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VINH DANH NGÀY TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM 

10-12-2012 

Ngọc Lan, thông tín viên RFA 

Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12, Hội Ái Hữu tù nhân chính trị và tôn 

giáo Việt Nam tổ chức “Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam” nhằm mục đích 

vinh danh những tù nhân chính trị, tôn giáo đã đứng lên đấu tranh cho tự do dân 

chủ. 

 

Photo by Ngọc Lan/RFA 

“Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam” lần thứ 2 tổ chức hôm 8/12/2012 tại Hội trường chùa Điều Ngự 

thuộc thành phố Westminster, miền Nam California. 

 

“Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam” lần thứ  hai được tổ chức vào chiều Thứ 

Bảy, 8 tháng 12, năm 2012 tại Hội trường chùa Điều Ngự thuộc thành phố 

Westminster, miền Nam California. 

Trong ngày này, hòa thượng Thích Viên Thành, tổng vụ trưởng tổng vụ nghi lễ 

thuộc văn phòng II Viện Hóa Đạo Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, đã 

tổ chức lễ dâng hương và cầu siêu cho những anh hùng dân tộc, đặc biệt là cầu siêu 

cho hơn 300 tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam bị chính quyền cộng sản Việt 

Nam xử tử hình. 
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Ông Lou Correa, thượng nghị sĩ tiểu bang California, cũng đã có mặt để trao nghị 

quyết của quốc hội California nhằm vinh danh “Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt 

Nam” 10 tháng 12. 

Cũng nhân kỷ niệm “Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam”, một chương trình văn 

nghệ mang tên “Đêm tù ca” được tổ chức tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa Báo Chí ngay 

trung tâm Little Saigon nhằm gây quỹ  ủng hộ cho các tù nhân lương tâm còn trong 

nước. 

Ngay trước giờ khai mạc chương trình, thông tín viên Ngọc Lan đã có cuộc chuyện 

trò cùng ông Vũ Hoàng Hải, tổng thư ký và ông Phạm Trần Anh, chủ tịch hội đồng 

điều hành hải ngoại của Hội Ái Hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam 

(TNCT-TGVN). 

Nội dung buổi họp mặt  

Ngọc Lan: Thưa ông Vũ Hoàng Hải, trong tư cách là một tổng thư ký của hội ái 

hữu TNCT-TGVN anh có thể  giới thiệu với khán thính giả đài Á Châu Tự Do về 
nội dung buổi họp mặt ngày hôm nay? 

Ông Vũ Hoàng Hải: Hôm nay hội ái hữu TNCT-TGVN rất hân hạnh được tổ 

chức ngày tù nhân lương tâm. Đây là lần thứ hai hội tổ chức tại Hoa Kỳ. Năm nay 

đặc biệt có sự vinh danh của Quốc Hội California. Hôm nay Hội hội ái hữu TNCT-

TGVN tổ chức tại văn phòng II Viện Hóa Đạo GHVNTN hải ngoại tại Hoa Kỳ. 

Chúng tôi muốn qua ngày này vinh danh tất cả những tù nhân sau ngày Việt Nam 

bị cộng sản cưỡng chế Miền Nam rất nhiều người đã chết trong các trại tù cải tạo, 

và đang ở tù như linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Nguyễn Công Chính, Luật sư 

Cù Huy Hà Vũ, hay Anh Ba Sài Gòn, những người đã hy sinh, đấu tranh cho tự do, 

dân chủ và biết bao người đã chết trong các trại cải tạo, trại tù và hiện nay những 

người còn đang ở trong tù, như nhạc sĩ đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Chính vì thế mà 

hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam hải ngoại muốn lấy ngày 10 

tháng 12 hằng năm dể vinh danh tất cả những người đấu tranh cho tự do dân chủ, 

những người đã xây dựng nền móng cho dân chủ và họ đã không quản ngại những 

mất mát hy sinh, những đau thương để xây đắp một nền dân chủ cho Việt Nam. 
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Video: Biểu tình, tuyệt thực cho Nhân Quyền trước Đại sứ quán Viêt Nam ở 

Washington DC 

Ngọc Lan: Được biết đây là lần thứ hai Hội tổ chức vinh danh ngày tù nhân lương 
tâm, sau thành công lần thứ nhất, hội đã tạo được tiếng vang như thế nào? 

Ông Vũ Hoàng Hải: Sau khi tổ chức lần thứ nhất, sau đó hai tuần, chính báo 

Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đã ra một bài nói về hội ái hữu TNCT-TGVN, 

trong đó chúng nêu đích danh ông Phạm Trần Anh là chủ tịch, và ông Vũ Hoàng 

Hải là tổng thư ký là hai thành phần cực kỳ phản động. Nhưng đó là thành công 

của chúng tôi, vì năm ngoái chúng tôi biết năm ngoái các anh em trong quốc nội và 

hải ngoại đều chú ý vào ngày này. Vì từ xưa tới giờ, vì nhiều lý do, chúng ta chưa 

vinh danh họ, thì năm ngoái lần đầu tiên hội ái hữu TNCT-TGVN vinh danh tất cả 

những người đã đóng góp từ năm 1975. 

Những hành động thiết thực 

Ngọc Lan: Thưa ông chủ tịch hội ái hữu TNCT-TGVN, được biết hội thành lập 

vào tháng 11 năm 2006, đến nay Hội đã có được bao nhiêu thành viên trong và 
ngoài nước cũng như hoạt động của Hội trong thời gian qua diễn ra như thế nào? 

Ông Phạm Trần Anh: Hội thành lập ngày 7 tháng 11 năm2006. Thành phần sáng 

lập gồm có quý vị thượng tọa Thích Thiện Minh, và tôi là Phạm Trần Anh. Hội 

hoạt động ngay từ trong tù hồi đó dưới danh xưng là hội bảo vệ tù nhân chính trị 

Việt Nam, mặc dù một vị linh mục thành lập hội đã bị đánh chết ngay trong nhà tù 

nhưng chúng tôi vẫn làm. 

Mục đích của Hội là tạo một sự tương trợ giữa anh em tù với nhau nhưng hội Ái 

Hữu Tù Nhân Chính Trị Tôn Giáo Việt Nam mang ý nghĩa là ra đời ngay trong 

lòng đất nước, sống chết với lý tưởng mà chúng tôi đã ra mắt chính thức trong 

http://youtu.be/j_SSRbmfiVQ
http://youtu.be/j_SSRbmfiVQ
http://youtu.be/j_SSRbmfiVQ
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nước . Hoạt động của Hội là tháng 1 năm 2008 Hội đồng điều hành chúng tôi đã 

sang 6 nước Âu châu, sang Canada và tổ chức họp báo tại Tiệp Khắc để lần đầu 

tiên công bố danh sách trên 141 tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam bị Việt 

Cộng xử tử hình trên tổng cộng 300 người. 

