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Nhà cầm quyền CSVN tiếp tục giam cầm 
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân

Hôm nay, ngày 17 tháng 8 năm 2012, đánh dấu đúng 4 tháng kể từ ngày ông Nguyễn Quốc Quân bị bắt giữ  
tại Phi Trường Tân Sơn Nhất, khi ông về nước để tiếp tục nỗ lực quảng bá phương pháp Đấu Tranh Bất Bạo 
Động đến đồng bào ruột thịt của ông. 

Ngay sau khi ông Nguyễn Quốc Quân bị bắt giữ, công luận người Việt khắp nơi, các tổ chức nhân quyền, và 
chính giới Hoa Kỳ đã cực lực phản đối hành động bắt người tùy tiện này. Nhà cầm quyền CSVN đang vi  
phạm nghiêm trọng các quyền con người đã được cả nhân loại công nhận: từ thời gian “tạm giam” để điều tra 
(4 tháng và có thể gia hạn) rất vô lý khi không có sự việc phạm pháp nào; đến lý cớ điều tra (Điều 84: khủng 
bố) rất hàm hồ khi không có bất kỳ tang chứng gì; đến những cấm cản sự can thiệp của luật sư theo thông lệ  
công lý quốc tế; v.v...

Dù xử dụng công cụ pháp luật của chế độ để cố gắng dựng lên đủ loại tội trạng, nhưng sự thật cốt lõi của các  
vụ giam cầm chính trị đều là nỗi lo sợ của giới lãnh đạo đảng CSVN đối với tất cả những ai đang tìm cách 
trình bày với người dân Việt Nam về các quyền đương nhiên của họ, và về nguồn gốc của mọi loại lực trong  
xã hội. Chính người dân là nguồn lực đang nuôi sống chế độ độc tài hiện tại. Do đó, cũng chính người dân có 
khả năng ngưng hợp tác và rút lại nguồn lực đó.

Trong cùng xu hướng này, nhiều nhà yêu nước đã và đang cố gắng bằng lời nói, hành động, và cái giá ngục 
tù của mình để thuyết phục mọi người rằng: đất nước là tài sản của dân tộc, của từng người Việt Nam. 
Không một ai, kể cả những kẻ cầm quyền, được phép ngang nhiên hủy hoại, nạo khoét, hay dâng nhượng cho 
ngoại bang.

Trong lúc tai họa ngoại xâm đang ngày càng lớn dần, nhà cầm quyền CSVN lại liên tục viện cớ “vì có Việt 
Tân tham gia” để trấn áp mọi hình thức báo động và phản đối Trung Quốc xâm lược. Đây là thái độ ngụy 
biện, phi lý và coi thường truyền thống yêu nước ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Sự trấn áp đó cũng cho 
thấy họ đã mất hoàn toàn chính nghĩa, và nay chỉ còn xử dụng bạo lực và chỗ dựa Bắc Kinh để đối phó với  
dân tộc. 

Đảng Việt Tân thách thức nhà cầm quyền CSVN hãy trưng dẫn các bằng cớ hay lý lẽ để chứng minh trước 
công luận Việt Nam và thế giới: tại sao việc tham gia của các đảng viên Đảng Việt Tân nhằm bảo vệ chủ  
quyền đất nước và vận động thay đổi xã hội bằng phương thức Đấu Tranh Bất Bạo Động lại đồng nghĩa với  
khủng bố?

Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực đang tiến hành để góp phần cùng dân tộc đưa đất nước qua  
cơn hiểm nguy Bắc thuộc, và để xứng đáng với sự hy sinh cao quí của các nhà dân chủ Việt Nam đang bị  
giam cầm trong tù ngục.  
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