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TUYÊN BỐ VỀ TÌNH HÌNH VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI  

Trước những biến động về tình hình trong nửa năm đầu 2020 có thể làm thay đổi cục diện thế giới, 

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam trân trọng tuyên bố: 

I. Cực lực lên án hành động đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền tại Việt Nam 

ĐÀN ÁP TÔN GIÁO 

Nhà cầm quyền CSVN đã đàn áp tôn giáo có hệ thống. Vì không thể tiêu diệt được, họ đã tìm cách 

khống chế. Những tôn giáo độc lập bị chính quyền sách nhiễu, cô lập, khử trừ bằng mọi cách. Các 

chức sắc Hội Đồng Liên Tôn lúc nào cũng bị theo dõi. Xin đơn cử một số trường hợp cụ thể như sau: 

Về Phật Giáo: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất gần như bị triệt tiêu hoàn toàn. Các chức 

sắc và tín đồ độc lập thường xuyên bị theo dõi, đe dọa. Nhiều Chùa đã bị phá hủy nhưng không được 

bồi thường như Chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, Chùa An Cư ở Đà Nẵng, Chùa Sơn Linh ở Kontum. Các 

hoạt động tôn giáo độc lập bị cản trở hoặc hạn chế. Lễ tang và Lễ truy điệu 49 và 100 ngày của cố Đệ 

Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ bị bao vây, Phật tử không được tự do tham dự. 

Về Cao Đài: Việc đàn áp vẫn tiếp tục tại nhiều nơi.Tại Tây Ninh, Hội Đồng Chưởng Quản (tức quốc 

doanh) không cho các tín đồ theo Cao Đài Chân Truyền khi chết được chôn tại nghĩa trang Tòa Thánh 

được thành lập từ năm 1926. Tháng 3, công an sách nhiễu, ngăn cấm đồng đạo kỷ niệm 7 năm Thánh 

Thất Tuy An (Phú Yên) bị ủi sập. Ngày 18/6/2020, nhà cầm quyền tổ chức tấn chiếm Thánh Thất 

Hiếu Xương, thuộc Tuy Hòa Phú Yên, do Chánh Trị Sự Cao Văn Minh làm quản nhiệm, đại diện 

Miền Trung của Cao Đài Chơn Truyền. Hộ chiếu của CTS Hứa Phi bị tịch thu năm 2014 nay vẫn 

chưa hoàn trả. 

Về Công Giáo: Tài sản của Giáo Hội bị tịch thu vẫn chưa được giải quyết, như Tiểu Chủng Viện 

Hoan Thiện (Huế); Tòa Khâm sứ Tòa Thánh và Khu đất Tòa TGM ở Hà Nội; Giáo Xứ Thủ Thiêm 

và Dòng Mến Thánh Giá; Nhà thờ Giáo Xứ Tam Tòa, Quảng Bình; Giáo Xứ Lộc Hưng, Sài Gòn đã 

bị ủi sập. Đan Viện Thiên An thường xuyên bị tấn công. Nhiều Chức Sắc Công Giáo, trong đó có LM 

Đặng Hữu Nam, đã bị nhà cầm quyền liên tục sách nhiễu, đe dọa, đấu tố, hành hung, áp lực bị thuyên 

chuyển hoặc bị ngừng mục vụ. LM Nguyễn Văn Lý sau 5 đợt tù tổng cộng hơn 22 năm, nay vẫn bị 

quản chế vô thời hạn tại Nhà Hữu Dưỡng Tổng Giáo Phận Huế. 

Về Phật Giáo Hòa Hảo: Các tài sản của Giáo Hội bị tịch thu từ 1975 vẫn chưa được hoàn trả. Thánh 

Tích cuối cùng là An Hòa Tự bị giáo hội quốc doanh dần dần thay đổi, triệt tiêu di sản văn hóa lịch 

sử của PGHH. Nhiều tín đồ vẫn còn bị giam giữ, điển hình như các ông Bùi Văn Thâm, Bùi Văn 

Trung, Vương Văn Thả, thân nhân không được phép gặp mặt. Các Đại Lễ Kỷ Niệm (25 tháng 2 và 

18 tháng 5) đều bị nhà cầm quyền ngăn cản, không cho tín đồ tự do đến dự. Các Chức Sắc thường 

xuyên bị sách nhiễu, nhiều vị không được ra khỏi nhà. Sau Lễ 18 tháng 5, một số Chức Sắc bị công 

an hạch hỏi “tại sao lại khích bác, vu cáo nhà nước đàn áp PGHH.” 
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Về Tin Lành: Công an vẫn thường xuyên theo dõi, ngăn chận, hù dọa các Hội Thánh độc lập ở cả ba 

miền kể cả các Hội Thánh Sắc Tộc Tây Nguyên. Nhiều Mục Sư và Tín Đồ hiện còn bị ở tù bao gồm 

MS Nguyễn Trung Tôn, MS Đinh Diên, và nhiều MS, Tín Đồ Sắc Tộc khác. 

VI PHẠM NHÂN QUYỀN 

Nhà cầm quyền gia tăng bắt bớ, giam cầm, xử án bất công đối với những công dân ôn hòa lên tiếng 

bênh vực cho công bằng xã hội, cho tự do dân chủ và nhân quyền, chống tham nhũng bất công và 

chống Trung Cộng bành trướng. Nhiều người chỉ bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội cũng bị kết án 

nặng nề. Cụ thể là các thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập, các nhà tranh đấu cho Dân Chủ, các Dân 

Oan khiếu kiện, những người tranh đấu về vụ cưỡng chế đất và giết hại cụ Lê Đình Kình đã trên 80 

tuổi tại xã Đồng Tâm Hà Nội. Hiện nay có trên 300 tù nhân chính trị và tôn giáo (theo báo cáo của 

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam).   

