
 

 

Hãy khóc cho quê hương  

Giao Chỉ, San Jose.                                                    

Bài này viết để gửi đến vài niên trưởng trong quân y, thôi đừng phiền trách nhau vì chuyện sử sách đã 

lâu rồi. Viết cho các chiến hữu xin đừng lảm nhảm tranh cãi chuyện tượng đài. Trước tin những đứa con 

gái Việt Nam da vàng đấu tranh cho dân chủ bị bọn côn đồ cộng sản Hà Nội bỏ tù, cả thế giới nhân 

quyền lên án mà cộng đông Việt hải ngoại lảm thinh cũng đã đủ nhục, mà lại cỏn bút chiến được hay 

sao.  Hãy cùng khóc cho quê hương yêu dấu…    

Kính thưa toàn thể quý vị.                

Giữa ngày quốc tế Nhân quyền, Cộng sản Việt Nam ra tay.            

 

Bieu tinh doi dan chu 

Doan trang va them 3 nguoi bi an tu 

 



 

Trong mấy ngày qua, tôi vô cùng xúc động khi được tin. Cô Phạm đoan Trang.Và rất nhiều quý vị đấu 

tranh cho nhân quyền tự do và dân chủ tại Việt Nam đồng loạt bị đưa ra tòa và bị xử từ 8 cho tới 15 

năm. Đặc biệt, trường hợp của cô  Đoan Trang mà các giới chức đấu tranh cho nhân quyền trên thế giới 

rất chú ý. Coi như nhà đấu tranh số một tại Việt Nam. Chúng tôi cũng đọc được tin trên tài liệu là các 

quốc gia độc tài bắt nhốt những nhà báo, nhà văn, nhà lên tiếng đấu tranh cho dân chủ.Con số bị cho 

vào tù lên tới khoảng 500 người. Nước Việt Nam hiện nay đứng đầu con số bị bắt. Họ nhốt vào trong tù 

mà người ta gọi là Tù nhân của lương tâm VN chiếm một nửa trong tổng số. Tức là vào khoảng 250 

người. Việt Nam đang bị tù mà đa số là tuổi trẻ và nam nữ cũng đồng đều. Các phụ nữ Việt Nam hơn 30 

tuổi đã đấu tranh trong cái hoàn cảnh hết sức khắc nghiệt.Vì cô Phạm Đoan Trang này đã từng bị công 

an tra tấn đánh đập, gãy tay, gãy chân. Cô cố gắng giữ được cái bàn tay không bị gãy để còn hy vọng sau 

này vẫn chơi được guitar.Cái ước mơ nhỏ bé của một người đấu tranh như vậy thật gây xúc động cho tất 

cả mọi người. Người ta lại còn kể chuyện là khi ra tòa có lúc quay lại phía sau. Bà mẹ già trên 80 tuổi 

ngồi gần giơ ngón tay lên khích lệ đứa con hy sinh đấu tranh. Người ta cũng cho biết Đoan Trang bị bắt 

nhiều lần.Lần cuối cùng bị bắt và bị nhốt từ năm ngoái cho đến nay. Cô tuyên bố cái đám lãnh đạo, cái 

đám xử cô ở tòa đều là những lũ thú vật.Là thú vật thì không bao giờ trở thành người được.Lời nói của 

một cô gái sắp sửa lãnh bản án 9 năm tù, thật là một tinh thần đấu tranh quyết liệt. Viện kiểm soát đã 

định bản án từ 7 đến 8 năm,mấy thằng ngồi xử bị chửi cho thêm một năm thành 9 năm tù. Tôi cũng xin 

thưa với quý vị là bây giờ, với những hoàn cảnh như vậy. Với 250 người đang ở tù mà có thêm các phiên 

mới xử 4 người nữa cũng bị từ 8 đến 16 năm tù thì chúng ta ở hải ngoại làm gì?                                                                  

 



Giu ban tay de danh dan  

Thái độ của Nguoi Viet hải ngoại, Làm Thinh ??? 

 Xin thưa với quý vị là hàng ngày tôi nhận được hàng trăm thư rác đánh phá nhau nghĩ mà đau lòng. 

Cộng đồng Việt Nam trên 2 triệu người tại Mỹ. Thành phố San Jose có trên 120.000 người. Nam CA có 

trên 400 ngàn Việt Nam mà chỉ sản xuất ra toàn những thư Rác tranh đấu lẫn nhau, chửi bới nhau và 

chụp mũ nhau. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Không lẽ là chúng ta làm thinh để cho tất cả các cơ quan 

gọi là nhân quyền thế giới đấu tranh hộ cho chúng ta.  Ai sẽ lên tiếng cho những người đấu tranh gương 

mẫu của chúng ta. Sao để những người anh hùng của chúng ta ở trong nước tiếp tục bị tù đầy.Tôi cũng 

xin thưa với quý vị là ngay khi Đoan Trang bị lên án 9 năm tù thì Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng can thiệp. 

