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Ngô Thanh Hải 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

 

 

Ngô Thanh Hải 

Chức vụ 

Thượng nghị sĩ Canada 

Nhiệm 

kỳ 

7 tháng 9, 2012 – 3 tháng 1, 2022 

Khu 

vực 

Ontario 

Thông tin chung 

Đảng Bảo thủ 

Sinh 3 tháng 1, 1947 (67 tuổi) 

Vietnam 

Học 

trường 

Đại học Ottawa, Đại học Paris 

Nghề 

nghiệp 

Nhà giáo, thẩm phán quốc tịch 

Ngô Thanh Hải là một Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ Canada đại diện cho 

tỉnh bang Ontario. Trước khi ông được bổ nhiệm vào Thượng viện 

Canada, ông là một thẩm phán quốc tịch tại thành phố Ottawa, Ontario. 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_vi%E1%BB%87n_Canada&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ontario
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_B%E1%BA%A3o_th%E1%BB%A7_(Canada)
http://vi.wikipedia.org/wiki/3_th%C3%A1ng_1
http://vi.wikipedia.org/wiki/1947
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Ottawa&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Paris
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_B%E1%BA%A3o_th%E1%BB%A7_(Canada)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ontario
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ottawa
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Ông sinh ra tại Việt Nam và đến định cư tại Canada vào năm 1975 sau 

khi trốn thoát khỏi Việt Nam qua ngả Malaysia.[1] Ông là người Canada 

gốc Việt đầu tiên và người Canada gốc châu Á thứ hai phục vụ tại 

Thượng viện Canada. 

Ông có bằng cử nhân của Đại học Paris và bằng thạc sĩ giáo dục của Đại 

học Ottawa.[1] Ông là người tích cực hoạt động trong cộng đồng Việt 

Nam tại thành phố Ottawa. Ông làm thẩm phán quốc tịch từ năm 2007 

đến khi được bổ nhiệm vào thượng viện vào tháng 9 năm 2012. 

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Thanh_H%E1%BA%A3i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Canada
http://vi.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Thanh_H%E1%BA%A3i#cite_note-cbc-1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Paris
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Ottawa&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Ottawa&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Thanh_H%E1%BA%A3i#cite_note-cbc-1
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Canada có thượng nghị sĩ gốc Việt 
đầu tiên 

LS Vũ Đức Khanh 

Gửi tới BBC từ Ottawa, Canada 

Cập nhật: 16:25 GMT - thứ hai, 10 tháng 9, 2012 

   

 
Ông Ngô Thanh Hải vượt biên và định cư tại Canada năm 1975 

Thông cáo báo chí từ Văn phòng Thủ tướng Canada hôm 07/09/2012 

loan báo quyết định của Thủ tướng Harper bổ nhiệm 5 Thượng Nghị sĩ 

mới, bà Diane Bellemare, ông Tobias C. Enverga Jr (gốc Philippines), 

ông Ngô Thanh Hải (gốc Việt Nam), ông Thomas Johnson McInnis và 

ông Paul E. McIntyre vào Thượng viện Canada. 

"Đó là một niềm vui để công bố quyết định bổ nhiệm năm vị công dân Canada ưu tú 

này vào Thượng viện Canada," Thủ tướng Harper nói. "Những kinh nghiệm và sự cống 

hiến cho cộng đồng của họ sẽ tiếp tục giúp kiện toàn Thượng viện và mang lại lợi ích 

cho toàn quốc gia Canada," và "tôi mong muốn được làm việc với những cá nhân tài 

năng này vì sự thịnh vượng lâu bền cho tất cả người dân Canada". 

Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải là công dân Canada gốc Việt đầu tiên được bổ nhiệm 

vào Thượng viện nước này. Ông Ngô Thanh Hải sẽ là Thượng Nghị sĩ đại diện cho tỉnh 

bang Ontario, một trong 10 tỉnh bang lớn nhất Canada. 

Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải được Văn phòng Thủ tướng Canada giới thiệu như một 

thuyền nhân Việt Nam vượt biên và định cư ở Canada năm 1975 sau khi trốn chạy chế 

độ cộng sản tại Việt Nam. 

Kể từ đó, ông đã đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, và sự thượng tôn pháp luật 

và là người ủng hộ mạnh mẽ chống lại sự đàn áp của cộng sản. 
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Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải từng được bổ nhiệm làm Thẩm phán cho Tòa Quốc tịch 

tại Ottawa vào tháng 12 năm 2007. Ông cũng là người Canada gốc Việt đầu tiên đuợc 

bổ nhiệm làm Thẩm phán. 

Ông tốt nghiệp cử nhân giáo dục tại đại học Sorbonne, Pháp và Cao học ngành giáo 

dục đại học tại Ottawa, Canada. 

Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải là một thành viên tích cực của cộng đồng Việt Nam ở 

Canada và hải ngoại. Hiện giờ ông đang làm Thủ lãnh của nhóm Liên Minh Dân Chủ 

Việt Nam do cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy sáng lập. 

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi được bổ nhiệm, Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải nói: 

"Đây là một cơ hội để tôi đền đáp những gì mà Canada đã ban cho tôi kể từ năm 1975, 

khi tôi đặt chân đến Canada". 

Nguồn:http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/09/120910_viet_canadian_s

enator.shtml 
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Phỏng Vấn Thượng Nghị Sĩ  

Ngô Thanh Hải – Canada 

Published on April 1, 2014   ·    

Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải từ Canada, vừa gửi tới BBT TTXVA nội 
dung phỏng vấn ông về những cảm nghị và nhận định nhân ngày 30 
tháng 4 sắp tới, ngày mà cả nước: “Có triệu người vui nhưng cũng cả 
triệu người buồn” 

 

LTS: Nhân mùa Quốc Hận 30-4 sắp tới, tưởng niệm 39 năm ngày CSVN 
cưỡng chiếm miền Nam Tự Do, đồng thời đánh dấu 39 năm chế độ bạo tàn 
CSVN ngự trị trên quê hương, tạo nên vạn nỗi đau thương cho dân tộc Việt 
Nam. Trong suốt chiều dài 39 năm nghiệt ngã ấy, các tổ chức đấu tranh 
chính trị của con dân Việt nói chung, luôn luôn nỗ lực dấn thân cho một ngày 
về trong danh dự. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (LMDCVN) là một trong số 
những tổ chức chính trị có tiếng tăm từ thập niên 1980 vẫn kiên trì nỗ lực 
hoạt động đấu tranh cho quê nhà sớm có Tự Do Dân Chủ. 

Trong mùa Quốc Hận năm nay, chúng tôi có dịp được phỏng vấn Thượng 
Nghị Sĩ (TNS) Ngô Thanh Hải của Canada –, và cũng là nhà lãnh đạo của 
LMDCVN — để độc giả và những người quan tâm tới quê nhà có thể hiểu 
thêm về tình hình đấu tranh tại quốc nội và hải ngoại nói chung. 

Trước nhất, Tạp chí Thế Giới Mới xin trang trọng giới thiệu vài dòng về TNS 
Ngô Thanh Hải: Ông sinh năm 1947, được đào tạo tại Pháp và Canada, đậu 
Cử nhân Nhân Văn (ưu hạng) tại Đại học Paris – la Sorbonne, và Thạc sĩ 
Giáo dục tại Đại học Ottawa. Ông là nhân vật xuất sắc trong ngành giáo dục 
ở Canada, Malaysia và Nam Việt Nam (VNCH). Trước khi trở thành TNS 
của Thượng Viện Canada, ông từng giữ chức Thẩm phán Tòa Di Trú Quốc 
Tịch tại Ottawa, Canada vào năm 2007 và nhiều chức vụ khác ở chính 
quyền sở tại vào những năm trước đó. 