  

II. Cực lực lên án mưu đồ thống trị thế giới của Trung Cộng, những vi phạm nhân quyền và 

việc che giấu dịch bệnh Coronavirus Vũ Hán  

Trung Cộng áp dụng kế hoạch “Vành Đai Con Đường” nhằm bành trướng khắp thế giới kể cả Việt 

Nam, buộc các nước nhỏ trở thành chư hầu, dùng vũ lực chiếm trọn Biển Đông, uy hiếp ngư dân, 

xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và các nước Đông Nam Á, bất chấp luật biển 

UNCLOS 1982, xem thường phán quyết của Tòa Trọng Tài La Hayes về đường lưỡi bò phi pháp. 

Chúng tôi ủng hộ cuộc Trưng Cầu Dân Ý kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế về Biển Đông, hiện đã 

có 900,000 người trả lời sau hai tháng với kết quả 95% đồng ý. Chúng tôi kêu gọi  đồng bào trong và 

ngoài nước tham gia nhằm tạo áp lực với nhà cầm quyền CSVN phải đáp ứng nguyện vọng của người 

dân. 

Với chế độ độc tài toàn trị, nhà cầm quyền Trung Cộng đã tiêu diệt các tôn giáo, đàn áp dã man người 

dân Trung Hoa bao gồm các trí thức, ký giả, luật gia, chức sắc tôn giáo, bỏ tù hàng triệu người Duy 

Ngô Nhĩ, áp bức dân tộc Tây Tạng, áp đặt luật an ninh lên Hồng Kong, đe dọa chiếm Đài Loan bằng 

vũ lực.  

Về dịch bệnh Vũ Hán, ngày càng có nhiều nhân chứng tố cáo nhà cầm quyền che giấu sự thật khiến 

toàn thế giới phải gánh chịu sự tàn phá khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại. Trung Cộng phải chịu 

trách nhiệm hoàn toàn về những thiệt hại này. 

III. Ủng hộ chính sách của Hoa Kỳ trên các vấn đề của thế giới hiện nay: 

- Chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành Sắc Lệnh Hành Pháp về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, chứng tỏ Hoa 

Kỳ quan tâm về quyền Tự Do Tôn Giáo trên toàn thế giới.  

- TT Donald Trump đã có nhận định rõ ràng về chủ nghĩa Xã Hội và chủ nghĩa Cộng Sản, cho đó là 

nguồn gốc khổ đau của xã hội và là công cụ bảo vệ tập đoàn thống trị. 

- Hoa Kỳ vừa công bố lập trường cứng rắn về Biển Đông, bác bỏ mọi yêu sách vô lý về đường lưỡi 

bò của TC, chủ trương tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo vệ tự do hàng hải, an ninh và thịnh vượng, 

ủng hộ các nước bị TC lấn chiếm và hiếp đáp ở trong vùng, ủng hộ Đài Loan. 

http://www.vietnamhumanrights.net/viet/documents/Baocao_2019_Net.pdf
http://www.vietnamhumanrights.net/viet/documents/Baocao_2019_Net.pdf
https://bit.ly/35NmrjH
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- Hoa Kỳ đã có những biện pháp thích đáng đối với những vi phạm nhân quyền và hành vi thương 

mại bất chính của Trung Cộng. 

Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chính sách mạnh mẽ và sự cương quyết của Chính Phủ  TT Donald Trump 

nhằm ngăn chận sự bành trướng của Trung Cộng và kiến tạo một trật tự thế giới mới trong an hòa và 

phồn thịnh. 

IV. Ủng hộ mọi nỗ lực vận động quốc tế thực thi những điều khoản quan trọng của Hiệp Định 

Paris ngày 27-1-1973 và Định Ước Quốc Tế ngày 2-3-1973 

Những giá trị pháp lý căn bản của hiệp định Paris về quyền Tự Do Dân Chủ, quyền Dân Tộc Tự 

Quyết và sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ Lãnh Hải của Việt Nam cần được tôn trọng và phục hồi. 

V. Kêu gọi toàn dân trong và ngoài nước đoàn kết cứu nước cứu dân, giải thể chế độ độc tài toàn 

trị, thiết lập một thể chế tự do, dân chủ, đất nước được thái bình thịnh vượng, cùng nhau bảo vệ nền 

Độc Lập của Việt Nam. 

VI. Thỉnh cầu Quốc Tế hỗ trợ dân tộc Việt Nam đạt được những mục tiêu kể trên. 

Dân Tộc Việt Nam đã và đang chịu nhiều đau khổ về sự bất công của nạn cộng sản độc tài, tham 

nhũng và sự đe dọa của ngoại xâm, chúng tôi rất mong Quốc Tế hỗ trợ để cuộc tranh đấu của dân tộc 

chúng tôi sớm thành công. 

Làm tại Việt Nam ngày 1 tháng 8 năm 2020 

TM. Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam 

Đồng Chủ Tịch:  

- Hòa Thượng Thích Không Tánh: (đt: 035.6789.881). 

- Linh Mục Nguyễn Văn Lý : (đt: 093.22.11.438). 

- Chánh Trị Sự Hứa Phi: (đt: 033.3273.240) 

- Đạo Huynh Lê Văn Sóc: (đt: 096.4199.039). 

- Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa: (đt: 0121.9460.045). 

Tổng Thư Ký: Đạo Huynh Lê Quang Hiển: (đt: 037.292.1234).  

Đại diện Văn Phòng liên lạc Hải Ngoại: BS Đỗ Văn Hội 

Đt. 407-927-0014. Điện thư: vpllhn.hdltvn@gmail.com  

Hoặc: Overseas.ifcvn@gmail.com  

Trang mạng toàn cầu (Website): https://hdltvn.org/ 
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