Trong đó có 2 linh mục và 2 phụ nữ, đặc biệt là chị Trần Thị Lan bị xử bắn năm 

1976 tại Sân Vận Động Gò Công trong lúc chị mang thai 8 tháng. Và giáo hội Việt 

Nam Thống Nhất đã can thiệp nhưng không được. Chị bị bắn đúng ngày lễ Vu 

Lan. Mục đích chúng tôi làm là để đánh động dư luận toàn thế giới, dư luận của cả 

loài người tiến bộ để yểm trợ cho tiến trình đấu tranh dân chủ của Việt Nam. 

Ngọc Lan: Ông có thể cho quý thính giả biết về chương trình trong thời gian sắp 

tới hội sẽ làm gì để hỗ trợ cho những tù nhân lương tâm còn sống trong nước và 
những người đang sống tại đây? 

Ông Phạm Trần Anh: Đây là thao thức trăn trở của tất cả chúng ta. Thứ nhất 

cộng đồng Việt Nam hải ngoại giống như cộng đồng lưu vong Do Thái, cộng đồng 

Ba Lan. Về lâu dài, chúng ta phải có mặt trong chính trường, đến lúc đó chúng ta 

không cần năn nỉ, mà để chính những người dân cử gốc Việt phải lên tiếng nói như 

cộng đồng Do Thái. Điều thứ hai làchúng tôi có thành lập hội Nhân Sĩ Diên Hồng 

Thời Đại để cùng với toàn thể đồng bào sẵn sàng chuyển lửa, tinh thần và vật chất 

để yểm trợ cho ngày N giờ G ở trong nước để các chiến sĩ yên tâm đấu tranh giống 

như cộng đồng Ba Lan đã yểm  trợ và đưa đến thành công để đất nước Ba Lan thực 

sự có tự do dân chủ . 

Chương trình của chúng tôi trong tương lai là sẽ tạo tinh thần tương trợ và kêu gọi 

tất cả chúng ta cùng yểm trợ cho trong nước đấu tranh. Chúng tôi sẽ cung cấp cho 

quý vị tên, địa chỉ, điện thoại để quý vị trực tiếp gửi về, hội không giữ tiền bạc. 

Thứ hai trong tương lai chúng tôi sẽ lập một quỹ học bổng dành cho con em của 

cựu tù nhân chính trị gặp khó khăn có một học bổng. Mỗi người trong chúng ta có 

thể đóng góp $25, một tháng nhịn 1, 2 bữa sáng, nhưng mà một đứa trẻ thiếu may 

mắn có cơ hội học hành và thành đạt thì điều này là điều chúng ta phải nên làm cái 

công việc xã hội như dân gian vẫn nói “Dù xây chín ngọn phù đồ không bằng làm 

phúc cứu cho một người”. Đây là hành động thiết thực chúng ta đóng góp xây chùa 

và xây nhà thờ rất nhiều, nhưng đây là việc cần thiết mà chúng ta phải thể hiện sự 

từ tâm của chúng ta. Để chúng ta hãnh diện với lương tâm là chúng ta đóng góp 

phần nào công sức mình cùng với toàn dân chuyển đổi lịch sử. 
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TNS Lou Correa, HT Thích Viên Thành, NS Lê Khắc Lý và DS Vũ văn Tùng 

  

Ô Phạm Trần Anh, CT Hội Đồng Điều Hành Hải Ngoại chào mừng quan khách 

Mời xem youtube: https? ://www.youtube.com/watch v=QcnZ1OsRhxo 

              https://www.youtube.com/watch?v=xHihQF12p_k 

https://www.youtube.com/watch?v=xHihQF12p_k
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TNS Lou Correa đại diện Quốc hội Cali Hoa Kỳ trao quyết nghị vinh danh “Ngày Tù Nhân 
Lương Tâm Việt Nam” cho ông Phạm Trần Anh, CT Hội Đồng Điều Hành Hải Ngoại 

 

Thượng Nghị Sĩ Lou Correa trao quyết nghị vinh danh “Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam” 
của Quốc Hội Cali Hoa Kỳ cho Ô Phạm Trần Anh, CT Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn 

Giáo VN . 
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Quyết Nghị Vinh danh “Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam” của Quốc Hội Cali Hoa Kỳ 

 

CT Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại DS Vũ văn Tùng phát biểu 
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Ngọc Lan/Người Việt 

  

WESTMINSTER (NV) - Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2012, Hội Ái Hữu Tù Nhân 

Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam tổ chức “Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam” lần 

thứ hai vào chiều Thứ Bảy tại hội trường chùa Ðiều Ngự, Westminster, nhằm mục 

đích vinh danh những tù nhân chính trị, tôn giáo đã đứng lên đấu tranh cho tự do 
dân chủ sau ngày 30 Tháng Tư, 1975. 

 

Lễ dâng hương và cầu siêu cho những anh hùng dân tộc, đặc biệt là hơn 300 tù nhân chính 

trị và tôn giáo Việt Nam, bị chính quyền cộng sản Việt Nam xử tử hình. (Hình: Ngọc 

Lan/Người Việt) 

Ông Vũ Hoàng Hải, tổng thư ký hội, nói với nhật báo Người Việt về mục đích, ý nghĩa của sự 

kiện này như sau: “Chúng tôi muốn qua ngày này vinh danh tất cả những tù nhân sau ngày 

Việt Nam bị cộng sản cưỡng chế, rất nhiều người đã chết trong các trại tù cải tạo, và đang ở 

tù như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Mục Sư Nguyễn Công Chính, Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, hay 

blogger Anh Ba Sài Gòn, những người đã hy sinh, đấu tranh cho tự do, dân chủ và biết bao 

người đã chết trong các trại cải tạo, trại tù và hiện nay những người còn đang ở trong tù, 

như nhạc sĩ Ðại Úy Nguyễn Hữu Cầu. Chính vì thế mà Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn 

Giáo Việt Nam muốn lấy ngày 10 Tháng Mười Hai hằng năm để vinh danh họ, những người 

đã xây dựng nền móng cho dân chủ và họ đã không quản ngại những mất mát hy sinh, 

những đau thương để xây đắp một nền dân chủ cho Việt Nam.” 

Trong dịp này, Hòa Thượng Thích Viên Thành, tổng vụ trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ, Văn Phòng 

II Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Tại Hải Ngoại, đã tổ chức lễ dâng hương và 

cầu siêu cho những anh hùng dân tộc, đặc biệt là cầu siêu cho hơn 300 tù nhân chính trị và 
tôn giáo Việt Nam bị chính quyền cộng sản Việt Nam xử tử hình. 