Đồng thời Đại sứ Mỹ ở Hà Nội gửi ra tuyên ngôn phản đối chính quyền VN... Nhưng mà tôi cũng thưa với 

quý vị là đối với chính quyền Việt Nam hiện nay tất cả đều gần như là coi là trò đùa. Một mặt thì Mỹ vẫn 

giúp đã tối đa tất cả mọi thứ, một mặt thì trong nước vẫn đưa tất cả những người đấu tranh vào tù. Có 

thể nói là không coi Mỹ là cái gì cả, vì vậy cho nên chúng ta phải vận dụng những gì để có thể đấu tranh 

cho những người Tù của Lương Tâm. Họ cần nghe tiếng nói để biết là chúng ta đã quan tâm tới họ.                                                       
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 Chúng ta nên làm gì.                                                                                                     

Đó là những điều mà chúng tôi muốn hỏi tất cả quý vị. Thực sự với hoàn cảnh giới hạn, chúng ta có thể 

làm được rất nhiều chuyện.Tôi nói thí dụ một cách cụ thể thì thành phố nhỏ bé Westminster không cần 

tranh chấp, cãi nhau. Bây giờ nhân danh một thành phố có thị trưởng cùng nghị viên của miền Nam CA 

đưa ra nghị quyết phản đối trực tiếp chính phủ ở Việt Nam. Coi như thủ đô tỵ nạn lên tiếng.Chúng ta nói 

nhân danh một thành phố ở Little Saigon là thủ phủ của cộng đồng Việt trên nước Mỹ, chúng tôi đồng 

thanh 5 người quyết định phản đối chính phủ Việt Nam đã đàn áp mọi thứ thì cứ thử nghĩ xem làm như 

vậy có một cái tiếng vang gì không?Đó là một chuyện. Chuyện thứ 2 là tất cả các vị dân cử gốc Việt quận 

Cam ngồi lại để lên lên tiếng. Rồi chúng ta phải kêu gọi tất cả mọi người Việt Nam trên nước Mỹ gửi thư 

cho dân biểu địa phương cùng đồng thanh lên tiếng. Việc đấu tranh này phải bền bỉ mà phải đi qua các 

hệ thống dân cử mới có ảnh hưởng, và bằng các dân biểu thì có thể làm lung lay được sự không quan 

tâm của ông tổng thống. Ngay như San Jose cũng rất cần có một nghị quyết đại diện cho hơn 100 ngàn 

dân Việt.                                                                                                                       

Bây giờ quý vị cần biết phiên tòa mà nó xử các nhà đấu tranh của mình diễn ra đúng ngày mà ông tổng 

thống Mỹ họp về nhân quyền với các nước trên thế giới.   Hãy đứng lên cùng khóc cho quê hương.          

Điều tôi nghĩ là chúng ta phải làm ngay với bao nhiêu hội đoàn và các tổ chức tôn giáo, bao nhiêu là các 

hội đoàn bất vụ lợi tại Mỹ đều có thể đồng thanh đứng lên và phối hợp hoạt động... Quý vị luật gia ở 

Việt Nam cũng đã hết lòng đấu tranh ra tòa để biện hộ cho thân chủ. Bây giờ tất cả các luật gia Việt Nam 

ở Hoa Kỳ đang ở đâu? Quý vị có thể họp lại thành ra một ủy ban của các luật gia người Mỹ gốc Việt để 

làm được điều gì cho quê hương. Quý vị có thể kiện đám lãnh đạo Việt Nam trước tòa án quốc tế. Quý vị 

có thể kiện cái tên lãnh đạo bộ công an ở Việt Nam về việc đánh gãy chân, gãy tay tù nhân.Tôi cũng chả 

biết làm gì hơn được ngoài những ý kiến kêu gọi một cách vô vọng như vậy. Nhưng chúng ta có thể suy 

nghĩ để làm một cái gì đặc biệt được như một cái quỹ yểm trợ cho gia đình tất cả những người bị tù, gia 

đình của họ sống làm sao thì điều đó là điều thực tế chúng ta có thể làm được. Xin cảm ơn toàn thể quý 

vị.  



  

  

Giao Chi San Jose.   giaochi12@gmail.com  (408) 316 8393 

 

  

 


