TUYÊN NGÔN HOÀ BÌNH
(Declaration of Peace) 2021

(GIẢI PHÁP CHỐNG XÂM LẤN BIỂN ĐÔNG CỦA TRUNG CỘNG)

Kính thưa toàn thể Công Dân VNCH Quốc nội và Hải ngoại !
Noi gương các Bậc Thánh Hiền đã vì tình yêu thương nhân loại mà dấn thân vào
nơi luân hiểm để cứu độ quần sanh; Chúng tôi, những lãnh đạo tinh thần Tôn
Giáo và cũng là những Công dân của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa (RVN).
Xin trân trọng kính Thư nầy đến toàn thể Quý Vị với mục đích tìm kiếm một GIẢI
PHÁP HÒA BÌNH nhằm đối phó lại sự xâm lấn của Trung Cộng trên Biển Đông
Nam Á ( còn gọi là Biển Đông ).
Đồng thời TUYÊN NGÔN HÒA BÌNH nầy là đáp lại việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu
gọi các nước Đông Nam Á Châu (ASEANs) đứng lên chống lại âm mưu xâm lược và
những hành động phi pháp của Trung cộng tại khu vực.
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Như quý vị đã thấy. Trung cộng (tức chế độ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) đã bác
bỏ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực, bác bỏ các yêu sách liên quan đến
“đường chín đoạn” của họ trong tranh chấp với Philippines. Trung cộng chắc chắn
sẽ sử dụng quyền phủ quyết (VETO) của mình trong Thường trực Hội đồng Bảo
an Liên hợp quốc để từ chối tuân thủ bất kỳ phán quyết bất lợi nào, của bất kỳ tòa
án quốc tế nào được đưa ra trước Thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp
Quốc (UN).
Tuy nhiên trên trường quốc tế, Trung cộng không thể từ chối tuân thủ một thỏa
thuận quốc tế mà họ đã ký kết đối với các quốc gia khác (không nằm trong khuôn
khổ của Thường trực HĐBA – UN). Đó là thể diện quốc gia và uy tín trên trường
quốc tế mà bất cứ quốc gia nào cũng cố gắng tạo ra.

http://www.hdnicewallpapers.com
Vì những lý do trên , chúng tôi muốn đề xuất một công cụ pháp lý mạnh mẽ, cho
phép thành lập một Liên minh quốc tế, xoay quanh sự lãnh đạo của Hoa Kỳ, nhằm
chống lại sự bá quyền của Trung cộng, và buộc Trung cộng tham gia vào các cuộc
đàm phán đa phương (mà họ không thể né tránh):
– Điều 7 của Kết Ước hội nghị quốc tế về vấn đề Chiến tranh Việt Nam ngày
02/03/1973, do Trung cộng và 11 chánh phủ / thành phần khác ký vào ngày
2/3/1973, được Hoa Kỳ thông qua ngày 13/5/1974, đã quy định: trong trường
hợp (các bên ký kết) có vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, cũng như vi phạm
Hiệp định Paris 1973, các bên ký kết sẽ tham khảo ý kiến của nhau để khắc phục
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các vấn đề; và cung cấp một cơ chế giải quyết (xung đột) bằng cách triệu tập lại Hội
nghị quốc tế với các bên ký kết.
– Điều 4 và Điều 5 của Kết ước này cũng chỉ ra rằng: các bên ký kết, trong đó có
Trung cộng “long trọng công nhận và tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân
dân Việt Nam, tức là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của
Việt Nam cũng như quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam“.
1975 VNDCCH – một trong các bên ký kết, xâm chiếm lảnh thổ của Quốc Gia VNCH
, Quốc Gia của chúng ta.
Năm 1974 và 1988, Trung cộng lần lượt xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa của VNCH (RVN).

Những cuộc xâm lược này là vi phạm Hiệp định Paris 1973 và Kết ước Hội Nghị
Quốc tế về Việt Nam (nói trên), cho phép bất kỳ quốc gia ký kết nào cũng có quyền
triệu tập lại Hội nghị quốc tế (để giải quyết), bằng cách tôn trọng các điều kiện của
Điều khoản 7 của Kết Ước.
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Đặc biệt: Vào ngày30 tháng 12 năm 1974, Tổng thống Ford đã ký Công luật 93559 (PL93-559, Mục 34(b)(4)), yêu cầu Hành pháp Hoa Kỳ triệu tập lại một hội
nghị quốc tế để ngăn chặn, trong tình huống của bất kỳ vi phạm Hiệp định Paris
1973. Công luật này đến nay chưa có vi Tổng thống Hoa kỳ nào thực hiện dù Trung
cộng và Việt cộng đã ngang nhiên vi phạm, tiến hành chiến tranh xâm lược VNCH
(như đã nói trên).
Chúng tôi tin rằng, với Điều 7 của Kết Ước và hoặc bằng cách viện dẫn tinh thần
của Công luật PL93-559, Hoa Kỳ có cơ sở pháp lý để khởi xướng việc tái hợp Hội
nghị quốc tế về Việt Nam và buộc các chính phủ / thành phần ký kết phải tham dự
vào bàn đàm phán, nơi mà Trung cộng không có quyền phủ quyết, và nơi họ có
phải chịu trách nhiệm không chỉ về các cuộc xâm lược bất hợp pháp của mình mà
còn các hậu quả về an ninh khu vực đã kéo dài từ ấy đến nay.
Sau quyết định của hội nghị quốc tế này, Trung cộng có thể bị buộc phải tháo dỡ
các cơ sở quân sự của mình đã xây dựng bất hợp pháp trên Biển Đông (đe dọa an
ninh hàng hải quốc tế), và trả lại các đảo cho chủ sở hữu hợp pháp – Việt Nam
Cộng hòa (RVN) – theo Công ước Geneva năm 1954.