Thượng Nghị Sĩ Lou Correa cũng có mặt và trao nghị quyết của Quốc Hội California vinh 

danh “Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam.” 
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Ông Correa nói, “Trên đường lái xe tới chùa Ðiều Ngự dự buổi lễ trưa nay, tôi suy nghĩ và 

cảm thấy vô cùng hãnh diện vì cuộc sống tự do mà chúng ta đang có hôm nay. Những người 

ở các vai trò giúp đỡ người dân, từ tổng thống đến các dân biểu, thượng nghị sĩ, từ tiểu 

bang đến liên bang, và tất cả mọi người chúng ta đây đều cảm thấy mình được đặt trên căn 

bản của một cuộc sống có tự do. Tự do tư tưởng, tự do bày tỏ lập trường chính kiến cũng 

như tôn giáo, hơn hết là quyền tự do con người, nhân quyền được đề cao trong tất cả mọi 

sự tự do và tự do đó nằm trong trách nhiệm của mỗi con người chúng ta.” 

“Càng có trách nhiệm chúng ta càng tiến hành công cuộc đấu tranh cho nhân quyền được 

tốt đẹp hơn. Trong ngày hôm nay, tôi xin được gửi những lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho công 

cuộc đấu tranh giành nhân quyền cho Việt Nam mà Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn 

Giáo Việt Nam đang thực hiện qua việc công nhận ngày nhân quyền thế giới chính là ngày 

tù nhân lương tâm Việt Nam.” 

 

Thượng Nghị Sĩ Lou Correa (phải) trao cho ông Phạm Trần Anh 

nghị quyết vinh danh “Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam” lần 

thứ hai. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt) 

Phát biểu suy nghĩ về việc làm này của Quốc Hội California, ông Phạm Trần Anh, chủ tịch 

Hội Ðồng Ðiều Hành Hải Ngoại của hội, cho rằng, “Ðây là thắng lợi chứng tỏ rằng người Mỹ 

đã yểm trơ cho công cuộc đấu tranh dân chủ của chúng ta. Thành ra chúng tôi sẽ làm hết 

sức mình để anh em chiến hữu trong nước tiếp tục con đường đấu tranh chông gai dù có hy 
sinh đến tính mạng cho đến ngày thắng lợi cuối cùng.” 

Cũng trong ngày này, một chương trình văn nghệ mang tên “Ðêm Tù Ca” được tổ chức tại 

Câu Lạc Bộ Văn Hóa và Báo Chí (nhà hàng Zen) nhằm gây quỹ ủng hộ cho các tù nhân 

lương tâm còn trong nước. 

–– 

Liên lạc tác giả: NgocLan@nguoi-viet.com 

 

mailto:NgocLan@nguoi-viet.com
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CHÀO MỪNG QUAN KHÁCH 

VÀ 
 

TUYÊN ĐỌC “LỜI KÊU GỌI” 
 

CỦA HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO VIỆT NAM 
 
Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, 
Kính thưa quý vị dân cử, 
Kính thưa quý Hội đoàn, đoàn thể 
Kính thưa quý Đồng Hương và quý cơ quan truyền thông báo chí 
Kính thưa quý vị, 

     Trước hết xin được thay mặt cho quý vị cố vấn TT Thích Thiện Minh, LM Phan Văn 
Lợi, Nhân sĩ Lê Quang Liêm, Gs Nguyễn Mạnh Bảo, Ms Nguyễn Hồng Quang và toàn thể 
tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam trân trọng kính gửi đến quý vị lời chào trân trọng 
nhất. Thưa quý vị, Hôm nay nhân kỷ niệm năm thứ sáu ngày thành lập hội và cũng là 
ngày kỷ niệm 64 năm ngày Liên Hiệp Quốc công bố bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân 
quyền 10-12-1948, tuyên dương lý tưởng nhân bản cao đẹp của nhân loại, một khuôn 
mẫư chung mà tất cả các dân tộc, tất cả các quốc gia phải thực hiện: “ Mọi người sinh 
ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền sống làm người, quyền tự do 
căn bản như tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng… để mọi người không còn nghèo khó 
và sợ hãi bạo quyền, nhân quyền phải được tuyên xưng như là ước vọng cao nhất của 
con người”. 

     Thưa quý vị, trong số  50 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thời ấy, 40 quốc gia 
bỏ phiếu thuận, 8 quốc gia bỏ phiếu trắng và 2 nước vắng mặt là Honduras và Yemen. 
8 nước bỏ phiếu trắng gồm có 6 nước Cộng sản, Arabie saoudite và Nam Phi. Cả thế  
giới không ngạc nhiên gì vì 2 nước Arabie Sa oudite và Nam Phi bỏ phiếu trắng vì 
Arabie Saoudite  đang duy trì chế độ đa thê, Nam Phi thì  đang do người da trắng cai trị  
với chủ  trương phân biệt chủng tộc, còn 6 nước CS bỏ phiếu trắng lại càng dễ hiểu hơn 
nữa vì nếu các quốc gia CS mà bỏ phiếu thuận nghĩa là phải tôn trọng các quyền tự do 
căn bản cũng như tôn trọng nhân phẩm của con người… thì làm sao thống trị được 
nhân dân. Nói một cách khác thì làm gì còn chế độ CS nữa.  
 
     Ngày nay, nhân loại đã bước sang thiên niên kỷ thứ ba nhưng chỉ còn vài ba nước 
CS trong đó có nhà nước CSVN vẫn không tôn trọng nhân quyền và dân quyền. Họ cho 
rằng không thể áp đặt quan niệm phương Tây vào những hoàn cảnh điều kiện khác 
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nhau của mỗi nước, họ cho rằng quyền độc lập dân tộc là quyền cao nhất nhưng chính 
những đảng viên CS lão thành đã thức tỉnh, uất ức thốt lên “Có độc lập mà không có tự 
do” thì độc lập làm gì? Trên thực tế lịch sử đã chứng minh rằng CSVN đã lợi dụng danh 
nghĩa kháng chiến giành độc lập để bành trướng chủ nghĩa CS, “độc lập” để “Nội thuộc” 
bành trướng Bắc Kinh mà thôi. Nhân loại văn minh đều tôn trọng giá trị nhân bản có 
tính phổ quát vì khi một người sinh ra thì họ đã là một người nên phải được hưởng đầy 
đủ những quyền căn bản của một con người, sau đó mới tới người đó sinh ra ở quốc 
gia nào và theo tôn giáo nào…  
 
