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Quyết Nghị
Đại Hội Thế Giới Kỳ 8 Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
Xét rằng,
1. Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn thất bại trong việc cai trị đất nước từ chánh trị, kinh tế, xã hội. Và đã
hủy hoại nền văn hoá truyền thống dân tộc. Họ biến ngành giáo dục thành bộ phận tuyên giáo của đảng; khống
chế, hủy diệt quyền sống của mọi người dân Việt Nam.
2. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của đất nước. Họ đã nhu nhược và hèn
yếu trong việc bảo vệ tổ quốc. Thay vì dùng quân đội để bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải trước sự đe dọa, lấn chiếm
của ngoại bang, họ lại dùng quân đội, công an đàn áp tàn bạo người dân yêu nước dám can đảm đứng lên
phản phản kháng hành động xâm lược của Trung Cộng.
3. Tự Do, Dân Chủ là một động lực thiết yếu trong việc xây dựng và phát triển đất nước, giúp kiểm soát hệ thống
quyền lực, và khuyến khích sự tham gia tích cực của mọi khuynh hướng quần chúng. Nhưng nhà cầm quyền
cộng sản Việt Nam đã tận lực triệt tiêu các quyền dân sự căn bản nầy, khiến tạo ra tệ nạn tham nhũng, lộng
quyền, làm cho xã hội đầy rẫy bất công, chia rẽ và hận thù làm suy yếu tiềm lực dân tộc.
4. Thấy rõ chủ trương hèn với giặc, ác với dân, sẵn sàng dâng hiến đất nước Việt Nam thân yêu cho Tàu cộng,
người dân trong nước đã không còn sợ hãi trước bạo lực, đang anh dũng đứng lên đòi quyền sống, bảo vệ môi
trường và sự toàn vẹn lãnh thổ. Trước cao trào tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền trong nước càng lúc
càng lớn mạnh, sự kết hợp, đoàn kết giữa các tổ chức cùng chung mục đích và lập trường quốc gia là một nhu
cầu khẩn thiết để tạo sức mạnh cứu nguy tổ quốc.
Nay Quyết Nghị,
1. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam đòi hỏi đảng Cộng Sản Việt Nam hãy vì quyền lợi tối thượng của dân tộc: Phải lập
tức từ bỏ chế độ độc tài, độc đảng, xóa bỏ chủ nghiã cộng sản; hòa giải với đồng bào trong nước là nạn nhân
trực tiếp của chế độ công sản để tiến đến hòa hợp dân tộc; kết hợp nội lực toàn dân chống ngoại xâm, bảo vệ
đất nước, phát triển kinh tế, nâng cao giáo dục và chấn hưng đạo đức.
2. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam không có nhu cầu hợp tác, đối thoại với chế độ độc tài, độc đảng cộng sản Hà
Nội. Nhà cầm quyền Hà Nội phải đối thoại trong tinh thần tôn trọng, hoà giải với sự phục thiện cùng đồng bào
quốc nội.
3. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác ngoại vận về kinh tế và ngoại giao để yểm trợ cao trào
tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam.
4. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam quan niệm cuộc tranh đấu chống bạo quyền cộng sản Hà Nội là toàn diện, cần
huy động sức mạnh toàn dân. LMDCVN sẽ tích cực hợp tác với các đoàn thể có cùng mục tiêu, cùng lập
trường quốc gia để sớm hoàn thành tiến trình dân chủ hóa Việt Nam và nhanh chóng đưa đất nước đến Tự
Do, Dân Chủ và Phú Cường.
Làm tại California ngày 30 tháng 7 năm 2017
Chủ Tich
Ủy Ban Giám Sát Trung Ương
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