Chế độ cầm quyền Việt Nam hiện tại(Việt Nam XHCN) không có chủ quyền đối với
đất đai, vùng trời, vùng biển và đảo của VNCH. Chế độ Việt Nam XHCN đã xâm
lược VNCHbằng vũ lực vào năm 1975. Họ lại luôn luôn nằm dưới sự kiểm soát của
Trung cộng (trong quan hệ Quốc tế cộng sản), không có tư cách và năng lực để đối
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đầu với Trung cộng. Và do đó, chế độ Việt Nam XHCN không có căn bản pháp lý
theo thuyết BÀN TAY SẠCH (???) để thừa kế và / hoặc thắng trong cuộc tranh đấu
chống lại sự chiếm đóng bất hợp pháp của Trung cộng. Chỉ có Việt nam Cộng hòa
(RVN) mới làm được điều đó.
Vì vậy, chúng tôi kiêu gọi Quý Công dân VNCH hiện đang cư ngụ tại các quốc gia
đã ký Kết Ước 1973, nhanh chóng thành lập các Ủy Ban vận động tái họp Hội
nghị Quốc tế, để tiếp tục thực hiện đề xuất này.
Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của các bạn và sự ủng hộ của giới lãnh đạo
Hoa Kỳ và các quốc gia đã ký Kết ước, một hội nghị quốc tế có thể xuất hiện để
ngăn chặn tham vọng của Trung cộng và duy trì hòa bình và tự do hàng hải ở Biển
Đông, cũng như đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng Quyền tự quyết của
nhân dân miền nam Việt Nam bằng cách tổ chức một cuộc tổng tuyển cử tự do,
với sự giám sát của quốc tế.
Chúng tôi gọi đây là GIẢI PHÁP HÒA BÌNH bởi nó không chỉ giúp cho các bên (Mỹ
và đồng minh) ngăn chặn và kềm chế thành công sự trổi dậy bá quyền Trung cộng
mà không cần phải nổ súng, khơi mào cuộc thế chiến hoặc chiến tranh cục bộ đẫm
máu, đe dọa tánh mạng của hàng chục thậm chí hàng trăm triệu thường dân vô tội.
Đặc biệt là dân Việt Nam đã chịu đựng quá nhiều khổ đau vì chiến tranh và sự cai
trị của chế độ Cộng sản/XHCN. Không một ai, không một thế hệ người Việt nào
phải tiếp tục hứng chịu mưa bom,bão đạn và tang tóc điêu linh thêm một lần nào
nữa.
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Chúng tôi tha thiết kính mong Quý Lãnh đạo Tinh thần các Tôn Giáo,Quý Chinh
Đảng,Đoàn thể, Tổ Chức,Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia trong cũng như ngoài
nước Ủng hộ, ký tên TUYÊN CÁO HÒA BÌNH nầy; đồng thời kính mong ước cùng
nhau gặp gỡ,thảo luận về Giải pháp hòa bình này với tất các Quý Thân hữu,Đông
bào Việt Nam khắp năm châu bốn biển.
Làm tại Việt Nam – Sài Gòn Ngày 21 tháng 6 năm 2021
TM NHÓM CHỦ TRƯƠNG
1. Hòa thượng Thích Không Tánh (Phật Giáo Việt Nam Thống nhứt)
2. Chánh trị sự Hứa Phi (Cao Đài Bảo thủ Chơn truyền)
3.
=======
Nhóm chủ trương cố gắng cập nhựt danh sách Tổ chức Đoàn thể và nhơn sĩ
ủng hộ mỗi ngày TẠI ĐÂY!)
Tham gia GHI DANH ủng hộ bằng cách bấm vào LINK NÀY!

Chuyển Đến: BS Lê Thị Lễ - Ngày 17/7/2021

www.vietnamvanhien.org
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