     Thưa quý vị, sau khi xé bỏ hiệp định Paris đem quân xâm chiếm miền Nam, chế độ 
CS đã bắt các sĩ quan công chức chế độ VNCH đi “Học tập Cải Tạo” để trả thù quân 
cán chánh miền Nam. Hàng chục ngàn tù nhân “cải tạo” ốm đau đói khát đã chết 
trong các trại tù khắc nghiệt của CS vì bị trả thù hành hạ. Trên 300 tù nhân chính trị 
và Tôn giáo Việt Nam đã bị chế độ CS bất nhân, buôn dân bán nước đem ra pháp 
trường xử tử trong đó có 2 linh mục và 2 phụ nữ. Đặc biệt chị Trần Thị Lan bị Việt 
gian Cộng sản xử tử hình tại sân vận động Gò Công năm 1976 trong lúc chị đang có 
thai 8 tháng đúng vào ngày Rằm tháng bảy, ngày lễ Vu Lan “Xá tội vong nhân”. Hành 
động tàn ác dã man này của chế độ CSVN đã vi phạm trầm trọng vào điều 6 Công ước 
Quốc tế về các quyền Dân sự chính Trị. Đây là một tội ác “Trời không dung, đất chẳng 
tha, Thần người đều căm hận” không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn là một tội 
ác đối với cả nhân loại. Nhạc sĩ  Nguyễn Hữu Cầu,  Đại úy QLVNCH hiện vẫn đang bị  
giam cầm hơn 36 năm vì đã làm bài hát “Vu Lan Giết người” tố cáo tội ác dã man của 
CSVN. Đã ác với dân, tập đoàn Việt gian CS lại hèn với giặc, cam tâm dâng đất 
nhường biển cho quan thầy Trung Cộng. Bè lũ “Thái thú xác Việt hồn Tầu” này lại 
thẳng tay trấn áp, đánh đập, bỏ tù những đồng bào, thanh niên sinh viên, trí thức, 
văn nghệ sĩ yêu nước xuống đường biểu tình chống Trung Quốc.  

Thưa quý vị,  

Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10-12, chúng ta cũng tổ chức "Ngày Tù Nhân Lương 
Tâm Việt Nam" chính là để để vinh danh những tù nhân chính trị, Tôn giáo đã đứng lên 
đấu tranh cho tự do, dân chủ sau ngày mất nước 30-4-1975. Chúng ta cùng tưởng 
niệm hơn 300 tù nhân chính trị và Tôn giáo Việt Nam, những anh hùng dân tộc đã bị 
chế độ CS bất nhân, buôn dân bán nước đem ra pháp trường xử tử.  Thưa quý vị, Ngày 
Tù nhân Lương tâm Việt nam đã  được sự ủng hộ  nhiệt tình của 109 Hội đoàn, Đoàn 
thể  trong nước và  Hải ngoại cho “Ngày Tù Nhân Lương tâm Việt Nam”. Ngày Tù Nhân 
Lương Tâm Việt Nam để tôn vinh những chiến sĩ đấu tranh Dân Chủ nên cơ quan ngôn 
luận của Đảng CSVN, báo Quân Đội Nhân dân đã phải lên tiếng bài bác xuyên tạc ý 
nghĩa cao đẹp này. Báo QĐND viết “Bản chất và mưu đồ sâu xa của hội này có thể tóm 
gọn là: “Đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, xóa bỏ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Thực hiện mưu đồ đó, những kẻ cầm đầu tổ chức này thường xuyên thu thập 
thông tin, tài liệu liên quan đến dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo... 
viết bài phát tán trên internet với nội dung kích động, lôi kéo một số người nhẹ dạ cả 
tin đi theo họ để chống đối Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đây chính là tấm bình 
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phong phục vụ cho lợi ích, mưu đồ đen tối của một số cá nhân cầm đầu. Nhân đây phải 
khẳng định, Việt Nam không có tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị mà chỉ có những 
người phạm tội bị các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý.”. Thưa quý vị, năm 1996 Đặc 
phái viên LHQ về vấn đề bất bao dung tôn giáo sir Abdel Fatah Amor đã tuyên bố TT 
Thích Thiện Minh là người tù lương tâm của Việt Nam. Lời tuyên bố này đã phản bác 
luận điệu lỗi thời phản tiến hóa của của bạo quyền CSVN. 

Thưa Quý vị, 

Dân tộc Việt Nam chúng ta đang đối mặt với thù trong giặc ngoài, hiểm họa mất nước 
cận kề, Tổ quốc VN lâm nguy, sơn hà nguy biến. Đáp ứng yêu cầu bức thiết của lịch sử, 
Hội Đồng Điều Hành Hải Ngoại Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam 
công bố toàn văn Lời Kêu Gọi, chúng tôi xin tuyên đọc như sau: 

 

LỜI KÊU GỌI 
 
Nhận định rằng: 

 
1. Đất nước Việt Nam đang trải qua một thời kỳ bi thảm nhất của lịch sử dân tộc. Bi 
thảm nhất vì trong lịch sử chưa hề có một giới cầm quyền nào lại độc tài tham nhũng 
hại dân bán nước như hiện nay. Những tên Việt gian hại dân bán nước bóc lột vơ vét 
tài sản của nhân dân, tước đoạt nhà cửa, đất đai ruộng vườn của nhân dân khiến hàng 
triệu dân oan lâm vào cảnh khốn cùng, không chốn dung thân mành trời chiếu đất. Đã 
ác với dân lại hèn với giặc, những tên “Thái Thú xác Việt hồn Tàu”, những kẻ nội thù 
của dân tộc này cam tâm làm tay sai, dâng đất nhường biển bán nước cho đế quốc mới 
Trung Cộng để duy trì địa vị thống trị, tha hồ làm giàu trên mồ hôi, nước mắt và xương 
máu của nhân dân. Tập đoàn Việt gian bán nước này đã đưa dân tộc Việt Nam đến bi 
thảm tận cùng.  

Ngày 30-4 năm 1975, tập đoàn Việt gian bất nhân hại dân bán nước đã xâm chiếm 
miền Nam bằng võ lực, áp đặt chủ nghĩa Cộng sản vô thần cai trị độc tài sắt máu nên 
nhân dân cả nước đúng lên chống bạo quyền Cộng sản. Cái gọi là Chính quyền Lâm 
Thời Miền Nam Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN đã xử tử hình trên 300 tù 
nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam, trong đó có 2 linh mục và 2 phụ nữ, đặc biệt, anh 
hùng dân tộc Trần thị Lan đang có thai 8 tháng cũng bị đem ra xử bắn tại sân vận 
động Gò Công năm 1976. Hành động dã man vô nhân đạo này đã vi phạm trầm trọng 
điều 6 Công Ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc. 