Năm 1975, sau khi lìa bỏ quê nhà tìm tự do, ông đã dấn thân vào con đường 
đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ Việt Nam bằng cách tích cực sinh hoạt cộng 
đồng khắp Canada, đồng thời, là sáng lập Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Cho 
Việt Nam Tự Do – Canada; và nhất là hoạt động chánh trị trong tổ chức Liên 

http://www.ttxva.net/phong-van-thuong-nghi-si-ngo-thanh-hai-canada/senatorngo/
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Minh Dân Chủ Việt Nam do GS Nguyễn Ngọc Huy sáng lập vào đầu năm 
1981. 

 

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy 

 

Thủ tướng Canada, Stephen Harper tới thăm hội chợ Tết của người Việt tại 
Toronto 2013 

oOo 

TSL: Thưa ông, là TNS, ngành lập pháp của Canada, Ông có cơ hội tiếp xúc 
với nhiều giới lãnh đạo khắp nơi trên thế giới, xin ông cho biết cái nhìn tổng 
quát về hiện tình Việt Nam trong giai đọan gần đây nhất? 

TNS Ngô Thanh Hải: Theo nhận xét của tôi, nếu để các vấn đề chánh trị 
qua một bên, thì tình hình kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây 
đang bộc lộ những nguy cơ trầm trọng ảnh hưởng đến mức sống của người 
dân và tương lai của đất nước. Những yếu tố rõ ràng là quản trị yếu kém, 
các tập đoàn nhà nước thua lỗ nặng, doanh nghiệp phá sản, lạm phát gia 
tăng, chênh lệch giữa giàu nghèo rất cao. Mô hình kinh tế hiện nay làm giàu 

http://www.ttxva.net/phong-van-thuong-nghi-si-ngo-thanh-hai-canada/nguyenngochuy-2/
http://www.ttxva.net/phong-van-thuong-nghi-si-ngo-thanh-hai-canada/tnsngothanhhai-2/
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cho “nhóm lợi ích” hơn là cho toàn dân. Việt Nam đang ở vào tình trạng của 
các nước cộng sản trước đây là các xí nghiệp quốc doanh đóng góp rất ít 
vào sự tăng trưởng kinh tế, nhưng hưởng rất nhiều đặc lợi từ nhà cầm 
quyền, và từ đó kìm hãm sự tăng trưởng của các xí nghiệp tư nhân. Ngoài 
ra, luật đất đai của Việt Nam hiện nay thuộc sở hữu toàn dân nhưng do nhà 
nước quản lý, do đó, quyền tư hữu không được tôn trọng và đi ngược lại 
bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Tóm lại, người dân mất đất vì bị 
trưng dụng và bồi thường không đúng mức, và nạn tham nhũng trầm trọng 
đã xảy ra. Ngoài nạn tham nhũng, hai yếu tố tác hại nữa là gian dối và bạo 
lực xảy ra khắp nơi, ngay cả trong các cơ quan công quyền và trường học. 
Luật pháp thì có nhiều nhưng không minh bạch và cơ quan tư pháp không 
được độc lập. Vấn đề trầm trọng hơn là các hải đảo và chủ quyền quốc gia 
không được bảo vệ vì bị nhà cầm quyền Trung Cộng khống chế và sự lấn áp 
trên biển Đông càng ngày càng rõ rệt. Về giáo dục Việt Nam thiếu một triết lý 
làm nền tảng, thanh thiếu niên lạc hướng, tội phạm học đường xảy ra 
thường xuyên, nạn bằng cấp giả, gây nguy cơ cho đất nước. Ai cũng thấy 
các cơ sở tôn giáo được xây cất lại sau chiến tranh, nhưng tự do tôn giáo bị 
hạn chế, tài sản tôn giáo bị tịch thu, tôn giáo không có tư cách pháp nhân 
nên không thể bảo vệ quyền hiến định của họ. 

Đó là tình hình về kinh tế và xã hội, còn nói về chánh trị, nhà cầm quyền của 
đảng CSVN phải ý thức và chịu trách nhiệm về vai trò của họ hiện nay, họ 
cần phải thực hiện hòa giải hòa hợp dân tộc một cách chân thật để huy động 
tiềm lực của dân tộc vào việc giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ. Và bất cứ lời kêu 
gọi hay chủ trương hòa giải nào cũng phải bắt đầu từ việc giải quyết những 
mâu thuẫn xã hội, chế tài những kẻ vi phạm và đền bù xứng đáng cho nạn 
nhân. Điều trước tiên là trả tự do cho tất cả các tù nhân chánh trị và giải tỏa 
cho tất cả các người bị quản thúc tại gia, kế đó là truy tố những kẻ vi phạm 
tội ác chiến tranh trước 1975 và những sai lầm về cải cách ruộng đất, cải tạo 
học tập, cướp nhà cướp đất, đày đi kinh tế mới…đó là những mầm mống 
làm phân hóa dân tộc cho đến ngày hôm nay. Một khi sự hòa giải được thực 
hiện đúng mức dựa vào khái niệm công lý và sự thật thì sự hòa giải mới 
được giải tỏa, dân tộc, tôi nhấn mạnh đến dân tộc chớ không riêng cho một 
tổ chức nào, mới có thể đi đến sự hòa hợp. Và sau cùng chủ nghĩa cộng sản 
phải được thay thế vì chủ nghĩa nầy xây dựng trên giai cấp đấu tranh và đã 
gây ra những tội ác khủng khiếp cho dân tộc Việt Nam và nhân loại. 

TSL: Được biết, sau vài lần gặp gỡ giới lãnh đạo CSVN, với tư cách là 
Thượng nghị sĩ của Canada, khi tiếp xúc với giới cầm quyền CSVN, đặc biệt 
là các giới chức ngoại giao, như mới đây ông có dịp tiếp xúc với Thứ trưởng 
Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn, xin ông cho biết chiều hướng của họ 
(CSVN) trước tình hình thế giới đang thay đổi; ý đồ của CSVN trước vấn đề 
đối ngoại? Đối với Cộng Đồng NVQG hải ngoại như thế nào? 
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Tiếp xúc với thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn về cơ hội 
hợp tác song phương Canada – Việt Nam  

TNS Ngô Thanh Hải: Theo tôi, đảng CSVN đang đứng trước hai sự lựa 
chọn, một là giữ nguyên hiện trạng, tức là giữ nguyên độc quyền về chánh trị 
nhưng cởi mở về kinh tế để có thể hội nhập vào cộng đồng thế giới, thí dụ 
như hy vọng được chấp nhận vào TPP trong năm 2014 nhưng trong việc 
nầy họ cũng gặp khó khăn vì quyền lao động trong đó có sự thành lập 
nghiệp đoàn công nhân tự do. Thứ hai là cởi mở về chánh trị để từ từ dân 
chủ hóa Việt Nam như Miến Điện. Chúng ta có thể tin tưởng rằng đảng 
CSVN thay đổi bản chất hay không? Lịch sử hiện đại chưa thấy điều nầy xảy 
ra, do đó, chúng ta có thể kết luận rằng mô hình họ theo là mô hình của 
Trung Cộng, tức là kìm kẹp về chánh trị nhưng cởi mở về kinh tế. Đảng 

http://www.ttxva.net/phong-van-thuong-nghi-si-ngo-thanh-hai-canada/nguyenthanhson-2/
http://www.ttxva.net/phong-van-thuong-nghi-si-ngo-thanh-hai-canada/tiepnguyenthanhson/
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CSVN vẫn phải “đi dây” giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng và mở rộng bang giao 
với các quốc gia Âu Châu, Ấn Độ, Nhựt Bản và khối các quốc gia Đông Nam 
Á. Còn đối với Cộng Đồng NVQG hải ngoại, tôi nghĩ CSVN sẽ tiếp tục gây 
ảnh hưởng bằng NQ 36 từ 10 năm qua, nhưng NQ nầy hoàn toàn thất bại 
dù họ nỗ lực hoạt động và tốn kém nhiều tiền bạc và nhân lực. 

