
Ngày 10 tháng 12 năm 2010 

Kính thưa quý vị, 

Kể từ năm 2007 cho đến nay, nhà cầm quyền CSVN ngày càng gia tăng đàn áp những tiếng nói ôn hòa, 

những nhà dân chủ và những người dân Việt Nam yêu nước. Họ sử dụng luật pháp, đặc biệt Điều 79 và 

Điều 88 trong bộ luật hình sự, làm phương tiện để bắt bớ và bỏ tù những ai dám can đảm lên tiếng bênh 

vực cho lẽ phải hoặc sẵn sàng phơi bày những hành động bán nước của thành phần lãnh đạo CSVN.  

Tình trạng đàn áp lại càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa trong năm 2010.  Thêm nhiều người đã bị bắt và 

xét xử với những bản án nặng nề.  Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy dù gia tăng đàn áp từ ba năm qua 

nhưng hiển nhiên chế độ CSVN vẫn không tiêu diệt được những nỗ lực vận động dân chủ và những tiếng 

nói tranh đấu cho quyền lợi của đất nước.  Trái lại, bản chất phản dân tộc của CSVN đã hiện rõ và chỉ làm 

tăng thêm sự bất mãn của mọi tầng lớp nhân dân. 

Trong thời gian qua, cùng với các tổ chức bạn và những nhà dân chủ trong nước, Đảng Việt Tân đã nỗ lực 

đẩy mạnh những hoạt động bảo vệ quyền lợi của người dân, cảnh báo hiểm họa Trung Quốc và thúc đẩy 

tiến trình dân chủ hóa đất nước. Chính vì vậy, các đảng viên Việt Tân đã chịu nhiều áp lực và gần đây 

nhất có 4 người đã bị nhà cầm quyền CS Việt Nam bắt giam gồm có Giảng viên Phạm Minh Hoàng, Mục 

Sư Dương Kim Khải, Chị Trần Thị Thúy và Ông Nguyễn Thành Tâm. 

Vào đầu tháng 10/2010, chúng tôi đã có lời kêu gọi tất cả quý vị cùng ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư tố 

cáo sự đàn áp dã man của nhà cầm quyền CSVN đối với những tiếng nói lương tâm ở trong nước, kêu gọi 

Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu, Ủy Ban Nhân Quyền Khối ASEAN và chính 

quyền các nước tự do hãy áp lực CSVN phải tuân thủ những qui định của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân 

Quyền, lập tức trả tự do cho bốn người trên và tất cả những tù nhân chính trị khác hiện đang bị giam giữ. 

Sau hai tháng vận động, Thỉnh Nguyện Thư đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của quý vị với hơn 17 ngàn 

chữ ký từ Việt Nam và nhiều nơi khác trên thế giới.  Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 62 của Bản Tuyên Ngôn 

Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10/12/2010, chúng tôi sẽ chính thức chuyển Thỉnh Nguyện Thư với tất cả chữ 

ký đến những cơ quan nêu trên. 

Với kết quả vận động vô cùng khích lệ này, thay mặt cho toàn thể anh chị em đảng viên Việt Tân đặc biệt 

là 4 đảng viên đang bị giam giữ, chúng tôi xin trân trọng cảm tạ sự hỗ trợ vô cùng ý nghĩa và cụ thể của 

tất cả quý vị.  Sự quan tâm và hành động tích cực của quý vị đã góp phần nói lên với dư luận quốc tế rằng 

dân tộc Việt Nam không chấp nhận chế độ độc tài Cộng Sản, và những người can đảm tranh đấu cho 

tương lai của dân tộc sẽ luôn luôn được sự hậu thuẫn của tất cả những người yêu chuộng tự do và dân 

chủ. 

Kính Thư, 

Đỗ Hoàng Điềm 
Chủ tịch Đảng Việt Tân 
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