2. Sau 36 năm, đất nước Việt Nam vẫn nghèo nàn chậm tiến nhất thế giới với một xã 
hội đầy rẫy bất công, người nghèo quá nghèo, kẻ giàu quá giàu. Nhân phẩm bị chà 
đạp, mọi quyền tự do bị tước đoạt, mất nhà mất đất, không có việc làm, không đất 
canh tác, sống cơ hàn thống khổ trong cảnh màn trời chiếu đất chẳng chốn dung thân. 
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Trong khi đó , tập đoàn Việt gian bán nước, những tên cường hào đỏ, tư sản đỏ cướp 
đoạt nhà cửa ruộng vườn của dân nghèo, vơ vét của công, bỏ túi tiền vay nợ nước 
ngoài để lại một món nợ khổng lồ hàng trăm tỷ dollars bắt người dân phải cong lưng 
trả nợ 3 đời cũng không hết nợ. Đất nước lâm vào tình trạng phá sản toàn bộ, kinh tế 
khủng hoảng trầm trọng, thất nghiệp tràn lan, vật giá leo thang vùn vụt khiến người 
dân đen làm quần quật từ sang đến tối cũng kiếm không đủ 2 bữa ăn no. Chế độ Cộng 
sản đã để lại nền văn hoá nô dịch mất gốc, giáo dục nhồi sọ, luân lý đạo đức suy đồi sa 
đọa, xã hội bất công áp bức, kinh tế què quặt, đất nước tụt hậu không phương cứu 
chữa. Hầu hết tài nguyên quốc gia do người Trung Quốc nnắm giữ, bọn Tàu “Chệt” 
vênh váo nghênh ngang ở khắp nơi từ vùng rừng núi thượng du Bắc Việt  Nam tới cao 
nguyên đất đỏ, từ thành thị đến thôn quê không chỗ nào không có. Bên ngoài thì kẻ 
thù truyền kiếp của dân tộc, Tầu Hán năm xưa, đế quốc mới Trung Cộng ngày nay 
đang xâm chiếm dần đất đai lãnh thổ, lãnh hải của nước ta, hết thác bản Dốc, Ải Nam 
Quan đến Hoàng Sa rồi chiếm 8 đảo Trường Sa, công khai đặt huyện Tam Sa quản lý 
Hoàng Sa Trường Sa, xua tàu thuyền đánh cá xâm lấn biển Đông, xâm phạm lãnh hải, 
ngang nhiên bắt giữ ngư dân Việt, cắt cáp tàu khai thác dầu khí của Việt Nam. Gần đây 
nhất Trung Quốc tung ra “Hộ chiếu in bản đồ biển Đông có hình lưỡi bò” để âm mưu 
hợp thức hoá chủ quyền “ma” của chúng rồi tuyên bố công khai chiếm đoạt độc quyền 
biển Đông, ra lệnh cho hải quân TQ kiểm soát tàu bè qua lại trong biển Đông, đế quốc 
mới Trung Cộng lại ngang ngược yêu cầu Việt Nam ngưng khai thác dầu khí trên vùng 
biển thuộc chủ quyền lãnh hải của nước ta. Tập đoàn Việt gian CS không dám phản đối 
quyết liệt mà chỉ lên tiếng lấy lệ ngoài mặt nhưng bên trong vẫn âm thầm thực hiện 
cam kết mật dâng đất nhường biển cho đàn anh Trung Quốc. 
 
3. Cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng Cộng sản để chia chác quyền lợi chop 
he phái chưa ngã ngũ. Lần đầu tiên quyết định của cái gọi là bộ chính trị trong đảng 
Việt gian Cộng sản đã thất bại chứng tỏ rằng đảng Cộng sản đang tan rã dần. Hội nghị 
trung ương 6 của đảng CS Việt gian một lần nữa ngoan cố giữ điều 4  Hiến pháp 
CHXHCNVN để duy trì vai trò độc tôn của đảng, kiên quyết không trả lại quyền sở hữu 
đất đai cho người dân để tha hồ cướp đoạt dần nhà cửa, đất đai ruộng vườn của nông 
dân cùng khổ. Những tuyên bố láo khoét mị dân của Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn 
Dũng về Hoàng Sa Trường Sa chỉ ru ngủ lừa dối nhân dân. Trước hội nghị trung ương 
6, cả Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng đều ngoan ngoãn sang Trung Quốc khom 
lung quì gối ôm chân “Thiên Tử” Tập Cẩm Bình thề nguyện trung thành, cam kết bán 
nước và trấn áp nhân dân yêu nước chống Trung Quốc xâm lược. 
 
Để củng cố chế độ trong những giờ phút hấp hối, bạo quyền Việt gian CS ra sức khủng 
bố, đàn áp, bắt bớ liên miên, xử án tù phi lý khắt khe những chiến sĩ đấu tranh cho dân 
chủ tự do nhằm trấn áp tinh thần yêu nước của toàn dân. Đồng thời tập đoàn Việt gian 
công khai chiếm đoạt đất đai nhà chùa, nhà thờ tu viện, xuyên tạc bôi bác giáo lý Phật 
Giáo Hòa Hảo của Đức Huỳnh Giáo chủ, chỉ thị cho “đặc công mạng” và tay sai CS tại 
Hải ngoại đánh phá các tôn giáo rồi gây chia rẽ tôn giáo, đánh phá ngọn cờ đầu chống 
“Thù Trong Giặc ngoài” như Đại Lão HT Thích Quảng Độ, LM Nguyễn văn Lý và những 
nhà đấu tranh Dân chủ khác… 
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Trước giờ phút trọng đại của lịch sử quyết định sự tồn vong của dân tộc 
Chúng tôi những con dân Việt Nam yêu nước ở quốc nội và Hải ngoại khẩn thiết kêu 
gọi: 
 
1. Chúng tôi khẩn thiết thỉnh cầu quý thành viên trong Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp 
Quốc hãy bất tín nhiệm Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam, một quốc gia chủ trương 
vi phạm nhân quyền có hệ thống vào cơ cấu tổ chức của Hội Đồng Nhân Quyền Liên 
Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2018. Tha thiết thỉnh cầu các quốc gia văn minh thành viên 
của Liên Hiệp Quốc, các Hội Đoàn tranh đấu cho nhân quyền nhất loạt tẩy chay loại bỏ 
Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. 
 
2. Đã đến lúc những người Cộng sản VN phải thức tỉnh, đảng CSVN và nhà nước Cộng 
Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hết phải thừa 
nhận những sai lầm tệ hại của đảng CSVN, giao trả lại quyền làm chủ đất nước cho 
toàn dân trước khi đã quá muộn. Bằng không, toàn dân sẽ xuống đường biểu tình tranh 
đấu cùng với quân nhân yêu nước giành lại quyền làm chủ đất nước thì khó tránh khỏi 
sự phẫn nộ của nhân dân sau hơn 2/3 thế kỷ bị kềm kẹp thống trị. Nhà nước Cộng sản 
Việt Nam phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm, đồng 
bào dân oan, trả lại toàn bộ đất đai cưỡng chiếm của toàn dân. Đảng Cộng sản Việt 
Nam phải giao trả quyền làm chủ đất nước cho toàn dân, tổ chức một cuộc bầu cử dân 
chủ tự do dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc để toàn dân bầu quốc hội lập hiến soạn 
thảo một hiến pháp mới, qui định một chế độ mới cho Việt Nam.  
 
