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THỈNH NGUYỆN THƯ  

CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM  

Kính gửi TT Donald Trump, Quốc Hội Hoa Kỳ  

Về chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ Tướng CSVN 
 

Kính thưa Tổng Thống và quý Thành Viên Quốc Hội Hoa Kỳ, 

Chúng tôi được biết Tổng Thống sẽ tiếp Ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN đến thăm 

Hoa Kỳ nhằm “tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước”. 

Chúng tôi rất vui mừng nếu cuộc gặp gỡ này mang lại: (1) những lợi ích thiết thực cho nhân 

dân Việt Nam như tự do, dân chủ, thịnh vượng, hạnh phúc và toàn vẹn lãnh thổ; (2) hòa bình 

và ổn định cho vùng Đông Nam Á và -  Á ChâuThái Bình Dương nhất là ở Biển Đông nơi 

mà Trung Cộng đang bành trướng quân sự bất hợp pháp; và (3) vì sự lợi của Hoa Kỳ về kinh 

tế và an ninh ở Á Châu-Thái Bình Dương 

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm nhân quyền tồi tệ hiện nay và luật pháp bất công tại Việt Nam 

có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. 

Nhà cầm quyền CS Việt Nam do đảng cộng sản dựng ra, áp đặt một chế độ độc tài toàn trị, 

tước bỏ các quyền tự do căn bản của người dân (nhất là quyền tự do tôn giáo), khủng bố 

những công dân tranh đấu ôn hòa cho dân quyền, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ; giam 

giữ hàng trăm tù nhân chính trị và tôn giáo được gán cho nhãn hiệu “chống phá nhà nước”. 

 
Về kinh tế, nhà cầm quyền CSVN chủ trương “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 

nghĩa” lấy quốc doanh làm chủ đạo, chỉ để làm giàu cho đảng, gây ra sự suy thoái về kinh tế 

và  đời sống nhân dân được sắp vào hạng những quốc gia kém nhất trên thế giới 

 

Nhà cầm quyền độc quyền thông tin và giáo dục, khuynh loát mọi hình thức văn hóa và tôn 

giáo, làm cho văn hóa suy đồi, đạo đức xuống cấp, mọi công dân trở thành con người mất tự 

do, thiếu sức sáng tạo...  

 

Xã hội Việt Nam ngày càng bất an do bất công, áp bức, xã hội đen, tham nhũng khắp nơi. Có 

rất nhiều trường hợp tra tấn đến chết xảy ra tại các đồn công an gần đây, vụ tín đồ Phật Giáo 

Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn chết thảm khốc do cổ bị cắt tại công an Vĩnh Long là một thí dụ. 

 

Môi trường không được bảo vệ gây ra các thảm họa ô nhiễm khắp nơi do chính quyền cấu 

kết với các công ty nước ngoài khai thác tài nguyên. Tai họa từ nhà máy gang thép tại Vũng 

Áng, Hà Tĩnh của công ty Formosa là một thí dụ. 

 

Đảng CSVN lệ thuộc Trung Cộng về ý thức hệ. chính trị, kinh tế, tài chánh, thương mại và 

kỹ thuật qua nhiều hình thức nhượng quyền. Hà Nội mở cửa bang giao với thế giới chỉ để 
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trục lợi cho đảng Cộng Sản mà không hề tiếp thu tinh thần nhân bản tự do để tạo phúc lợi 

cho dân. Ngoài ra, nhà cầm CSVN không hề tôn trọng luật pháp và các hiệp ước quốc tế. 
 
Bởi thế, chúng tôi trân trọng thỉnh cầu Tổng Thống và Quốc Hội Hoa Kỳ: 

 

1- Đặt nhân quyền là điều kiện quan trọng trong các thương thảo về kinh tế, an ninh, 

quốc phòng... Buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do căn bản 

của người dân, ngưng ngay các cuộc bắt bớ những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân 

quyền, cho công lý và môi trường sạch. 

2- Áp lực nhà cầm quyền phải trả tự do cho tất cả các Tù Nhân Lương Tâm như Mục 

Sư Nguyễn Công Chính, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Ô. Trần Huỳnh Duy Thức, 

“Mẹ Nấm” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, “Anh Ba Sàm” Nguyễn Hữu Vinh, LS  

Nguyễn Văn Đài, Ô. Trần Anh Kim và còn rất nhiều người khác nữa cũng như các 

chức sắc và tín đồ Phật Giáo, Công Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành…. 

3- Hỗ trợ cuộc đấu tranh đòi dân chủ tự do của nhân dân Việt Nam, vì chỉ có một nước 

Việt Nam tự do mới tạo được liên minh tốt đẹp với Hoa Kỳ và thế giới nhằm đạt 

được sự  ổn định ở Biển Đông. 

4- Bảo đảm rằng nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng luật pháp quốc tế. 
. 

Làm tại Hoa thịnh Đốn ngày 31 tháng 5, 2017 

 
Liên lạc:  
 

Ông Đinh Hùng Cường, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam vúng Hoa Thịnh Đốn (703-927-2878 

BS Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ  (714-928-3038),  
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