
  1 

 

Kính mời Quí Vị ký thỉnh nguyện thư  
đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ 

thực hiện Đạo luật PL 93-559 
 

Kính thưa Quí Vị, 

Ngày 30/12/1974, Tổng thống Gerald Ford đã ký Đạo luật Public Law 93-559, trong đó Điều 
34-b-4 quy định Tổng Thống và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải tái triệu tập Hội nghị Quốc tế đã được 
tổ chức tại Paris ngày 2/3/1973, tức hơn một tháng sau khi Hiệp Định Paris được ký kết. Hội nghị 
Quốc tế này quy tụ đại diện chính phủ 12 quốc gia đã ký kết một Định Ước Quốc tế nhằm xử lý 
trường hợp Hiệp Định Paris bị vi phạm. Nay ai cũng biết Hiệp Định Paris đã bị Trung cộng và 
CSVN vi phạm trầm trọng trên 45 năm qua. 

Mặc dù Đạo luật PL 93-559 đã ký kết 46 năm qua, nhưng Điều 34-b-4 đã không được áp 
dụng vì nhiều lý do. Đạo luật này với điều 34-b-4 đã được Luật sư Lâm Chấn Thọ, qua thời gian 
nghiên cứu tìm tòi một giải pháp cho vấn đề Việt Nam, đã khám phá ra chỉ cách đây vài năm thôi. 
Việc khám phá này mở ra cho người Việt chúng ta một phương thức đấu tranh mới, dựa trên các văn 
bản quan trọng đã được Quốc tế cũng như chính phủ Hoa Kỳ ký kết, ban hành và cho tới nay vẫn 
còn giá trị để thi hành. Vì thế, chúng ta có thể và có quyền kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ, vốn là một 
chính phủ thượng tôn pháp luật, thực thi Điều 34-b-4 trong Đạo luật PL 93-559 nói trên. 

Một điều đáng mừng là ngoài Đạo luật nói trên, chính phủ Hoa Kỳ còn có một luật khác là 
khi người dân Hoa Kỳ có một yêu cầu hợp lý hợp pháp nào muốn chính phủ thực hiện, thì phải trình 
bày trong một thỉnh nguyện thư gửi cho Tòa Bạch Ốc, và sau đó phải được ít nhất 100,000 người ký 
tên qua email chỉ trong một tháng, nghĩa là quá một tháng thì việc ký tên không còn hữu hiệu. Sau 
một tháng, nếu Thỉnh nguyện thư đạt được ít nhất 100,000 chữ ký qua email, thì 60 ngày sau, Tổng 
thống Hoa Kỳ có trách nhiệm trả lời thỉnh nguyện thư ấy. Điều yêu cầu trong Thỉnh nguyện thư có 
được đáp ứng hay không tùy thuộc vào sự xét đoán và quyết định của chính phủ Hoa Kỳ. 

 Ngày 15/3/2020, Ban Vận động Quốc tế Xử lý việc Cộng sản vi phạm Hiệp Định Paris đã 
gửi Thỉnh nguyện thư cho Tòa Bạch Ốc, và Tòa Bạch Ốc đã gửi cho Ban Vận động đường link 

https://petitions.whitehouse.gov/petition/reconvene-international-conference-vietnam-tool-
address-chinas-encroachment-south-china-sea 

để mọi người trên khắp thế giới từ 13 tuổi trở lên có thể dùng email của mình để ký tên. 

Vậy, chúng tôi tha thiết mời Quí Vị bấm vào đường link trên, để ký tên theo hướng dẫn sau 
đây: 
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Sau khi đã bấm vào ô có chữ SIGN NOW ở mục E, Quí Vị hãy mở email đã ghi ở mục C, 
Quí Vị sẽ nhận được thư của Tòa Bạch Ốc đã gửi để yêu cầu Quí Vị xác nhận rằng Quí Vị đã ký 
Thỉnh nguyện thư, như hình dưới đây: 
 

 

Mở email này ra, Quí Vị sẽ thấy thư của Tòa Bạch Ốc mà phần đầu như sau:  
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Sau khi bấm chuột vào link «Confirm your signature...» thì một trang web khác hiện ra, báo 
tin việc ký tên của Quí Vị đã thành công. 
 

 

Rất mong Quí Vị ký tên, đồng thời vận động người thân, bạn bè, chiến hữu của Quí Vị cùng 
ký để Thỉnh nguyện thư này đạt được ít nhất 100,000 chữ ký trước ngày 15/4/2020. 

Để có được 100,000 chữ ký trong 30 ngày, ít ra mỗi ngày Thỉnh nguyện thư phải có được 
3,400 chữ ký. Nếu được như vậy, thì sau 30 ngày, chúng ta có được (3,400 x 30) tức 102,000 chữ ký. 
Do đó, Thỉnh nguyện thư rất cần sự cộng tác tích cực của Quí Vị trong việc vận động mọi người mà 
Quí Vị quen biết cùng tham gia ký tên. 

 

Kính thưa Quí Vị,  

Hầu hết những cách đấu tranh mà người Việt hải ngoại đã sử dụng như vận động chính giới 
các quốc gia, biểu tình trước các cơ quan quyền lực, v.v... để yêu cầu một điều nào đó cho quê 
hương Việt Nam, thì đều dựa trên lòng tốt và thiện chí của chính giới cũng như của những đối tượng 
mà chúng ta nhắm đến trong những cuộc lobby, những cuộc biểu tình, v.v... Họ có quan tâm hay 
thỏa mãn những yêu cầu của chúng ta hay không, hoàn toàn là tự do của họ. 