3. Đã đến lúc tất cả người Việt Nam yêu nước phải đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, 
không phân biệt nam nữ, địa phương, sắc tộc, tôn giáo, chính kiến … Tất cả muôn 
người như một, cùng nắm chặt tay nhau đứng lên đáp lời sông núi để làm một cuộc 
Cách mạng Dân tộc Cứu quốc và Hưng quốc giành lại quyền sống làm người, giành lại 
quyền tự do Dân chủ để cứu dân cứu nước.  
 
Đã đến lúc tất cả người Việt Nam yêu nước ở quốc nội và hải ngoại phải đặt quyền lợi 
dân tộc là tối thượng, gạt bỏ mọi tị hiềm phe phái, quyết tâm đứng lên đoàn kết một 
lòng cứu dân cứu nước trong một Liên minh Dân tộc chống “Thù Trong” và “Giặc 
ngoài” để tạo thành một sức mạnh tổng lực chống “Việt gian bán nước” và chống “đế 
quốc Trung Cộng xâm lược”. Gần chín mươi triệu đồng bào Việt Nam khốn khổ đang 
quằn quại trong ngục tù bao la “Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” chờ 
đợi chúng ta… 
 

Tổ Quốc Việt Nam Trường Tồn 
Dân Tộc Việt Nam Bất Diệt 

Việt Nam Muôn Năm… 
 

Làm tại California, Thủ đô tinh thần của Người Việt Tỵ nạn Cộng sản ngày 10-12-20012 
TM Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam 
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PHẠM TRẦN ANH 

 
Xin quý Hội Đoàn, Đoàn thể và quý nhân sĩ trí thức văn nghệ sĩ yêu nước 
cùng ký tên vào Lời Kêu Gọi dưới đây để thể hiện quyết tâm của toàn thể Người Việt 
yêu nước, chuộng dân chủ tự do khẩn thiết kêu gọi: 

- Các quốc gia văn minh tiến bộ bất tín nhiệm nhà nước CHXHCNVN ứng cử vào 
Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. 

- Kêu gọi Đảng và nhà nước CSVN trao trả quyền làm chủ đất nước cho toàn 
dân… 

- Kêu gọi người Việt yêu nước tại quốc nội và Hải Ngoại cùng tập hợp trong một 
Liên Minh Dân Tộc chống kẻ Nội Thù và giặc Ngoại xâm. 

 
Xin liên lạc với: Phạm Trần Anh quocvietanhpham@yahoo.com, Phone (714) 603-9291. 
                       
 

PHÁT BIỂU CỦA TT THÍCH THIỆN MINH 
Tù Nhân Lương Tâm của Việt Nam  

nguyên Hội Trưởng Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo 
Việt Nam 

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính Thưa Hội Đồng Điều Hành Hội Ái Hữu Tù Nhân CT và TGVN 

Kính Bạch Chư Tôn Đức cùng Quý Chức Sắc Tôn giáo Bạn 

Kính Thưa Quý Quan khách, 

Kính Thưa Quý Vị! 

Hơn ¼ thế kỷ, tôi đã từng bị đày đọa, giam cầm, cưỡng bức khổ sai trong cảnh tù đồ, 
khổ nhục cho nên tôi rất lưu tâm và đồng cảm cho những ai đã và đang trong vòng lao 
lý. Một khi bị tù đày thì bất cứ tội danh nào cũng đều khổ cả. Đặc biệt, nhất là bị giam 
nơi chốn“Địa ngục trần gian” tức nhà tù của CSVN, và nhất là những người tù nhân bất 
đồng chính kiến, đây là mục tiêu chính nên luôn bị bách hại, truy bức phi pháp, bị bóp 
nghẹt tiếng nói bởi những kẻ ác đạo, cường quyền. 

- Một xã hội mà kẻ cầm quyền quá tồi kém về đạo đức và không sợ luật nhân quả thì 
làm gì có công lý và việc cực ác gì họ cũng có thể làm kể cả họa quốc ươn dân. 

-Những người có quyền lực, có vũ khí trong tay mà không tôn trọng luật pháp do chính 
mình đặt ra lại còn không từ nan “ Ăn Cướp Cơm Chim” bắt chẹt ngay cả những người 
bần cùng qua thảm cảnh  Ốc Mò Cò Xơi thì có gì xấu xa cho bằng. Đau buồn thay! 
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Miệng nói bảo vệ chủ quyền của đất nước mà càng ngày bản đồ VN càng teo tóp dần, 
thử hỏi khi trong gia đình có người mạnh dạn lên tiếng lên án kẻ gian từ bên ngoài 
xông vào cướp của nhà mình mà trong nhà có người khôn nhà dại chợ đánh lại mình và 
còn vui vẻ ôm cọp mà ngủ thử hỏi có đau lòng không? Có nguy hiểm đến cơ đồ sản 
nghiệp của cha ông không? Người xưa có nói “Không có kẻ vô lương tâm nào biết yêu 
chuộng tự do và công bằng cả!” và một người cầm cẩn nẩy mực phải ý thức câu “Trắc 
Tịch Cầu Hiền” tức chỉ ngồi nửa chiếu và dành nửa chiếu lại cho bậc hiền tài khác chứ 
không phải ôm đồm hay cố vị tham quyền. 

Kính Thưa quý vị! 

Những người can trường đứng lên đấu tranh lại những bất công là  một sự dấn thân, 
hy sinh mất mát cả tính mạng, tài sản, hạnh phúc, tình cảm gia đình.Nếu ta thống kê 
sơ khởi xung quanh lối xóm bản làng ở trong nước từ Nam chí Bắc, có thể đoán biết 
chắc chắn  trong 10 ngôi nhà kề cận, ắt cũng có một hoặc hai ngôi nhà có người thân 
lâm cảnh tù đày và cả ngay trong hội trường quý vị có mặt ngày hôm nay chắc hẳn có 
nhiều vị cũng đã từng bị giam cầm nghiệt ngã trong các trại tập trung hoặc trại trừng 
giới khét tiếng của nhà tù CSVN và trong số quý vị ắt có người đã hy sinh cả mái ấm 
gia đình vì theo tiếng gọi của núi sông. 

