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Act of march 2, 1973 nor can they obliterate the "de jure" existence and legitimacy under
International Law of the Government of the RVN.

As a matter of fact, the Republic of Vietnam has remained a political entity, existing in a much
larger geographic area, spreading all over the world, but mostly grouped in North America,
Europe and Australia, where three million of Vietnamese refugees have been living and
prospering beyond the curse of their motherland invaders. This three million strength citizenry
has gloriously succeeded in keeping their yellow flag with three red stripes, maintaining their
national anthem, preserving their political identity a a free people with their own overseas
organizations and remnants of civil and military organizations as well as members of all
branches of government which had been the components of the last and legal government of
the Republic of Vietnam before the 1975 invasion. The current spreading of the Vietnamese
people from the former RVN to other countries all over the globe can be compared to the
Israel’s Diaspora prior to their return to their motherland in 1948. The legal status of the RVN
after 1975 is similar to that of Poland when this state had been divided and annexed to Russia
and Germany in the 19th century during WWII.

In summary:
1) The Republic of Vietnam is a legally established State recognized by more than 80

countries that had formally exchanged diplomatic missions with Vietnam. In addition, the
RVN was accepted as member of the United Nations, in the status of an observer. In this
quality, it had participated as a full member of many international organizations such as:

- The International Parliamentary Association
- The Asian Parliamentary Association
- UNESCO
- UNICEF
- The World Health Organization
- The International Labor Organization, etc…

2) The invasion of the RVN by the DRV followed by a systematic inclusion and forceful of
South Vietnam into the then existing North Vietnamese communist regime, has deprived
the South Vietnamese people of the right to determine their political future through
genuinely free and democratic general elections under international supervision. These
actions of the Democratic Republic of Vietnam violated Provision 9, 11, and 15 of the
Paris Peace Accords( See Appendix C).

3) There has never been an International Treaty or Agreement nullifying



Bản dịch Tiếng Việt:

Kết Ước ngày 2 tháng 3 năm 1973 họ(Những kẻ tranh chấp Biển Đông) cũng không thể xóa bỏ
sự tồn tại và tính hợp pháp của "Chính Phủ Pháp Định" theo Luật Quốc tế của Chính phủ Việt
Nam Cộng Hòa.

Trên thực tế, Việt Nam Cộng hòa vẫn là một thực thể chính trị, tồn tại trên một khu vực địa lý
rộng lớn hơn nhiều, lan rộng khắp thế giới, nhưng chủ yếu tập trung ở Bắc Mỹ, Châu Âu và
Châu Úc, nơi ba triệu người Việt tị nạn đã và đang sinh sống và phồn vinh vượt ra khỏi lời
nguyền rủa của những kẻ xâm lược đất mẹ của họ. Ba triệu sức mạnh công dân này đã thành
công vẻ vang trong việc giữ lá cờ vàng ba sọc đỏ, duy trì bài quốc ca của họ, giữ gìn bản sắc
chính trị của họ, một người dân tự do với các tổ chức hải ngoại của họ và tàn dư của các tổ
chức dân sự và quân sự cũng như các thành viên của tất cả các chi nhánh của chính phủ từng
là thành phần của chính phủ hợp pháp và cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa trước cuộc xâm
lược năm 1975. Sự lan rộng hiện nay của người Việt từ cựu VNCH đến các quốc gia khác trên
toàn cầu có thể được so sánh với người Do Thái ở Hải Ngoại trước khi họ trở về quê mẹ năm
1948. Địa vị pháp lý của VNCH sau 1975 tương tự như của Ba Lan khi nhà nước này đã bị chia
cắt và sáp nhập vào Nga và Đức vào thế kỷ 19 trong Thế chiến thứ hai.

Tóm lược:
1) Việt Nam Cộng hòa là một Quốc gia được thành lập hợp pháp được hơn 80 quốc gia đã

chính thức trao đổi cơ quan đại diện ngoại giao với Việt Nam công nhận. Ngoài ra,
VNCH đã được chấp nhận là thành viên của Liên Hiệp Quốc, với tư cách là quan sát
viên. Với phẩm chất này, nó đã tham gia với tư cách là thành viên đầy đủ của nhiều tổ
chức quốc tế như:

- Hiệp hội Nghị viện Quốc tế
- Hiệp hội Nghị viện Châu Á
- Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc(UNESCO)
- Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc(UNICEF)
- Tổ chức y tế thế giới(WHO)
- Tổ chức Lao động Quốc tế, v.v…

2) Sự xâm lược vào Việt Nam Cộng Hòa bởi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau đó là một
cuộc tổng tuyển cử có hệ thống và cưỡng bức miền Nam Việt Nam vào chế độ cộng sản
Bắc Việt đang tồn tại bấy giờ, đã tước đi quyền quyết định tương lai chính trị của người
dân miền Nam Việt Nam thông qua tổng tuyển cử thực sự tự do và dân chủ dưới sự
giám sát của Quốc Tế. Những hành động này của Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa đã vi
phạm Điều khoản 9, 11 và 15 của Hiệp định Hòa bình Paris (Xem Phụ Lục C).

3) Chưa bao giờ có Hiệp ước hoặc Hiệp định quốc tế nào bị vô hiệu