Chúng ta biết rõ rằng đảng CSVN đã áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên dân tộc 
Việt Nam. Đây là một chủ nghĩa không đáp ứng với nhu cầu của đất nước 
và trái ngược lại với truyền thống văn hóa và con người Việt Nam. Vấn đề 
mà người dân Việt Nam cần là một nền dân chủ đa nguyên và pháp trị, 
quyền con người được tôn trọng và kinh tế được phát triển. 

TSL: Chúng tôi được biết, hiện tại TT Nguyễn Tấn Dũng đang sử dụng đảng 
như một hình thức pháp lý để nắm quyền lực. Vấn đề mà chúng ta nhìn 
thấy, từ mấy năm qua, NTD đã xây dựng một thế lực khá mạnh, riêng cho 
“nhóm lợi ích” của ông ta. Nếu được xin ông đánh giá về thế lực của ông 
NTD? 

TNS Ngô Thanh Hải: Tôi đồng ý với nhận định của anh về vị thế khá vững 
của ông NTD trong đảng CSVN. Một số dư luận báo chí cũng cho rằng ông 
ta là động lực cởi mở tại Việt Nam, nhưng theo nhận xét của riêng tôi thì vì 
hoàn cảnh hấp thụ và sinh hoạt chánh trị, ông NTD không phải là một nhân 
vật có đủ khả năng và uy tín để làm một cuộc thay đổi chánh trị tại Việt Nam 
như ông Gorbarchev đã làm tại Liên Sô vào năm 1991. Mà không thay đổi 
được khung cảnh chánh trị thì nền kinh tế không thể phát triển và nội lực 
dân tộc không thể huy động được. Nếu có sự thay đổi nào đó thì sự thay đổi 
đó cũng không có ý nghĩa gì đối với đất nước và con người Việt Nam, vì trên 
bản chất chủ nghĩa cộng sản không thể thay đổi. Lời phát biểu của ông NTD 
trong thông điệp Tân Niên 2014 sau khi nói vòng vo, NTD vẫn lấy “tư tưởng 
của Hồ Chí Minh làm chí hướng” và định nghiã dân chủ là: “Dân chủ dưới sự 
lãnh đạo của đảng (CSVN)”. 

Như quý báo đã nhận thấy, cái nhìn của NTD rất hạn hẹp nếu không nói là 
thiển cận trong tình hình hiện tại. Điều mà chúng ta muốn thấy là bộ máy 
công quyền phải được phi đảng hóa kể cả quân đội và cảnh sát công an, vì 
hai tổ chức này là phục vụ cho quốc gia và dân tộc mà thôi. Hơn nữa, các 
cơ quan tư pháp và lập pháp hiện nay đều hành xử theo chỉ thị của đảng 
CSVN. 

TSL: Là một nhân vật từng làm việc với GS Nguyễn Ngọc Huy mấy mươi 
năm qua trong LMDCVN, xin ông có thể cho biết: 

a) Hoạt động của LMDCVN trong thời gian gần đây? 

TNS Ngô Thanh Hải: LMDCVN ở hải ngoại đã thành lập từ năm 1981 tức là 
đã 1/3 thế kỷ. Đây là một thời gian khá dài nên có thể nẩy sinh những biến 
đổi cho một tổ chức chánh trị để thích ứng với môi trường sinh hoạt chánh trị 
thay đổi liên tục. Nhưng tôi có thể xác định với quý báo rằng lập trường 
tranh đấu căn bản của LMDCVN không hề thay đổi, đó là tranh đấu cho tự 
do, dân chủ, nhân quyền và một Việt Nam không cộng sản. Nếu lấy thời 
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điểm “trong thời gian gần đây”, tôi xin được nhắc lại những công tác của 
chúng tôi trong vòng 4 năm qua tức là thời gian tôi được tín nhiệm vào vai 
trò lãnh đạo tức là Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương, chúng tôi đã 
củng cố và kiện toàn 3 mặt trận tranh đấu của chúng tôi. Thứ nhứt là kiện 
toàn tổ chức tại các cơ sở, đồng thời huấn luyện đoàn viên để tạo ra một 
sức mạnh tập thể. Cũng ở hải ngoại, chúng tôi đã phát triển Ủy Ban Quốc Tế 
Yểm Trợ VN Tự Do, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Tại quốc nội, chúng tôi đã củng cố 
lại Ủy Ban Quốc Nội để theo sát những biến chuyển bên nhà hầu có phản 
ứng chính xác và hữu hiệu. Quý báo chắc đã theo dõi sự lên tiếng và hỗ trợ 
của LMDCVN đối với những nhân vật bất đồng chánh kiến bên Việt Nam 
như LM Nguyễn Văn Lý, Việt Khang, Phương Uyên…Tôi quan niệm mặt trận 
chánh của chúng ta là ở quốc nội, hải ngoại dù muốn dù không vẫn là hậu 
phương yểm trợ mà thôi. 

b) Mục tiêu của LMDCVN là tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân 
Quyền VN, xin ông cho biết nhu cầu cấp bách và khẩn thiết của Cộng 
Đồng Việt Nam hải ngoại, cũng như các tổ chức chính trị hải ngoại 
trước công cuộc đấu tranh cho quê nhà? 

TNS Ngô Thanh Hải: Như tôi đã trình bày ở trên, đồng bào hải ngoại là hậu 
phương của đồng bào quốc nội. Hậu phương ổn định thì tiền tuyến mới yên 
tâm chiến đấu. Nhiều tổ chức chánh trị ở hải ngoại đã hỗ trợ cho công cuộc 
tranh đấu ở quốc nội bằng những phương cách khác nhau. Tôi nghĩ các tổ 
chức chánh trị tiếp tục làm những gì những tổ chức nầy đang làm để nuôi 
dưỡng những phong trào dân chủ ở quê nhà. Nếu phối hợp cùng nhau làm 
một mặt trận chung là điều những ai ưu tư về tình hình Việt Nam đều mong 
muốn, nếu không được như vậy thì chuyện ai nấy làm, nhưng xin đừng chỉ 
trích hay phê bình lẫn nhau. Đảng CSVN đã và sẽ không bao giờ để các 
Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại yên ổn, hãy đọc NQ 36 thì biết rõ âm mưu 
của CSVN như thế nào. 