Kính thưa quý vị: 

Hôm nay, buổi lễ kỷ niệm Ngày Tù Nhân Lương Tâm VN lần thứ 6 trước là để vinh danh 
những người nhiệt thành đã cống hiến tuổi thanh xuân, tuổi đời của mình trong cảnh 
luyện ngục khổ hình nơi chốn lưu đày, chúng ta không quên chúc nguyện cho mọi 
người được chân cứng đá mềm và cầu nguyện cho anh linh những người đã nằm xuống 
trong các nhà tù hay đã qua đời khi về ngoài xã hội sớm ngộ bể giác thanh lương được 
tiêu diêu thoát hóa. Và nhân hôm nay cũng là ngày kỷ niệm lần thứ 64 ngày Bản Tuyên 
Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời, chúng ta kêu gọi cộng đồng QT hãy nỗ lực hơn nữa 
ủng hộ công cuộc đấu tranh chính nghĩa của toàn dân cho một xã hội thực sự Tự Do, 
Dân Chủ, Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo tại VN 

Nhân đây tôi kính lời cảm ơn Thượng Viện Tiểu bang California Hoa Kỳ, đặc biệt là TNS. 
Lou Correa, đã công nhận ngày 20/12 hằng năm là “Ngày Tù Nhân Lương Tâm VN”. Tôi 
cũng kính lễ khâm tạ và tri ân HT Thích Viên Lý, Phó Viện Trưởng VHĐ.GHPGVNTN, TT 
Thích Viên Huy và quý phật tử chùa Điều Ngự đã hoan hỷ dành hội trường chùa để tổ 
chức buổi lễ đầy ý nghĩa này. Trước khi dứt lời, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả và 
kính chúc quý vị được an bình vạn phúc. 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 

TT THÍCH THIỆN MINH, GHPGVNTN (Việt Nam). 

 



17 

 

 

 

Phát biểu nhân ngày "Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam 08-12-2012" 
của Linh Mục Phan Văn Lợi,  

Cố vấn Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam 
  
Kính thưa 
 
- Hội Đồng Điều hành Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam  
- Quý Lãnh đạo tinh thần, Quý Lãnh đạo chính trị, Quý Đại diện các Cơ quan, Đoàn thể, 
- Quý Diễn giả, Quý Nghệ sĩ, Quý Ban Tổ chức, 
- Quý Đồng bào tỵ nạn Cộng sản tại Westminster, bang California. 
 
 Toàn thể thế giới đang hướng về ngày kỷ niệm 64 năm Tuyên ngôn Quốc tế 
Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Chúng ta hôm nay tụ họp về đây cũng để kỷ niệm 6 
năm thành lập Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, đồng thời chính thức 
cử hành Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam mà cách đây một năm, 109 Hội đoàn, 
Đoàn thể người Việt tự do đã đề nghị và nay được Quốc hội bang California, qua 
Thượng Nghị sĩ Lou Correa, đồng ý thành lập và vinh danh. Vậy trước hết chúng tôi xin 
chúc mừng sự kiện trọng đại và ý nghĩa này. 
  
 Trong tâm tình tưởng nhớ các tù nhân lương tâm là những người con yêu quý 
của Mẹ Việt Nam đang chấp nhận hy sinh gian khổ vì đại cuộc của Dân tộc, chúng ta 
cùng nhau cất lên tiếng nói tố cáo trước công luận quốc tế những chủ trương đường 
lối, biện pháp hành vi mà nhà cầm quyền Việt Nam hiện làm đối với những công dân 
dũng cảm đang rên siết trong ngục tù Cộng sản. 
 
 Chúng ta tố cáo quan niệm quái dị của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội là cho rằng tại 
Việt Nam không có tù nhân chính trị, và như thế đã ngang nhiên đồng hóa các tù nhân 
lương tâm vào số các phạm nhân hình sự, để bên ngoài thì lừa gạt thế giới, bên trong 
thì giam giữ họ giữa những tội phạm xã hội, côn đồ bất lương hầu dùng hạng này để 
trừng phạt họ. Cụ thể là bà Hồ Thị Bích Khương mới đây đã bị nhiều tù thường phạm, 
theo lệnh công an, đánh đập đến trọng thương trong lao ngục. 
 
 Chúng ta tố cáo lối bắt bớ cách vô luật pháp của Cộng sản đối với những công 
dân bị cho là có hành vi chống lại nhà cầm quyền. Vô luật pháp ở chỗ bắt bí mật, bắt 
giăng bẫy, không thông báo ngay cho thân nhân gia đình, và sau khi bắt thì tạo thêm 
nhiều bằng chứng giả, quy kết giả nhằm làm cho đương sự trở thành có tội hoặc thành 
nặng tội. Đó là trường hợp nhiều sinh viên tại Nghệ An bị bắt cách đây một năm mà 
nay sắp bị đưa ra xử vì tội gọi là “âm mưu lật đổ chính quyền”.  
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 Chúng ta tố cáo cách giam giữ vô nhân đạo và thẩm vấn vô nguyên tắc đối với 
các bị can chính trị. Vô nhân đạo và vô nguyên tắc ở chỗ không cho họ được sự cố vấn 
pháp lý của luật sư, sự hỗ trợ tình cảm của gia đình; và suốt thời gian giam giữ thì 
dùng đủ mọi biện pháp tra tấn thể xác, áp bức tinh thần để làm mờ tối trí khôn, suy 
sụp ý chí của các bị can hầu buộc họ buông tay đầu hàng, thậm chí buộc họ thú nhận 
tội lỗi và xin sự khoan hồng của đảng. Đó là trường hợp của hai sinh viên Nguyễn 
Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha mới đây.  
 
 Chúng ta tố cáo những phiên tòa coi thường các quy định của tố tụng hình sự và 
các tiêu chuẩn nhân quyền của quốc tế mà Cộng sản đã và đang làm đối với các tù 
nhân lương tâm. Hầu hết trong mọi phiên tòa chính trị tại Việt Nam, các bị cáo đều bị 
bịt miệng, chỉ được quyền nói có hoặc không, các luật sư đều bị cản trở biện hộ và bị 
từ khước quyền đòi bằng chứng từ công tố, các thân nhân và bằng hữu thì bị giới hạn 
tối đa hoặc bị cấm cản tuyệt đối việc tham dự phiên tòa. Bằng chứng mới nhất là vụ xử 
án các thành viên Câu lạc bộ Nhà báo Tự do. 
 
