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Lại một bản án cho người yêu nước -- Ls. Lê Quốc Quân 30 tháng tù giam

Vào chiều ngày 2/10/2013, toà án công cụ của nhà cầm quyền CSVN đã kết án Luật sư Lê Quốc Quân 30  
tháng tù giam và một khoản tiền phạt lớn về tội danh trốn thuế.

Tại phiên tòa, Luật sư Lê Quốc Quân dõng dạc tuyên bố: “Tôi đã bền bỉ tranh đấu chống nạn tham nhũng,  
lạm quyền và trì trệ đang làm ung thối đất nước”, và nay “Tôi bị kết tội vì tôi yêu đất nước này”.

Ngay từ đầu, công luận Việt Nam và quốc tế đều biết rõ đây là vụ án cho mục tiêu đàn áp chính trị. Cụ thể là  
để bịt miệng một tiếng nói yêu nước đã mạnh mẽ đặt vấn đề trách nhiệm bảo vệ tổ quốc với nhà cầm quyền.  
Đây cũng là tiếng nói lên án bất công và giúp đỡ những người dân nghèo khổ tố cáo những hành vi chiếm 
đoạt của các quan chức cầm quyền.

Những lạm dụng pháp luật của nhà cầm quyền không chỉ được dùng để đối phó với Luật sư Lê Quốc Quân, 
mà còn đối với blogger Điếu Cày, sinh viên Đinh Nguyên Kha, và các nhà yêu nước khác. Càng bí lối, càng  
sợ hãi Bắc Kinh, và càng bị dân tộc phê phán, giới lãnh đạo đảng CSVN càng bám chặt vào các công cụ bạo  
hành.

Ngày Quốc Tế Bất Bạo Động hôm nay, 2 tháng 10, cũng soi rọi ánh sáng từ khắp thế giới vào hình ảnh  
người luật sư nhân bản, luôn chủ trương Đấu Tranh Bất Bạo Động để tạo đổi thay -- Lê Quốc Quân.
 
Sự hiện diện của hàng ngàn giáo dân, bạn hữu, và người ủng hộ Luật sư Lê Quốc Quân trước tòa án tại Hà  
Nội bất chấp các biện pháp ngăn chận, hăm dọa của công an, và rất nhiều người ủng hộ khác trên mạng 
Internet và khắp thế giới cho thấy sự đồng thuận giữa lòng dân tộc đang lớn dần. Đó là sự thừa nhận chế độ 
CSVN hiện nay đang đi ngược lại nguyện vọng của người dân và đã đến lúc toàn dân không còn có thể chấp  
nhận hệ thống cai trị độc tài, tàn ác và bất lực này.

Luật sư Lê Quốc Quân từng bày tỏ niềm tin và ước nguyện của mình: "Cá nhân tôi luôn tin vào khát vọng và  
nỗ lực của chính nhân dân Việt Nam, tôi tin rằng một ngày không xa chúng ta có được tự do, có được dân 
chủ thực sự. Mọi người dân Việt Nam đều có thể bày tỏ quan điểm của mình một cách công khai, có quyền 
mưu cầu hạnh phúc và thành công ngay trên chính quê hương Việt Nam yêu dấu này."

Đảng Việt Tân chia sẻ ước nguyện đó và tiếp tục sát cánh cùng Luật sư Lê Quốc Quân và mọi cá nhân, đoàn 
thể đang tranh đấu để tháo gỡ xiềng xích độc tài trên đất nước và dân tộc.
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