 Vũ Hán.
3. Truy tố trách nhiệm:
a. Truy xét thủ phạm và đồng lõa đã làm trái trách nhiệm quốc tế, che giấu thông tin, che giấu dịch
bệnh, gây ra hậu quả đại dịch toàn cầu.
b. Truy xét thủ phạm và đồng lõa cố ý làm chậm trễ điều tra, xóa các vết tích về nguyên nhân do
thiên nhiên hay nhân tạo.
c. Truy xét thủ phạm và đồng lõa về tội ác diệt chủng chống nhân loại, dựa trên vi phạm điều 6 và
điều 7 “Quy định Y tế Quốc tế”.
III.

Yêu cầu chính phủ các quốc gia đòi bồi thường mọi thiệt hại cho các nạn nhân:
1. Phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân còn sống hay đã chết, trực tiếp và gián tiếp do Covid19 Vũ Hán gây ra trên toàn cầu.
2. Phải bồi thường thiệt hại kinh tế cho các quốc gia trên thế giới.
3. Các thủ phạm và đồng lõa phải bị trừng trị về tội ác diệt chủng, tội ác chống nhân loại.
4. Cuối cùng, xin Liên Hiệp Quốc phải kiểm soát thường trực, để tránh tái diễn trong tương lai.
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