 Chúng ta tố cáo những bản án bất công, phi lý, nặng nề và những cách đối xử 
nghiệt ngã vô nhân đạo đối với các tù nhân lương tâm. Những công dân đầy tinh thần 
yêu nước và thiện chí xây dựng quê hương này đã phải gánh những năm tù dài, dài 
hơn cả những đảng viên cán bộ tham nhũng hàng tỷ tỷ đồng, những công an cảnh sát 
giết chết người dân vô tội. Trong chốn lao tù, họ lại tiếp tục bị hành hung, bị cưỡng bức 
nhận tội, và khi đau ốm không được chăm sóc thuốc men hay phải đi bệnh viện thì bị 
cùm tay chân như những kẻ nguy hiểm. Thảm trạng ấy vừa mới xảy ra cho bà Mai Thị 
Dung, ông Đoàn Huy Chương và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. 
 
 Kính thưa Quý vị, đấy là bấy nhiêu tâm tình của một người từ trong quốc nội, 
vốn hãnh diện được đứng vào hàng ngũ các tù nhân lương tâm và vui sướng được chia 
sẻ các gian khổ của những công dân đang hy sinh vì nhân quyền để tạo hanh thông 
cho vận nước. Xin cảm ơn toàn thể Quý vị đã vui lòng lắng nghe trong tâm tình thông 
hiệp và ý chí đấu tranh cho những con người đang ôm lấy cả dân tộc làm nghĩa yêu 
thương đến độ xem thường sự an nguy của bản thân họ. Cuối cùng, chúng tôi nguyện 
cầu Thiên Chúa chúc phúc lành cho đại cuộc của tất cả chúng ta. 
 

Phát biểu từ Huế ngày 06-12-2012 
Chúng tôi, Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi 
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PHÁT BIỂU CỦA BS PHẠM HỒNG SƠN 
Quyền Hội Trưởng Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam 

 
Kính thưa Hòa thượng Thích Viên Lý - Phó Viện Trưởng Viện Hoá Đạo Việt Nam.  
Kính thưa Ông Phạm Trần Anh, Chủ tịch Hội Ái hữu Tù Nhân Chính trị và Tôn giáo Việt 
Nam tại hải ngoại,  
Kính thưa các vị lãnh đạo các đoàn thể, kính thưa các quí vị phật tử cùng các ông bà 
anh chị đang có mặt trong buổi lễ kỷ niệm ghi nhớ về những người tù lương tâm của 
Việt Nam hôm nay tại chùa Điều Ngự. 
 
Tôi thật hân hạnh và xúc động được bày tỏ một chút cảm nghĩ trong lễ kỷ niệm trang 
trọng, khiêm tốn nhưng đầy ý nghĩa hôm nay. 
 
Kính thưa quí vị, tôi không thể hình dung hết được những gì đang hiện diện trong buổi 
lễ kỷ niệm hôm nay được tổ chức tại chùa Điều Ngự nhưng có một điều tôi tin chắn 
rằng tất cả chúng ta đang cùng chia sẻ một niềm trăn trở cho đất nước và cùng một 
nỗi khao khát muốn cho đất nước được tự do, phát triển. Cho dù một sự thực là chính 
thân phận tù đày chỉ vì muốn giữ cho lương tâm của mình được ngay thẳng đã đưa 
chúng ta đến với nhau nhưng có lẽ những chia sẻ chung lớn hơn cho đất nước vừa kể 
mới là nền tảng lớn nhất đưa đến hạnh ngộ mà ngày hôm nay chúng ta đang chứng 
kiến.  
 
Dù ngàn trùng xa cách, dù chưa được tỏ mặt nhau, chưa bao giờ được cầm tay nhau, 
dù kẻ Bắc người Nam nhưng trong cái hạnh ngộ xa xôi, cách biệt đó chúng ta đã có 
những mối giao cảm và thực cảm thắm thiết mà chưa hẳn những người anh em trong 
cùng một gia đình có được. 
 
Thưa quí vị, những cảm nghĩ tôi vừa chia sẻ không phải dựa trên sự suy tưởng. Cảm 
nghĩ đó đã xuất phát từ những mối quan hệ thực mà tôi đã may mắn được trải nghiệm. 
Đó là mối quan hệ của kẻ trong người ngoài, người Nam kẻ Bắc, giữa những người đi 
tù trước sau nhau hàng chục năm, giữa những người có án tù và tuổi tác khác nhau 
đến hàng thập niên và chưa hề được gặp mặt nhau giữa tôi với hai người -Thượng tọa 
Thích Thiện Minh và ông Phạm Trần Anh – hai cựu tù nhân chính trị miền Nam sau 
1975, hai sáng lập viên của Hội ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam cách 
đây 06 năm. Thưa quí vị, hai mối thâm tình xa xôi, còn đầy cách trở đó, giữa cá nhân 
tôi và hai vị kính mến vừa kể, không chỉ đã tiếp thêm cho tôi nhiều sức mạnh mà còn là 
một bằng chứng cho thấy không có gì có thể chia cắt được lòng người Việt Nam, không 
có gì có thể dập tắt được khát khao tự do, dân chủ, nhân ái cho Tổ quốc. Hai mối tình 
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cảm đó cũng cho tôi những niềm tin vào tình người, tình đoàn kết chắc chắn còn tiềm 
ẩn và rộng lớn hơn rất nhiều những gì tôi có thể trải nghiệm hay cảm nhận được. 
 
Kính thưa quí vị, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam đã bước vào tuổi 
thứ bẩy. Nhưng, như nhiều quí vị đã thấy, vài năm gần đây sự tồn tại của Hội ở trong 
nước đã phải chuyển thành sự tồn tại ở trong lòng là chính. Và sự tồn tại trong lòng đó 
có được cũng là nhờ phần lớn vào tấm lòng thầm lặng, tha thiết với công cuộc chung 
của ông Phạm Trần Anh. Trong khi đó số lượng tù nhân lương tâm, như chúng ta thấy, 
lại ngày càng nhiều lên trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mặc dù đó cũng là một dấu hiệu 
tích cực cho thấy sự dấn thân cho tiến bộ trong xã hội đang tăng lên nhưng đó là 
những điều, chúng ta – những cựu tù nhân chính trị và tôn giáo – hoàn toàn không hề 
muốn nhìn thấy.  
 
Thưa quí vị, lẽ ra trong một buổi lễ kỷ niệm, chúng ta chỉ nên nói những điều vui, lạc 
quan nhưng đó là một sự thực mà chúng ta không thể không cùng điểm để thấy những 
thách thức vẫn đang tiếp tục. Thách thức đó cũng chính là một vinh quang nếu chúng 
ta cùng nhau tìm cách vượt qua được.  
 
Cuối cùng tôi xin kính chúc Hòa thượng, Thượng tọa, các quí vị và các ông bà anh chị 
đang hiện diện và đang hướng về lễ kỷ niệm ngày hôm nay thật nhiều Sức khỏe, An 
lành. 
 

Trân trọng, 
  Phạm Hồng Sơn 
 
 
  
 
 

 

 