Tóm lại, CSVN đã chiếm trọn Việt Nam gần 40 năm qua, họ đã làm được 
những gì cho Việt Nam? Ngày hôm nay họ vẫn còn tranh giành quyền lực 
giữa hai phe và không quyết định được dân chủ hóa hay độc tài, đi với Tây 
Phương hay theo Trung Cộng! Đối với Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, 
một Cộng Đồng chống cộng, đảng CSVN vẫn âm mưu phân hóa và dùng 
quỷ kế: tiếp xúc với một thiểu số người thân cộng và du sinh không đại diện 
cho Cộng Đồng, rồi tuyên truyền khống chế được Cộng Đồng Người Việt 
Hải Ngoại. Hãy nhìn xem lá cờ đảng CSVN xuất hiện ở những nơi nào ngoài 
các khuôn viên cơ sở ngoại giao của họ? Nhu cầu của chúng ta ở hải ngoại 
là đoàn kết gây sức mạnh để thực hiện công tác yểm trợ quốc nội một cách 
hữu hiệu. 

c) Là một thượng nghị sĩ của Canada và hiện là Chủ Tịch Ban Chấp 
Hành Trung Ương LMDCVN, Ông đòi hỏi gì nơi nhà cầm quyền CSVN, 
ngoài việc đòi họ trả tự do cho các tù nhân chính trị đang bị cầm tù vì 
họ đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền VN? 

TNS Ngô Thanh Hải: Tôi là một TNS của Canada và là một thành viên của 
Ủy Ban Nhân Quyền của quốc hội Canada. Việc tôi yêu cầu nhà cầm quyền 
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của đảng CSVN trả tự do cho các tù nhân chánh trị, đang bị cầm tù tại Việt 
Nam hay các nơi khác, là một việc làm bình thường như đã được tiến hành 
tại Hạ Viện Hoa Kỳ hay Quốc Hội Liên Âu. Chỉ có khác là tôi đã đặt thẳng 
vấn đề với một viên chức cao cấp của nhà cầm quyền CSVN, là Phó Ngoại 
Trưởng CSVN Nguyễn Thanh Sơn khi ông ta và phái đoàn xin gặp tôi tại 
Thượng Viện Canada. Nhưng đó không phải là mục tiêu của công cuộc 
tranh đấu của LMDCVN hay các tổ chức chánh trị ở hải ngoại vì luật lệ của 
CSVN hiện nay không minh bạch, các cơ quan tư pháp không độc lập. Do 
đó việc bắt giam hay phóng thích đều do đảng CSVN quyết định. 

Mục tiêu tranh đấu của chúng tôi ở một phạm vi rộng lớn hơn, đó là tiến đến 
một nền dân chủ pháp trị, phi chánh đảng trong các cơ quan công quyền kể 
cả quân đội và cảnh sát công an, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật, 
đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, tôn trọng nhân quyền kể cả quyền 
tư hữu ghi trong bản Hiến Chương Liên Hiệp quốc, xóa bỏ chủ nghiã cộng 
sản và tổ chức một cuộc tổng tuyển cử dưới sự giám sát quốc tế để từ đó 
soạn thảo một bản Hiến Pháp phản ảnh nguyện vọng của toàn dân. 

TSL: Thưa ông, nếu điều kiện chính trị và an ninh cho phép, ông nghĩ là các 
đảng phái đấu tranh chính trị có nên về VN để đấu tranh trực diện với CSVN 
hay không? Với vai trò của một TNS như ông thì sao? 

TNS Ngô Thanh Hải: Quốc nội là mặt trận chánh định đoạt sự thành bại của 
công cuộc tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam, hải ngoại giữ vai trò 
yểm trợ. Không những khi có điều kiện thuận lợi mới về Việt Nam tranh đấu, 
mà ngay cả trong quá khứ và vào thời điểm nầy, một tổ chức chánh trị muốn 
thành công phải có cơ sở trong nước, dù chưa thể công khai trực diện với 
CSVN về chánh trị, nhưng chúng ta vẫn có thể tranh đấu trên những mặt 
trận khác cho đến khi thành công. Chúng tôi quan niệm đây là một cuộc 
chiến toàn diện mà quý báo đã nhận thấy là CSVN chỉ còn dựa vào bạo lực 
để bảo vệ Đảng. Bạo lực vào thời đại nầy chỉ có tác dụng giới hạn, người 
dân sẽ đứng lên, nhứt là những người dân Việt Nam bất khuất! 

TSL: LMDCVN là một lực lượng đấu tranh chống cộng có đường hướng rất 
rõ ràng, quyết liệt do GS Nguyễn Ngọc Huy sáng lập từ đầu thập niên 1980 
đến nay, đó là chiến lược. Về mặt chiến thuật, tình thế đấu tranh tại quê nhà 
đang có những biến chuyển — từ vô cảm, sợ hãi đến đứng lên đấu tranh 
mạnh bạo, trực diện v.v.. Trước tình thế như vậy, chúng ta có cần thay đổi 
chiến thuật để đấu tranh trực diện, tiếp tay với đồng bào quốc nội hay 
không? Xin ông cho biết đường hướng của LMDCVN trong giai đoạn này? 

TNS Ngô Thanh Hải: Đây là câu hỏi lý thú và đây cũng là dịp để tôi trình 
bày rõ ràng về sách lược của LMDCVN trong giai đoạn hiện tại. Anh cũng 
biết lập trường căn bản hay nói khác đi, chiến lược của LMDCVN không 
thay đổi, đó là tranh đấu cho một nền dân chủ thật sự cho Việt Nam không 
cộng sản vì chủ nghĩa cộng sản kìm hãm sự phát triển của đất nước như 
anh đã quan sát trong gần 40 năm qua, chưa kể đó là nguyên nhân phát 
sanh ra cuộc chiến tranh tương tàn với bao nhiêu đổ vỡ cho dân tộc và đất 
nước. Chiến lược đó không bao giờ thay đổi vì đó là nền tảng và là sự tồn 
tại của LMDCVN, một tổ chức chánh trị quy tụ rộng rãi đồng bào đủ mọi 
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thành phần sát cánh trong hơn 30 năm qua trong mục tiêu nầy. Tuy nhiên, 
các diễn biến chánh trị thay đổi thường xuyên, chiến thuật của LMDCVN có 
thể được cập nhựt hóa cho phù hợp với bối cảnh chánh trị toàn cầu và tại 
Việt Nam. Dù chiến thuật thay đổi như thế nào thì chiến lược trên đây cũng 
không thay đổi. Chúng tôi không bao giờ chấp nhận những hành động nào 
trực tiếp hay gián tiếp kéo dài sự thống trị độc tôn của đảng CSVN, dân tộc 
Việt Nam phải nói lên tiếng nói của họ qua các định chế dân chủ trong một 
xã hội phóng khoáng hơn như hiện nay. 

Như anh đã nhận thấy, người dân Việt Nam bây giờ không còn sợ hãi như 
những năm trong thập niên 1980, lý do đơn giản là vì nhu cầu sinh tồn, đảng 
CSVN bắt buộc phải mở cửa xã hội và không thể tự tiện áp dụng chánh 
sách khủng bố như trước đây họ đã từng làm. Anh cũng biết là đảng CSVN 
cai trị bằng khủng bố qua hệ thống cảnh sát công an của họ, khủng bố gieo 
sự sợ hãi. Một khi sự khủng bố giảm thiểu, tất nhiên người dân không còn 
sợ hãi và họ sẽ đứng lên như chúng ta đã thấy trong thời gian gần đây. 
Đường hướng của LMDCVN trong giai đoạn nầy, tại hải ngoại, chúng tôi nỗ 
lực kết hợp với các đoàn thể quốc gia cùng chí hướng để tạo một tiềm lực 
mạnh của người Việt Quốc Gia. Đối với quốc nội, chúng tôi sẽ hỗ trợ những 
cá nhân hay phong trào tranh đấu cho dân chủ để phát triển lực lượng nầy. 
Một điều quan trọng nữa là chúng tôi nỗ lực trẻ trung hóa hàng ngũ lãnh đạo 
để giới trẻ đứng lên tiếp nối con đường phụ huynh của các em đã đi qua, và 
tôi rất lạc quan vì giới trẻ ngày hôm nay có đầy đủ điều kiện để tiếp tục hoàn 
thành sứ mạng. Tôi tin chắc chắn rằng ngày đó sẽ không còn xa, lúc đó, 
trong vai trò của một TNS, tôi sẽ đóng góp tích cực cho một nước Việt Nam 
dân chủ, tự do và tôn trọng nhân quyền. 

