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VỤ ÁN VIỆT TÂN –
MỘT SÀI GÒN NHỎ THỨ HAI???
Nguyễn Quang Duy

Ở Hoa Kỳ, Hiến Pháp và Luật Pháp được đặt trên cả Tổng Thống.
Việc đảng Việt Tân vi phạm quyền riêng tư của Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc
Như Quỳnh, cộng thêm một số chuyện khác đảng Việt Tân có thể bị liên đới
trách nhiệm đã mạ lỵ và vu khống Mẹ Nấm là an ninh cho Việt cộng. Vụ án có
thể sẽ trở một vụ án Sài Gòn Nhỏ thứ hai???
Bài viết này nhằm chia sẻ suy nghĩ về 1 sự việc vô cùng quan trọng nhưng đã bị
coi thường. Cũng như mọi bài viết khác, nó chỉ là quan điểm cá nhân, không dính
líu đến bất cứ ai hay bất cứ tổ chức nào.
Chuyên môn của tôi không phải nghành luật và luật pháp Úc cũng khác luật
pháp Hoa Kỳ. Tuy nhiên là 1 chuyên viên, làm việc có liên quan đến luật pháp Úc
và Thế Giới, trong một cơ quan công quyền Úc gần 20 năm, bởi thế xin chia sẻ
suy nghĩ cá nhân về việc này.
Vì đứng về lẽ phải để bảo vệ quyền làm người (Việt Nam) tôi đã đồng hành cùng
Mẹ Nấm trong sự kiện này.
Khi nói đến pháp lý thì tình cảm đã bị bỏ sang một bên mọi quyết định là ở Tòa
án và do bồi thẩm đòan. Tuy nhiên, cũng cần phải nắm rõ vấn đề để người đọc
có thể khách quan nhận xét và đánh giá.
Đảng Việt Tân cổ vũ phương cách đấu tranh bất bạo động để chống lại đảng
cộng sản Việt Nam. Trên cơ bản đấu tranh bất bạo động là đấu tranh công khai,
nhưng mãi đến nay Việt Tân vẫn là 1 đảng họat động bí mật tại Việt Nam. Xét về
họat động công khai đối đầu thì họat động của họ đến nay gần như không có
hay không có gì đáng kể.
Cách đây 5 năm cơ sở Nam Cali đã làm 1 tấm bích chương với tiêu đề ĐỐI ĐẦU
BẤT BẠO ĐỘNG. Rất có thể tất cả hình ảnh họ dùng là của người khác và cũng
rất có thể tất cả những người trên tấm bích chương đều không phải là đảng viên
đảng Việt Tân.
Và nếu đúng như vậy chỉ có chữ thật to ĐỐI ĐẦU BẤT BẠO ĐỘNG trên đầu và
dòng chữ nhỏ Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng viết bằng tiếng Việt và tiếng
Anh ở bên là thực sự của Việt Tân. Tấm bích chương vì thế chỉ là một sản phẩm
của đảng Việt Tân để tuyên truyền cho phương cách bất bạo động của họ.
Bởi tấm bích chương dùng tuyên truyền cho phương cách đấu tranh của đảng
Việt Tân, Mẹ Nấm đã chính thức tuyên bố Việt Tân cần chấm dứt việc sử dụng
hình ảnh của cô ấy trên bích chương “ĐỐI ĐẦU BẤT BẠO ĐỘNG” nhằm xây dựng
uy tín của đảng Việt Tân, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh cá nhân, bài viết của
cô ấy khi chưa hỏi ý kiến cô ấy.
Thay vì đảng Việt Tân chính thức giải thích lại để cho (các) đảng viên giải thích
và bình luận tạo tranh cãi, có người ví như một “cái chợ” trên diễn đàn của một
đảng viên. Việc làm đã tạo ra một dư luận kẻ bênh người chống và mặc cho Mẹ
Nấm và nhiều người khác kêu gọi đảng Việt Tân cần chính thức giải thích, giới
lãnh đạo đảng Việt Tân vẫn im hơi lặng tiếng như họ đã làm suốt 30 năm qua.
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Thử xem một số các lập luận tương đối lành mạnh của hai phía:
Thứ nhất, vì đại cuộc cần chấm dứt tranh cãi. Nhưng nếu vì đại cuộc thì đảng
Việt Tân đã vi phạm quyền riêng tư cần chính thức giải thích và xin lỗi phía đã bị
họ tùy tiện sử dụng hình ảnh cá nhân.
