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Kính gửi Hòa Thượng Thích Không Tánh, Chánh Trị Sự Hứa Phi,
Thưa nhị Vị,
Tôi rất khích lệ được nhị Vị và quí Vị lãnh đạo Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tin
tưởng trong trách vụ lãnh đạo Chính Phủ Pháp Định VNCH đặng góp sức cùng đồng
bào yêu nước tranh đấu cho độc lập, tự do, dân chủ của quê hương.
Thỉnh nguyện thư của nhị Vị thể hiện sự quan tâm và lo lắng của nhị Vị về công việc
khó khăn, nặng nề nhưng phấn khởi và tiến triển rất khả quan mà CPPĐ đang nỗ lực
thúc đẩy.
Cuộc vận động quốc tế yểm trợ giải pháp tổng tuyển cử quốc tế giám sát, dồng bào
tham dự và kiểm soát đặng toàn dân quyết định thể chế tương lai của Việt Nam do
CPPĐ đề nghị, đang được Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đặc biệt lưu tâm bởi các lý
do :
1-Tư cách chính danh của CPPĐVNCH kế thừa Chính Phủ tiền nhiệm của quốc gia
VNCH bị Cộng sản Bắc Việt (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) xâm lăng, chà đạp
Hiệp Định Paris 1973 mà Hoa Kỳ, Chính Phủ VNCH và 10 Chính Phủ khác ký kết
trước sự chứng giám của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc.
2-Hiện tình địa-chính-trị trong vùng Đông Á – Thái Bình Dương đòi hỏi một quốc
gia Việt Nam dứt khoát chống Trung Cộng trong lúc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa
tiếp tục thần phục Trung Cộng, đối thủ của Liên Minh Ấn-Úc-Nhật-Hoa Kỳ và nay
cả Liên Âu.
3-Lộ trình dân-chủ-hóa của CPPĐVNCH được thông tri và thỉnh cầu Hoa Kỳ, các
quốc gia dân chủ và LHQ hỗ trợ, đã đáp ứng hoàn toàn đòi hỏi của Liên Minh đồng
thời phù hợp với chủ trương của Hoa Ký, Liên Hiệp Quốc và các nước quan tâm đến
Việt Nam, giải quyết các vụ tranh chấp trong vùng Đông Á – Thái Bình Dương bằng
các phương thức phi-quân sự nhưng vô cùng hữu hiệu.

Riêng về Gia Nã Đại, Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải vẫn luôn luôn đặt vấn đề phục
hoạt Hiệp Định Paris để thực thi các cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống
nhất của nước Việt Nam và quyền Dân Tộc Tự Quyết của nhân dân Miền Nam Việt
Nam. Thượng Nghị Sĩ cũng đã chuyển đạt thỉnh cầu tương tự của CPPĐVNCH đến
các đại diện ngoại giao các quốc gia ký kết Hiệp Định Paris ở thủ đô Ottawa.
Luật sư Lâm Chấn Thọ cũng được tôi ủy nhiệm thi hành công tác này.
Tôi cũng nhắc lại đây TNS Ngô Thanh Hải đã sắp đặt cho nhà hoạt động dân chủ bác
sĩ Nguyễn Thể Bình đến từ Hoa Kỳ tuyên đọc bức thư của tôi, nhân danh Chủ Tịch
Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam và Quốc Vụ Khanh Chính Phủ VNCH gửi
Thủ Tướng Gia Nã Đại thỉnh cầu can thiệp với các quốc gia ký kết Hiệp Định Paris
thực thi các cam kết minh thị trong Hiệp Định, tuyên đọc lúc khai mạc Hội Nghị
ngày 1 tháng 12, 2014 tại trụ sở Thượng Viện với sự tham dự của nhiều đoàn thể của
cộng đồng người Việt và một số Thượng Nghị Sĩ Gia Nã Đại.
Hiện nay, CPPĐVNCH đang ưu tiên tập trung mọi nỗ lực thúc đẩy Hoa kỳ, LHQ và
các quốc gia dân chủ gồm một số nước ký kết Hiệp Định Paris, hỗ trợ giải pháp tổng
tuyển cử càng sớm càng tốt đặng Việt Nam sớm khôi phục lại độc lập, tự do, góp sức
xứng đáng cùng Liên Minh ngăn chận mưu đồ bành trướng của Trung Cộng mà Việt
Nam là mục tiêu số 1 của chúng.
Phong trào Tuyên Ngôn Hòa Bình của quí Vị là một đóng góp tinh thần cho công
cuộc tranh đấu chung của chúng ta cho một nền hòa bình công chính của Việt Nam
tương lai tự do, dân chủ, phú cường mà toàn dân mong đợi và CPPĐVNCH đang
vượt qua mọi thử thách, cùng quí Vị Hội Đồng Liên Tôn và dồng bào yêu nước
quyết tâm thực hiện thành công.
Trân trọng thân kính chào nhị Vị.
Hải Ngoại, ngày 20 tháng 2, 2022
Thủ Tướng Chính Phủ,

Lê Trọng Quát.
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