TSL: Xin cám ơn TNS đã dành rất nhiều thì giờ cho cuộc phỏng vấn, kính 
chúc ông nhiều sức khỏe để tiếp tục dấn thân cho quê nhà mau có Dân Chủ 
Tự Do. Đồng thời, xin cám ơn quý độc giả đã theo dõi nội dung buổi đàm 
luận hữu ích này. 

Trân trọng, 

Trương Sĩ Lương 
Theo Tạp chí Thế Giới Mới 

 

Nguồn:http://www.ttxva.net/phong-van-thuong-nghi-si-ngo-thanh-hai-canada/ 
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TNS Canada gốc Việt: Lời nói của quan 

chức VN không đi đôi với hành động 

Tường An, thông tín viên RFA 

2014-04-06 

 

Thượng Nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải và Thứ trưởng ngoại giao VN Nguyễn Thanh 

Sơn gặp gỡ tại Canada hôm 12 tháng 3 năm 2014. 

Courtesy Thời Báo 

 

Ngày 12 tháng 3 vừa qua. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn và đại sứ Việt Nam tại 

Canada có cuộc gặp gỡ riêng với Thượng Nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải. 

Sau đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài Phố Bolsa TV, Thứ trưởng Nguyễn 

Thanh Sơn đã tiết lộ về nội dung cuộc gặp gỡ này, trong đó có những chi tiết đã làm 

một số người Việt trong cộng đồng hải ngoại bất mãn và nghi ngờ về quan điểm của 

Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Để rộng đường dư luận, Thông tín viên Tường An 

có cuộc trao đổi với Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải để có tiếng nói hai chiều. 

Phục vụ cộng đồng người Việt Quốc gia 

Tường An: Thưa Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải, ông có thể cho biết cuộc gặp gỡ 

riêng này là do ông yêu cầu hay do từ phía ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn 

Thanh Sơn ạ?  

TNS Ngô Thanh Hải: Chính phái đoàn Việt Nam của ông Nguyễn Thanh Sơn xin 

gặp riêng tôi để trình bày một số việc trước khi có cuộc gặp chính thức với bên phái 

đoàn của Bộ Ngoại Giao. Thực ra, lúc đầu họ chỉ muốn gặp riêng tôi thôi, nhưng tôi 

không chịu. Tôi đòi gặp riêng rồi thì phải gặp chính thức bên Ngoại giao nữa mới 

được. Sau đó, ngày 12/3 tôi gặp riêng họ (gồm ông Nguyễn Thanh Sơn, đại diện Đại 

sứ Việt Nam tại Canada và tôi) trong vòng 1 tiếng, sau đó phái đoàn bên Cộng sản 

Việt Nam gồm 8 người gặp chính thức phái đoàn Bộ Ngoại Giao, trong đó có phái 

đoàn của tôi và bên Thượng viện, có bà Tổng giám đốc đặc trách vấn đề Nhân quyền 

của Canada. 
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Tường An: Thượng Nghị sĩ có thể cho biết về nội dung của cuộc gặp gỡ riêng này? 

Tôi là người Canada gốc Việt, tôi cũng là người là người tranh đấu, do đó tôi cũng phải 

tranh đấu cho tất cả những người Việt Nam.  

-TNS Ngô Thanh Hải 

TNS Ngô Thanh Hải: Trong buổi họp đó ông Nguyễn Thanh Sơn chỉ nêu ra một số 

vấn đề mà đảng Cộng sản Việt Nam không bằng lòng về công việc làm của tôi. Thứ 

nhất Nguyễn Thanh Sơn có đặt vấn đề là cấp lãnh đạo Việt Nam không bằng lòng về 

các lời tuyên bố của tôi tại Canada, nhất là tại Toronto khi tôi tuyên bố là tôi không 

chấp nhận chế độ Cộng sản Việt Nam và đảng Cộng sản Việt Nam phải giải thể và 

phải được thay thế. Vấn đề thứ hai ông Nguyễn Thanh Sơn cũng không bằng lòng 

việc tôi tranh đấu cho các nhà đấu tranh, các tổ chức tranh đấu cho tự do dân chủ, tự 

do báo chí, tự do ngôn luận cho Việt Nam ở trong nước, nhất là họ chống Trung 

cộng trong vấn đề chiếm đảo Hoàng Sa và Trường Sa và họ chỉ trích đảng Cộng sản 

Việt Nam không bảo vệ đất nước. Ông Nguyễn Thanh Sơn cho là tôi có cái nhìn một 

chiều về vấn đề này. Ông Nguyễn Thanh Sơn ráng thuyết phục, ráng cắt nghĩa rằng 

những người này vi phạm luật lệ hiện hành của Việt Nam chứ không phải là những 

người tranh đấu. 

Thứ ba, ông Nguyễn Thanh Sơn cũng không bằng lòng công việc của tôi như một 

Thượng Nghị Sĩ Canada. Ông nói rằng tôi đại diện Canada thì chỉ nên lo về quan hệ 

giữa Canada và Việt Nam mà thôi chứ không đặt vấn đề phục vụ cho cộng đồng. Tôi 

nói rằng: thứ nhất, tôi là Thượng Nghị Sĩ Canada do đó mối quan hệ giữa Canada và 

Việt Nam sẽ dựa trên các vấn đề di trú, vấn đề giáo dục… Tuy nhiên tôi là người 

Canada gốc Việt, tôi cũng là người là người tranh đấu, do đó tôi cũng phải tranh đấu 

cho tất cả những người Việt Nam ở trong nước, và tôi cũng phục vụ cho cộng đồng 

người Việt Quốc gia tại hải ngoại. Vì thế Nguyễn Thanh Sơn cho rằng tôi có cái nhìn 

một chiều và không giữ đúng vai trò của một Thượng Nghị sĩ Canada. 

Yêu cầu thả tù nhân chính trị 

Tường An: Được biết, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng có khuyên ông về Việt 

Nam để nhìn thấy sự phát triển của đất nước, để không có cái nhìn một chiều, ông có 

nghĩ rằng ông sẽ suy xét để làm theo lời khuyên đó không ạ?  