Còn việc ký tên vào thỉnh nguyện thư này cũng là một cách lobby chính giới, một cách biểu 
tình bằng chữ ký, nó hữu hiệu hơn khá nhiều so với hầu hết các phương thức đấu tranh khác mà 
chúng ta từng áp dụng, vì nó dựa trên những văn bản pháp lý hay văn bản luật được Quốc tế hay các 
chính phủ cam kết thực hiện với chữ ký của họ. Vì thế, nó buộc các chính phủ phải thực hiện những 
gì họ đã ký kết, hoặc những gì mà luật pháp đã quy định. Họ có thể thất hứa điều họ đã cam kết hay 
không thực hiện những điều quy định trong luật pháp, điều đó sẽ khiến họ mất uy tín, và nếu họ còn 
lương tâm thì ít ra họ sẽ không ổn với lương tâm của họ. 
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Để có được những thông tin và những văn bản pháp lý liên quan đến việc Vận động Quốc tế 
xử lý vi phạm Hiệp Định Paris 1973, mời Quí Vị vào trang web http://www.hiepdinhparis.com. Vào 
trang web này, Quí Vị cũng sẽ được hướng dẫn cách thức vào trang web «We The People» của Tòa 
Bạch Ốc để ký Thỉnh nguyện thư do Ủy ban Vận động Quốc tế Xử lý Việc Cộng sản Vi phạm Hiệp 
Định Paris 1973 nộp cho Tòa Bạch Ốc ngày 15/3/2020. 

Rất mong Quí Vị hưởng ứng ký tên vào Thỉnh nguyện thư, đồng thời tích cực vận động 
người thân, bạn bè, chiến hữu cùng tham gia ký tên để góp phần làm xoay chuyển tốt đẹp hơn tình 
hình quê hương Việt Nam của chúng ta. 

Thay mặt Ủy ban Vận động Quốc tế Xử lý Việc Cộng sản Vi phạm Hiệp Định Paris 1973 

˗ Linh mục Bùi Phong 
˗ Luật sư Lâm Chấn Thọ 
˗ Giáo sư Nguyễn Chính Kết 
˗ Bà Lisa Nguyễn 

______________________________________ 

Phụ lục: 

ĐẠO LUẬT HOA KỲ PUBLIC LAW 93-559 

Đây là văn bản thứ 3 đi kèm theo Hiệp Định Paris và Công Ước Quốc Tế. Đạo luật Public Law 93-
559 của Hoa Kỳ do Tổng thống Gerald Ford ký ngày 30/12/1974. Điều 34-b-4 trong Đạo luật này quy định 
Tổng Thống và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải thực hiện một hội nghị quốc tế về Hiệp Định Paris để đòi buộc 
nó phải được thực thi đúng như các quốc gia đã ký vào bản cam kết. 

Nội dung điều 34-b trong Đạo luật PL 93-559 (trong đó có điều 34-b-4) 

b. Quốc hội phát hiện thêm rằng việc tiếp tục các cuộc đấu tranh quân sự ở miền Nam Việt Nam và 
Campuchia và không vì lợi ích của các bên trực tiếp tham gia vào các cuộc xung đột, nhân dân Đông Dương 
hay từ hòa bình. Để giảm bớt đau khổ của con người ở Đông Dương và mang lại một nền hòa bình chân 
chính, Quốc hội kêu gọi và yêu cầu Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao thực hiện các biện pháp sau:  

1) Để bắt đầu các cuộc đàm phán với các đại diện của Liên Xô và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để 
sắp xếp một trợ lý quân sự được thỏa thuận và giảm nhanh chóng về phía ba bên cung cấp vũ khí chính cho 
tất cả các bên Việt Nam và Campuchia tham gia xung đột;  

2) Thúc giục bằng mọi cách có nghĩa là chính phủ Cộng hòa Khmer tham gia đàm phán với đại diện 
của chính phủ Liên minh quốc gia Khmer với mục đích sắp xếp một cuộc đình chiến ngay lập tức và giải 
quyết chính trị cho cuộc xung đột; và sử dụng tất cả các phương tiện có sẵn để thiết lập liên lạc với chính phủ 
Liên minh Quốc gia Khmer và kêu gọi họ theo đuổi tham gia vào các cuộc đàm phán như vậy. Hoa Kỳ nên 
thúc giục tất cả các bên Campuchia sử dụng các văn phòng tốt của Liên hợp quốc hoặc một nước thứ ba được 
kính trọng với mục đích chấm dứt chiến sự và đạt được một giải pháp chính trị;  

3) Sử dụng bất kỳ diễn đàn công cộng hoặc tư nhân nào để đàm phán trực tiếp với đại diện của Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, chính phủ cách mạng lâm thời và Việt Nam Cộng hòa để tìm cách ngừng bắn mới ở 
Việt Nam và tuân thủ đầy đủ các điều khoản của Hiệp định Paris về việc chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa 
bình ở Việt Nam bao gồm một kế toán đầy đủ cho người Mỹ mất tích ở Đông Dương;  

4) Tái lập Hội nghị quốc tế về Hiệp Định Paris để tìm cách thực hiện đầy đủ các điều khoản 
của thỏa thuận ngày 27/1/1973 về phía tất cả các bên Việt Nam trong cuộc xung đột; và 

5) duy trì tham vấn thường xuyên và đầy đủ với các ủy ban thích hợp của Quốc hội và báo cáo Quốc 
hội và quốc gia theo định kỳ về tiến trình đạt được sự chấm dứt hoàn toàn chiến sự ở Đông Dương và giảm 
hỗ trợ quân sự cho khu vực đó. 