Nhưng nếu vì đại cuộc thì dư luận cần đứng phía của người bị vi phạm quyền
riêng tư, nhất là người này lại đang ở trong nước. Chế độ cộng sản chỉ là đỏan
kỳ. Còn nhân quyền tự do dân chủ mới chính là mục tiêu cần đạt được.
Nếu tiếp tục dung túng việc vi phạm quyền làm người thì một mai nếu họ cầm
quyền họ sẽ hành xử chẳng khác gì Việt cộng.
Việc họ bấy lâu nay coi thường dư luận và tiếp tục coi thường dư luận cho thấy
rằng họ đã đặt mục tiêu quyền lực lên trên Dân Tộc, Tổ Quốc. Và rất có thể họ
sẽ bắt tay với Việt cộng để chia sẻ quyền lực như bấy lâu nay dư luận đã loan
truyền.
Thứ hai, lập luận khác là muốn thắng cộng sản thì phải có thực lực và phải đứng
vào tổ chức. Nếu tổ chức có đạo đức đặt Tổ Quốc và Dân Tộc lên trên, tôn trọng
quyền con người thì có thể đúng. Còn nếu tổ chức thiếu minh bạch, chà đạp
quyền con người ngay cả khi họ chưa có quyền lực thì thật là nguy hiểm.
Thứ ba, có nhiều ý kiến cho rằng các tổ chức quốc tế cũng làm như vậy. Những
người này quên rằng các tổ chức nhân quyền thuần túy đấu tranh cho nhân
quyền là bảo vệ quyền làm người. Qua kinh nghiệm cá nhân tôi biết các tổ chức
quốc tế rất cẩn thận trong việc sử dụng tư liệu hay tài liệu cá nhân.
Chính trị gia, giới ngọai giao, báo chí và dân chúng Tây Phương thực sự rất ghê
tởm phương cách chính trị vơ của người làm của ta, xem thường nhân quyền,
không dân chủ như sự việc này.
Thứ tư, bằng lập luận cho rằng các tổ chức chính trị khác cũng làm như vậy, như
cô Hồng Thuận đưa ra một bích chương của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ làm
dẫn chứng.
Về luật, nếu ai làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm. Mẹ Nấm lên tiếng với
đảng Việt Tân thì trách nhiệm của đảng Việt Tân là phải chính thức giải thích.
Việc ngụy biện về lý không thể thuyết phục được ai.
Thứ năm, các tổ chức yểm trợ quốc nội khác cũng làm như vậy. Quả thực việc
xin phép cá nhân là một việc tốn thời giờ và rất khó thực hiện. Nhưng mục đích
của các tổ chức yểm trợ quốc nội là thuần nhân quyền và yểm trợ quốc nội
không mang mục đích chính trị đảng phái.
Thường nếu các tổ chức yểm trợ quốc nội được chính thức yêu cầu họ đều
nhanh chóng tôn trọng và đáp ứng lời yêu của anh chị đấu tranh quốc nội.
Thứ sáu, một số người tự nhận là người trong nước hay đã qua tù đày chấp
nhận việc làm của Việt Tân. Nếu thật những người này chỉ có thể nói với tư cách
cá nhân không thể đại diện cho tất cả những người bị sử dụng hình ảnh tùy tiện.
Cũng như Mẹ Nấm hiện nay cũng chỉ lên tiếng với tư cách cá nhân.
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Ngược lại khi ra trước tòa, quan tòa sẽ tìm hiểu xem Việt Tân đã vi phạm quyền
riêng tư của những ai và những ai muốn cùng Mẹ Nấm đưa Việt Tân ra tòa.
Thứ bảy, một số người cho rằng việc đã xảy ra 5 năm và khi ấy Mẹ Nấm đã đồng
ý. Điều này không đúng, tấm bích chương chủ yếu được phổ tại hải ngọai và Mẹ
Nấm chỉ mới biết và mới lên tiếng.
Thay vì nhìn nhận sự sai trái của Việt Tân các diễn đàn tìm cách tung hỏa mù với
những lý luận nói trên. Có người lại còn xem việc vận động nhân quyền như ban
ơn cho người trong nước và ngày nay "cứu nhơn nhơn trả oán".
Tệ hại hơn là nhiều ngừơi đã đưa những việc cá nhân của Mẹ Nấm nhằm đánh
lạc hướng dư luận. Như thông tin chửi nhau trước đây, cô Hồng Thuận chửi Mẹ
Nấm “BẠI NÃO”, Mẹ Nấm trả lời "THIẾU GIÁO DỤC" hay Mẹ Nấm nói "Sao cứ
đụng tới Việt Tân là như đụng tới MẢ TỔ nhà lắm người thế?”...