TNS Ngô Thanh Hải: Ông Nguyễn Thanh Sơn ráng thuyết phục tôi về thăm Việt 

Nam. Tôi cuong quyết từ chối. Tôi nói rằng với tư cách một người Canada gốc Việt, 

tôi không về thăm Việt Nam, tôi không về thăm một quốc gia Cộng sản. Tôi ra điều 

kiện với ông Nguyễn Thanh Sơn rằng nếu tôi về thì các ông phải thả 10 người tù 

nhân chính trị mà tôi đã đưa danh sách.  Đó là Cha Lý, là Nguyễn văn Hải Điếu Cày, 

Võ Minh Trí tức là Việt Khang, rồi Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, rồi (Đinh) 

Nguyên Kha … Tôi đòi cô Phương Uyên phải được đi học, Huỳnh Thục Vy, Thầy 

Quảng Độ, bác sĩ Nguyễn Đan Quế không bị quản chế. Đó là danh sách tôi đưa cho 

ông Nguyễn Thanh Sơn, (và nói) rằng những người đó phải được thả thì tôi mới về 

chứ về để đi viếng thăm, đi du lịch thì tôi không về. Sau khi nói (như vậy) rồi thì ông 

ta cho là tôi có cái nhìn một chiều. Ổng cũng so sánh rằng ông Nguyễn Cao Kỳ là 

một cựu Thủ tướng, một cựu lãnh tụ quốc gia (đã về), mà sao tôi không về.  Tôi nói 

rằng Nguyễn Cao Kỳ là việc của ông Nguyễn Cao Kỳ còn Ngô Thanh Hải là việc 
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của ông Ngô Thanh Hải. Muốn tôi về thì điều kiện là anh phải thả các tù nhân chính 

trị. 

 

Thượng Nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải và Thứ trưởng ngoại giao VN Nguyễn 

Thanh Sơn gặp gỡ tại Canada hôm 12 tháng 3 năm 2014. Courtesy Thế Giới Mới. 

Tường An: Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cũng nói rằng Thượng Nghị 

sĩ đã hoàn toàn nhất trí với quan điểm của ông ấy về việc Việt Nam đã xử sự hợp 

tình hợp lý với những người bất đồng chính kiến vi phạm pháp luật Việt Nam cũng 

như đồng ý với quan điểm của ông Sơn rằng Linh Mục Nguyễn văn Lý là người quậy 

phá. Xin ông nói rõ hơn về việc này ạ? 

TNS Ngô Thanh Hải: Đúng lý ra, ông Nguyễn Thanh Sơn nhờ tòa đại sứ liên lạc để 

gặp riêng tôi, yêu cầu xin gặp riêng tôi, ráng phân trần và giải thích mọi sự bắt bớ và 

cho rằng những người này đã vi phạm luật lệ của Việt Nam chứ không phải là những 

người đấu tranh cho tự do báo chí và tự do ngôn luận. Theo tôi nghĩ thì đảng Cộng 

sản Việt Nam rất cố gắng để giải thích những chuyện bắt bớ, đánh đập. Theo tôi 

nghĩ, nếu nói rằng Cha Lý hay là Việt Khang mưu toan lật đổ chính phủ với điều lệ 

88 hay 258, tôi nghĩ rằng những người này không có súng đạn, không có quân đội 

làm sao mà âm mưu lật đổ chính phủ được? Thành ra đó là điều mà tôi không chấp 

nhận, dù họ cố gắng giải thích, giãi bày như thế nào trong cuộc gặp gỡ riêng tư. Thì 

tôi nghĩ rằng công việc bào chữa của ông đối với những người đấu tranh ở trong 

nước, những bloggers vi phạm luật lệ nhà nước là không đúng sự thật. Hơn nữa, 

chính tôi đã vận động Bộ Ngoại giao Canada can thiệp cho Linh Mục Lý đi chữa 

bệnh thì không có lý do gì mà tôi đồng ý với ông Nguyễn Thanh Sơn rằng Linh Mục 

Lý là người quậy phá cả. 

Mặc dù ông ta cũng đã phân trần riêng tư với tôi rất nhiều, nhưng tôi cũng nêu ra tại 

buổi họp chính thức. Buổi họp với đại diện Bộ Ngoại Giao kéo dài 45 phút. Và trước 

Bộ Ngoại giao thì họ cũng phân trần giống như họ phân trần riêng với tôi. Khi  gặp 

gỡ chính thức, tôi cũng nêu ra chính thức trước mặt Bộ Ngoại giao. Có thể vì lý do 

đó mà họ không bằng lòng chăng? Tôi không hiểu! 

Tường An: Trước đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cũng nói rằng có 

những người Việt ở hải ngoại chỉ vì đồng tiền, muốn có thu nhập thêm, chỉ vì nhu 

cầu cuộc sống mà tham gia biểu tình, lần này ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn lại 

nói những điều mà như nãy giờ chúng ta trao đổi thì thấy rằng dường như nó không 

đúng với nội dung cuộc tiếp xúc. Ông có nhận định gì về việc này ạ? 
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TNS Ngô Thanh Hải: Những lời của ông Nguyễn Thanh Sơn nói ra mà có thể lung 

lay sự đấu tranh của một số người thì tôi xin những người đó nên vững tâm và nên 

có niềm tin vững chắc. Tôi xin chúng ta nên có một cái nhìn phán đoán khi có một 

lời tuyên bố nào ở phía Cộng sản Việt Nam. Đừng để nghị quyết 36 mà họ đã đưa ra 

chia rẽ cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại. 

Những gì mà Cộng sản đã nói, đã nêu ra để phân bày, thanh minh thanh nga đối với 

tôi thì tôi cũng không cho đó là sự thật mà công việc của tôi vẫn là tranh đấu cho một 

nước Việt Nam Dân chủ Tự do. Ngoài ra, với tư cách là Thượng Nghị sĩ Canada tôi 

có bổn phận và trách nhiệm đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải thả tất cả những người 

đấu tranh trong nước vì Cộng sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền. 

Tường An: Ngoài những chi tiết mà ông cho biết về cuộc gặp gỡ, ông Nguyễn 

Thanh Sơn còn nói thêm điều gì không ạ? 

Cái chuyện mà ông Nguyễn Thanh Sơn nói là tôi đồng ý với các vấn đề của Cộng sản Việt 

Nam thì tôi không bao giờ tôi nói là tôi đồng ý cái gì cả.  

-TNS Ngô Thanh Hải 

TNS Ngô Thanh Hải: Khi ông Nguyễn Thanh Sơn vô phòng tôi và gặp lá cờ vàng 

ba sọc đỏ đứng bên cạnh lá cờ Canada thì ông ta cũng không vui lắm, kể cả ông Đại 

sứ Việt Nam cũng không vui lắm. Ông ta nói rằng lá cờ này là lá cờ của quá khứ rồi, 

anh là một Thượng Nghị sĩ Canada thì trong vấn đề quan hệ ngoại giao anh phải treo 

cờ của chúng tôi. Tôi nói rằng: tôi là một Thượng Nghị sĩ Canada gốc Việt, tôi phục 

vụ cho Canada là một chuyện mà tôi còn phục vụ cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại 

ở Canada nữa; lá cờ này là lá cờ tượng trưng cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại ở 

Canada đấu tranh cho Tự do Dân chủ, mà tôi là người đấu tranh cho Tự do Dân chủ 

thì tôi không có lý do gì mà tôi không treo cờ Việt Nam Cộng Hòa trong văn phòng 

của tôi cả, còn cờ Cộng sản Việt Nam thì tôi đã không chấp nhận chế độ Cộng sản 

Việt Nam nên chuyện treo cờ Cộng sản Việt Nam trong văn phòng tôi là không 

có.  Thành ra ông ta cũng hơi hơi bực mình, không vui. Nhưng mà không vui hay 

bực mình là chuyện của ông Nguyễn Thanh Sơn chứ không phải là chuyện của tôi, 

chuyện tôi treo cờ là một hình thức mà họ không bằng lòng lắm. 

Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa 

Tường An: Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn có nói trong cuộc phỏng vấn với đài Phố 

Bolsa TV là Thượng Nghị sĩ đã đồng tình, đồng ý với những gì ông ấy nêu ra về các 

nhà bất đồng chính kiến, ông ấy cũng đánh giá đó là hai cuộc gặp gỡ (cuộc gặp gỡ 

riêng với Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải trong vòng 1 tiếng và cuộc gặp gỡ chung 

với đại diện Bộ Ngoại Giao Canada trong vòng 45 phút – chú thích của RFA) có 

nhiều đồng thuận giữa hai bên. Xin ông cho biết cuộc gặp gỡ 1 tiếng đồng hồ này đã 

đưa đến những đồng thuận gì ạ? 

TNS Ngô Thanh Hải: Thưa không có đồng thuận gì hết. Tôi không đồng ý những gì 

mà ông Nguyễn Thanh Sơn nói.  Về chuyện ông Sơn nói là tôi đồng ý với các vấn đề 

của Cộng sản Việt Nam, thì tôi không bao giờ tôi nói là tôi đồng ý cái gì cả. Bởi vì 

ông Nguyễn Thanh Sơn ráng lo phân trần và giải thích những hành động của Cộng 

sản Việt Nam đối với những nhà đấu tranh, đối với Cha Lý, đối với việc Trung cộng 

chiếm đất Hoàng Sa và Trường Sa. Ổng có nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa không 



18 

 

có mất, thì ổng ráng giải thích. Nói tóm lại, trong buổi nói chuyện hôm đó, với cái 

phần “thanh minh thanh nga”, phân trần, bào chữa của ông Nguyễn Thanh Sơn thì 

tôi không bao giờ chấp nhận lời phân trần đó. 

... lá cờ này là lá cờ tượng trưng cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại ở Canada đấu tranh cho 

Tự do Dân chủ, mà tôi là người đấu tranh cho Tự do Dân chủ thì tôi không có lý do gì mà tôi 

không treo cờ Việt Nam Cộng Hòa trong văn phòng của tôi cả, còn cờ Cộng sản Việt Nam thì 

tôi đã không chấp nhận chế độ Cộng sản Việt Nam nên chuyện treo cờ Cộng sản Việt Nam 

trong văn phòng tôi là không có 

TNS Ngô Thanh Hải 

Trong cuộc nói chuyện riêng đó, cá nhân tôi không đồng ý bất cứ một điểm nào mà 

ông Nguyễn Thanh Sơn nói về những nhà bất đồng chính kiến bị bắt tù và tôi cũng 

không có nhu cầu hòa hợp hòa giải với Cộng sản Việt Nam. Chính Cộng sản Việt 

Nam phải hòa hợp hòa giải với người dân trong nước. 

Tuy nhiên về buổi họp riêng đó thì ổng tưởng rằng tôi sẽ không nêu ra trong buổi 

họp chính thức với Bộ Ngoại giao. Nhưng trong buổi họp chính thức 45 phút với Bộ 

Ngoại giao Canada, ông Nguyễn Thanh Sơn đã cố gắng phân trần từng trường hợp 

trong danh sách 10 người mà tôi đưa ra, nói là họ vi phạm pháp luật Việt Nam, 

nhưng tôi hoàn toàn bác bỏ luận điệu đó. Theo tôi nghĩ đó là lý do làm cho họ không 

hài lòng cho lắm. 

Và sẵn đây tôi cũng nói luôn với cô là Canada của chúng tôi đã chấp nhận hồ sơ của 

Cha Lý cho Cha Lý qua Canada chữa bệnh, hồ sơ đã xong xuôi hết rồi, vào giờ chót 

thì chính Cha Lý không chịu đi qua Canada bởi vì Cha Lý sợ khi qua Canada chữa 

bệnh rồi thì ông không được trở lại Việt Nam để tranh đấu. Trong buổi gặp với ông 

Phó Thủ tướng Vũ văn Ninh tôi có nêu ra là những người được đi ra chữa bệnh thì 

các ông cũng phải cho họ về, thì ông Sơn kể cả ông phó Thủ tướng Vũ văn Ninh 

không trả lời câu hỏi của tôi. Và ông Sơn có nói một câu rất là… rất là vui, ông Sơn 

nói rằng: Những người tù nhân chính trị này, nếu Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải và 

Canada bảo lãnh thì tôi thả cho ra hết… Tôi không biết rằng khi ông nói ra câu đó là 

với ngụ ý gì? Tuy nhiên tôi biết rằng ông Nguyễn Thanh Sơn không có đủ quyền 

hành, bởi vì trên ông còn 16 người trong Bộ Chính trị nữa, thành ra vấn đề đó ông 

nói ra, ông đưa ra thì tôi cũng chỉ cười vậy thôi chứ tôi không có đặt nặng vấn đề 

đó.  Nhưng tôi có lưu ý Bộ Ngoại Giao hãy lưu ý câu đó của ông Nguyễn Thanh 

Sơn. Tôi có nói với Bộ Ngoại Giao: quý vị nhớ nghe nhé! Chính ông này nói rằng 

nếu chúng ta bảo lãnh thì họ sẽ thả ra đó!” 

Tường An: Thưa Thượng Nghị sĩ, được biết trong thời gian gần đây, đặc biệt nhiều 

đoàn viên của Liên Minh Dân chủ Việt Nam hoặc thân nhân của đoàn viên Liên 

Minh Dân chủ Việt Nam, (một đoàn thể chính trị mà ông Ngô Thanh Hải là Chủ 

Tịch- RFA chú thích) về Việt Nam bị sách nhiễu hoặc trục xuất mặc dù họ không hề 

làm chính trị mà họ chỉ là thân nhân của đoàn viên Liên Minh Dân Chủ Việt 

Nam.Thượng Nghị sĩ nghĩ sao về việc này ạ? 

TNS Ngô Thanh Hải: Từ ngày tôi làm Thượng Nghị sĩ cho tới nay, tôi cũng có 

nhận xét đó: Tất cả những người Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, thân nhân hay 

những người có liên hệ đến Liên Minh Dân chủ Việt Nam khi họ đi về thì bị bắt, 
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hoặc làm khó dễ, hoặc trục xuất ra khỏi Việt Nam dù rằng họ đi về chỉ để thăm Cha 

Mẹ ốm đau, hoặc lo vấn đề chôn cất, đều bị tương tự như vậy. Tôi không hiểu rằng 

đó là một hình thức cảnh báo của Cộng sản Việt Nam đối với Liên Minh Dân Chủ 

Việt Nam của chúng tôi hay không nhưng tôi thấy có những hành vi, những hành 

động khá đặc biệt riêng với Liên Minh Dân Chủ Việt Nam do tôi lãnh đạo. Thành ra 

lời nói của ông Nguyễn Thanh Sơn kêu gọi hòa hợp hòa giải với hải ngoại, tôi thấy 

rằng câu nói đó không đi đôi với hành động. Cộng sản Việt Nam đưa ra hòa hợp hòa 

giải mà nội cái chuyện đi về thăm Cha Mẹ hay là chôn cất mà Cộng sản Việt Nam 

còn không làm được thì tôi không tin những câu nói của Cộng sản Việt Nam hoặc là 

của ông Nguyễn Thanh Sơn về vấn đề hòa hợp hòa giải hay hòa giải hòa hợp gì đó, 

đối với tôi không thật lòng hoặc không trung thực lắm. 

Tường An: Xin cám ơn Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã dành cho đài Á Châu Tự 

Do cuộc phỏng vấn này. 

Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-sen-n-t-hai-about-

meet-w-n-t-son-ta-04062014073657.html 
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Thơ Chúc Tết của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải 

Gởi Đồng Bào Trong Nước 

 
Kính thưa bà con, cô bác, anh chị em, 

 

Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm Giáp Ngọ 2014, đại diện cho Ủy Ban Nhân Quyền và Sắc 

Tộc của Thượng Nghị Viện Canada và cộng đồng người Việt mà tôi đại diện,  tôi xin thân ái gởi 

đến toàn thể đồng bào một năm mới an khang, hạnh phúc và may mắn. 

 

Dù cầu mong cho đồng bào được an khang, nhưng tôi vẫn biết an khang thế nào được khi 

người tu hành không được quyền tự do tín ngưỡng.  Tín đồ các tôn giáo vẫn liên tục bị áp chế, tài 

sản của các tôn giáo vẫn bị nhà cầm quyền Việt Nam chiếm đoạt, tín đồ  bị ngăn cản, đánh đập  

khi tổ chức, tham dự đản sanh các Đấng Giáo Chủ của họ. 

 

Hạnh phúc nào đến được với những gia đình mà những người con gái phải chấp nhận lấy 

chồng ở nơi nào mình không hề biết để cứu gia đình trong cơn quẩn bách.  Cả nước hiện có 

khoảng 600 ngàn phụ nữ lấy chồng ở Đài loan, Hàn Quốc, Trung Quốc (theo Tin Tức Pháp Luật 

do Ngọc Hà và Nguyễn Xoài) mà trong những ngày Tết thiêng liêng không về được để xum họp 

với cha mẹ gìa cùng bầy em thơ đang mỏi mắt mong chờ. 

 

Dù không ở quê nhà, tôi cũng hình dung ra được các bà mẹ quê trong những ngày giáp 

Tết đang đứng tựa cửa chờ con từng giờ, mong những đứa con lấy chồng xa xứ kia về xum vầy 

trong ba ngày Tết.  Nhưng những đứa con thương yêu vẫn biền biệt phương trời nào, không biết 

ấm lạnh ra sao.  Những bà mẹ không ngăn được những giọt nước mắt nhớ con trong những ngày 

Tết cổ truyền của dân tộc. Ai làm ra thảm cảnh nầy? 

 

Những người Cha Việt Nam, người gánh vác cuộc sống gia đình, giờ nầy đành bó tay 

nhìn đứa con gái thương yêu của mình rời bàn tay bảo bọc của mình lên đường về nơi vô định để 

cứu gia đình thay mình.  Không nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nầy của người cha Việt Nam.  Ai 

làm ra thảm cảnh nầy? 

 

Hạnh phúc nào đến với người dân oan mà trong ba ngày Tết vẫn lang thang trên công 

viên, trước cổng dinh thự nguy nga, lộng lẫy của tham quan, cường quyền để đòi lại nhà đất bị 

chúng cướp.  Nhà đâu để rước ông bà về chiều ngày Ba Mươi Tết? Đất đâu, ruộng vườn đâu để 

sinh sống, thì làm sao có mùa xuân?  Ai ăn cướp tài sản, ruộng vườn của người nông dân hiền 

hoà, cuộc sống chỉ bám vào đất? 
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Hạnh phúc thế nào khi những bà mẹ có con đang trong nhà tù vì tranh đấu cho quyền 

công dân, quyền làm người, tranh đấu chống bọn bành trướng Trung Cộng đang từng bước lấn 

chiếm quê hương mà tiền nhân đã đổ xương máu gìn giữ bao đời.  Con cái đang trong vòng lao 

tù thì cha mẹ nào thấy được mùa xuân! 

 

May mắn gì khi cả xứ Huế trong những ngày Tết là ngày tang chung cho hầu hết gia đình 

nạn nhân của Tết Mậu Thân mà người cộng sản vung tay giết gần 6000 người dân vô tội.  Ngày 

Tết là ngày Giỗ Tập Thể cho những người con xứ Huế.  May gì khi nỗi thảm sát kinh hoàng còn 

in hằng trong tâm can của những thân nhân còn sống? 

 

Dân Miền Bắc cũng chung niềm đau, khi ngày 25 tháng Chạp họ không còn biết đâu là 

mồ của cha, chồng, con để đi tảo mộ, thấp nén hương cho người quá cố.  Xương cốt của cha tôi 

đâu? Xương cốt của chồng tôi đâu? Xương cốt con tôi đâu? Đang rải khắp Trường Sơn hay bên 

góc núi, ven đường, bên những vạc ruộng hoang tàn miền Trung, hay trên những cánh đồng còi 

ngập nước Nam bộ?  Ai biết nỗi đau nầy của họ trong những ngày Tết?   

 

Đảng đang tận hưởng sang giàu trên nỗi đau, những mất mát không gì có thể đền bù được 

của cha mẹ, vợ/chồng, con nạn nhân đã gục chết để làm ra giàu sang cho họ hưởng và họ không 

buồn đoái hoài tới bà Mẹ Liệt Sĩ đang đói rách đâu đó ở xó hẻm, ven đồng hoặc trong những căn 

nhà tồi tàn ngồi nhìn mảnh bằng Liệt Sĩ với vô vàn đau thương, hối tiếc. 

 

Hỡi bà Mẹ Việt Nam, hỡi người  hiền phụ  Việt Nam, tôi có cùng nỗi đau của quí bà mà 

trong những ngày Xuân phải tay xách, nách mang vào nhà tù để nuôi đứa con thân yêu, nuôi 

người chồng trụ cột của gia đình mình trong tù vào những ngày Tết chỉ vì họ dám tranh đấu cho 

quê hương, cho dân tộc nầy. 

 

Hỡi người Cha Việt Nam, tôi thấu hiểu nỗi đau xót trước sự bất lực của quí vị, khi ngăn 

giọt lệ tiễn đưa con mình về quê chồng mà nơi nào quí vị không hề biết.  Tôi là cha của các con 

gái tôi, tôi là người Việt Nam, tôi thấu hiểu nỗi đau nầy. 

 

Hỡi người dân xứ Huế thân yêu, tôi biết những giọt nước mắt rơi âm thầm trong những 

ngày Tết để đau xót cho cái chết tức tưởi, oan khiêng của thân nhân mình mà nơi suối vàng họ 

vẫn còn réo gọi thân nhân giải oan cho họ. 

 

Mùa xuân chan hoà nước mắt, nỗi đau của đồng bào nhưng là thời gian đem lại niềm vui, 

hoan lạc tràn trề, bất tận cho những cán bộ, đảng viên cộng sản đang ngự trị trên quê nhà.  Mùa 

xuân là dịp họ tung bạc tỉ ra để ăn nhậu, đãi đằng, đĩ điếm trong nỗi đau của những bà mẹ xa 

con, vợ xa chồng, người cha đau đớn nhìn con bán thân về xứ lạ quê người. 
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Trong lá thư nầy tôi cũng xin chúc đồng bào hải ngoại một năm mới được an khang, 

thịnh vượng để góp phần vào cuộc tranh đấu cho đồng bào ruột thịt nơi quê nhà. 

 

Cùng nỗi đau của đồng bào ba miền Nam, Trung, Bắc, tôi sẽ dùng mùa xuân năm nay để đi gặp 

đồng bào hải ngoại để nói lên những thống khổ của bà con nơi quê nhà, để kêu gọi họ tích cực 

hơn nữa trong việc tranh đấu đòi lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho đồng bào.   

 

 

Trân trọng kính chào đồng bào. 

 

 

 

 

Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải 


