Tâm Thư
Kêu gọi Vận động cho một Hội Nghị Dân Tộc Tự Quyết
Ngày 30 tháng 8 năm 2021
Kính thưa Quý Vị Lãnh đạo các Tôn giáo, Sắc Tộc, Tổ chức đấu tranh, Đảng phái chính trị, Cơ quan truyền
thông báo chí, Cộng Đồng, Nhân sĩ Người Việt Quốc Gia, Đồng bào Người Việt khắp các Châu Lục, Tập thể
Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa trong và ngoài nước.
Bốn mươi sáu năm qua, kẻ thù chung của chúng ta là Cộng sản Việt Nam với bộ máy cầm quyền độc tài, tàn ác,
đàn áp tước đoạt quyền sống của người dân, coi dân như nô lệ. Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thể giải trừ hoạ
cộng sản. Nhục mất nước, làm nô lệ cho bọn cộng sản tay sai, bị Tàu cộng ức hiếp, bị đe dọa xâm lăng thường
xuyên… là nỗi uất hận của mọi người dân Việt. Chúng ta không thể mãi giữ thái độ im lặng, tuyệt vọng, buông
xuôi mặc cho số phận.
Hội Nghị Diên Hồng thể hiện tinh thần Dân Tộc Tự Quyết của Cha Ông ta vẫn còn đó. Tinh thần đó vẫn luôn
hiện hữu và thôi thúc mỗi người chúng ta, nhất là trong hoàn cảnh cấp bách sôi động hiện nay (Thảm trạng dịch
virut Vũ Hán tồi tệ tại Việt Nam. Can thiệp quốc tế tại Biển Đông Nam Á…) Chúng ta phải biết kết nối mọi
thành phần Dân Tộc, tránh phân biệt, chia rẽ vì bất đồng quan điểm. Chính sức mạnh Diên Hồng này sẽ đóng
vai trò cầu nối giữa các cá nhân, tổ chức, đoàn thể… cùng đặt quyền lợi chung của gần trăm triệu người dân
Việt lên trên hết, để cùng bàn thảo và quyết định chung, tiến tới cuộc vận động hình thành và tổ chức một Hội
Nghị Dân Tộc Tự Quyết như Cha Ông ta đã từng làm.
"Thời cơ giải thể cộng sản Việt Nam đã đến"
Quyền Dân Tôc Tự Quyết là quyền pháp lý cơ bản đặt nền tảng trên văn hóa và phong tục tập quán của mỗi
Dân Tộc từng Quốc Gia để quyết định cho quyền sống, quyền thể hiện chính trị của người dân trong Quốc Gia
đó đúng theo luật pháp quốc tế đã được Liên Hiệp Quốc xác định.
Quyền Dân Tộc Tự Quyết phải được đặt lên trên mọi quyền khác. Tất cả mọi người phải có bổn phận trách
nhiệm tôn trọng, bảo vệ và phát huy Quyền Tự Quyết của Dân Tộc mình, đấu tranh giành lại nếu quyền này bị
tước đoạt, xâm phạm bởi bất kỳ thế lực nào.
Kính thưa Quý Vị, nhân danh là Người Việt Quốc Gia yêu nước thuộc mọi thành phần Dân Tộc:
Trân trọng kính mời quý vị cùng tham gia vào công việc đồng khởi xướng cuộc vận động này bằng cách ký tên
kêu gọi hình thành và tổ chức một Hội Nghị Dân Tộc Tự Quyết năm 2022 để thực hiện quyền Tự Quyết của
chính Dân Tộc Việt Nam mà Người Việt Tự Do khắp nơi đã và đang chờ đợi gần nửa thế kỷ qua.
Chúng ta sẽ thực hiện những buổi họp bàn thảo, góp ý hoặc trên mạng hoặc trực tiếp để hoạch định và lên
chương trình cụ thể nhằm tiến hành vận động, quảng bá, xây dựng Hội Nghị Dân Tộc Tự Quyết 2022, đại diện
cho mọi thành phần Dân Tộc Việt Nam, cho một Việt Nam tương lai không cộng sản.
Xin liên lạc qua địa chỉ email chung: HoiNghiDanTocTuQuyet2022@gmail.com
Ký tên đồng khởi xướng: https://www.hoinghidantoctuquyet.org
Kính chúc quý vị luôn an mạnh và rất mong nhận được sự quan tâm và hiệp lực của quý vị.
Trân trọng,
Danh sách ký tên đồng khởi xướng kêu gọi vận động Hội Nghị Dân Tộc Tự Quyết 2022