Các trích dẫn đối đáp giữa cá nhân Mẹ Nấm và các thành viên khác của Việt Tân
được đưa ra tạo dư luận Mẹ Nấm lên tiếng phản đối việc sử dụng hình ảnh của
cô là phản ứng cá nhân chứ không phải chuyện góp ý công khai với một tổ chức
sinh hoạt chính trị.
Mẹ Nấm cũng cho biết các người ảo trên mạng luôn quấy nhiễu cô về chuyện cá
nhân và vu khống cô là an ninh cho Việt cộng. Mẹ Nấm cho rằng các nick ảo này
là do các đảng viên đảng Việt Tân tạo ra.
Ngày nay không còn khó để Mẹ Nấm có thể sang Hoa Kỳ. Trên đất Hoa Kỳ và ở
Nam Cali Mẹ Nấm sẽ đâm đơn kiện đảng Việt Tân đã vi phạm quyền riêng tư. Mẹ
Nấm cũng có thể vận động những người xuất hiện trên tấm bích chương được
Việt Tân tùy tiện sử dụng cùng đứng đơn kiện.
Nhân cơ hội Mẹ Nấm cũng sẽ kiện Việt Tân đã sử dụng các bài viết của cô một
cách tùy tiện hay kiện Việt Tân liên đới trách nhiệm đến việc đảng viên Hồng
Thuận đã mạ lị cô là “BẠI NÃO” và kiện Việt Tân liên đới trách nhiệm đã để các
đảng viên nick ảo quấy nhiễu và vu khống cô là an ninh cho Việt cộng.
Việc quấy nhiễu và vu khống cần thời gian điều tra, chứng minh. Điều chúng ta
cần biết là tất cả mọi họat động trên màn ảo đều được lưu trữ nên nếu việc điều
tra được tiến hành sẽ dẫn đến kết luận ai đã đứng đằng sau các vu khống và
quấy nhiễu.
Hiện đã có một dư luận kẻ bênh người chống và nếu Mẹ Nấm đâm đơn kiện tại
Hoa Kỳ sẽ có nhiều người hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần. Vụ kiện này có thể sẽ
được quốc tế và người Tây Phương luôn đứng về phía lẽ phải và người bị áp bức.
Lẽ đương nhiên Việt Tân trong vai trò bị cáo cũng sẽ tốn hao không ít tài lực và
cũng sẽ phải vận động người hổ trợ. Vụ án có thể sẽ kéo dài vài năm trước khi
có kết quả thắng thua.
Hiện nay trên các diễn đàn dư luận vẫn chờ đợi lời giải thích chính thức của giới
lãnh đạo đảng Việt Tân. Nếu họ vẫn im hơi lặng tiếng như suốt 30 năm qua họ
đã làm, thì cần xem lại vì theo tôi đảng Việt Tân đã đặt quyền lực chính trị và
quyền lợi của đảng bên trên dư luận, bên trên đạo lý, bên trên cả quyền con
người.
Để sự việc có thể thu xếp nhanh chóng và hợp tình hợp lý cả trên diễn đàn Mẹ
Nấm và Hồng Thuận tôi đều đã ngay tức thì góp ý:
“Tôi nghĩ Việt Tân nên chính thức giải thích về việc này, nếu thấy rằng có lỗi thì
xin lỗi. Nhận lỗi, xin lỗi là bước đầu của sự hòa giải. Chưa hòa giải với những
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người đang cùng đối đầu với Việt cộng thì đừng mong gì việc liên kết. Chưa liên
kết đấu tranh thì bất bạo động chỉ là tuyên truyền lý thuyết sẽ không bao giờ có
được những hành động cụ thể.”
Từ góc cạnh luật pháp cần có sự thương lượng trước khi chính thức xin lỗi, nếu
không lời xin lỗi lại là bằng chứng để Mẹ Nấm và những nhân vật khác mà hình
ảnh đã bị Việt Tân sử dụng tùy tiện khởi tố.
Viết đến đây tôi nghĩ cũng đã đủ phần còn lại tùy đảng Việt Tân và Mẹ Nấm
quyết định. Đừng để vụ án Việt Tân Mẹ Nấm trở thành 1 thành vụ án Sài Gòn
Nhỏ thứ hai !!!
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
27-2-2015
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