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Kính gởi các ông Vũ Huynh Trưởng và Pham 

Trung Kiên, 

Chân thành cảm ơn các ông đã gởi các thư ngỏ 

và bài viết cho conggiaodanthan. 

Đọc qua các thư của quý vị gởi cho các LM, PT, 

và HĐGMVN. Trong đó bao gồm những nhận 

định về hàng ngũ GM, LM, PT; một số nhỏ GM 

và LM được quý vị tung hô nhiệt liệt còn lại bao 

nhiêu thì quý vị đều cho vào sọt rác. 

Trước hết tôi xin có đôi lời bàn và nhận định của 

cá nhân tôi là một LM. Tôi không phải là đại diện 

của các LM và TS. Những lời bàn sau đây chỉ là 

là một phản ứng của cá nhân tôi trong BBT của conggiaodanthan. Vì thế nó chỉ là những 

góp ý dựa trên những thao thức của quý vị.  

Điều đầu tiên tôi muốn nói lên đây, chúng ta đều là người VN và lại là người Công Giáo. 

Ai trong chúng ta cũng đều cảm thấy bức súc đối với đảng Cộng Sản VN, một đảng độc 

tài toàn trị, kiến thức kém cỏi, ngu dân, dối trá, bán nước cầu vinh…Quý vị cũng như tôi 

có cùng một chiến tuyến là người Công Giáo yêu nước và cùng chống lại chế độ CSVN độc 

tài khát máu.  

Binh pháp Tôn Tử viết:”Biết người biết ta trăm trận trăm thắng; biết ta không biết người, 

một thắng một bại;biết người không biết ta, một bại một thắng”.  

Nói một cách khác, phải nhận rõ chiến tuyến của mình, biết ai là bạn ai là thù để đánh 

chứ không thể đánh càn hoặc quại lầm gà nhà.  

Trong tâm thư của quý vị, tôi nhận ra lòng nhiệt thành và bức súc của quý vị vì yêu tổ 

quốc và dân tộc. Những bức súc ấy cần có là đúng lắm nhưng để nhắm vào đích để bắn 

mà đích ấy là tập đoàn đảng CSVN. Chúng ta không thể cầm súng bắn lầm hoặc lỡ lạc đạn 

trúng người nhà. 

1.Trong thư của VHT gởi cho LM, PT. thuộc CĐGSTSVN ở HK và HĐGMVN. Ông đã gộp cả 

hai tổ chức lại để phê bình. Điều này cho thấy ông không cho người đọc có sự hiểu biết rõ 

ràng về hai tổ chức này. Vì đây là hai tổ chức ở trong hai không gian và hoàn cảnh chính 

trị xã hội khác nhau.  

-HDGMVN trong một xã hội bị CS kìm kẹp: Nhất cử nhất động của tòa GM và những người 

trong tòa GM đều bị theo dõi, mọi thư từ, email, điện thoại, di chuyển… đều nằm trong 

mạng lưới theo dõi của CS. Vì nếu giáo dân biết và nghe theo lời các đấng chủ chăn thì 

sao CS không biết điều ấy! Ngay cả trong các giáo xứ cũng không ngoại lệ, những nhân 

sự trong ban mục vụ của giáo xứ cũng cần có sự phê duyệt của chúng. Vả lại làm LM, GM 

đâu phải là vua; còn hàng trăm LM khác trong địa phận, liệu các ngài có đồng ý cho GM 



hy sinh mọi người trong địa phận? Ngoại trừ GM ấy có khả năng về chính trị có sức thuyết 

phục mãnh liệt trên những thành viên trong giáo phận mình. Nếu quý vị ở trong vị trí lãnh 

đạo thì quý vị sẽ hiểu nhiều về những khó khăn của một vị chủ chăn trong giáo xứ và giáo 

phận.  

Một điểm khác là quý vị nói LM, GM không lên tiếng trước những bất công. Phải nhận định 

rằng các LM, GM không được đào tạo làm chính trị. Cũng không phải là ai cũng có khả 

năng này. Đây là một ơn gọi đặc biệt và đòi hỏi phải có sự hy sinh đau khổ tột cùng không 

những cho chính bản thân mình mà còn liên hệ rất nhiều đến những người chung quanh 

mình. Vì vậy HĐGMVN đã đề ra những ủy ban có các vị có khả năng chuyên môn phụ 

trách. Trong đó có UBCLHB do GM Nguyễn Thái Hợp làm chủ tịch. Nếu chúng ta theo dõi 

thì UB này đã lên tiếng rất nhiều lần và điển hình UB này đã tổ chức Phong Trào Công Lý 

và Hòa Bình với nhiều khóa học hỏi về công lý và hòa bình để hướng dẫn giáo dân trong 

việc đấu tranh chống độc tài, bất công trong xã hội. 

-CDGSTSVN Hải ngoại/HK và LDCGVN/HK: Từ nguyên thủy tổ chức này là Liên Đoàn Công 

Giáo Việt Nam Hải Ngoại(LDCGVNHN) là một tổ chức mang tính chất đấu tranh chính trị 

rồi sau đó biến thể thành CDGSTSVN/HK và LDCGVNHN. Tổ chức này không nằm trong 

hoàn cảnh xã hội chính trị như ở VN nhưng từ trước đến nay vẫn không có tiếng nói nào? 

Chúng tôi sẽ đề cập sau khi nói về những đề nghị mang tính cách tích cực. 

2.Nội Dung thư ngỏ của VHT:  Xin bấm vào đây để xem  

-Trước tiên ông đưa ra hình ảnh hết sức tiêu cực về các PT,LM, và GM Việt Nam nhưng 

ông lại không nói rõ về những vị ấy ở hai hoàn cảnh xã hội khác nhau như nói ở trên. 

Hình ảnh Tiêu cực: hình ảnh của các lãnh đạo tôn giáo là những tư tế vô cảm trước những 
thương tích đau thương của dân tộc:”Hình ảnh của quý vị trong đầu tôi, y như những thầy 

tư tế trong kinh thánh vậy!”(Dụ ngôn người Samaritano tốt lành, Luca 10, 25-37) 
  

-LM là những vị chỉ biết làm tiền giáo dân cho mục đích riêng tư:”Miệng chỉ mở để quyên 
tiền! Tiền để làm gì?!!! Để ra tòa? Để trả tiền sờ mó trái phép ư???” 

 
-Ông PTK còn đi xa hơn nữa nói là giáo dân đóng góp để nuôi dưỡng các đấng, nên các 

đấng phải ra sức mà sống chết với giáo dân: ”Các Đấng Bậc là những người được giáo dân 
nuôi dưỡng bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hay gián tiếp, vì thế mà đáng ra họ 

phải sống chết, gắn bó chặt chẽ với GIÁO DÂN và GIÁO HỘi.” 
  

-Ở đoạn khác ông PTK còn quy trách nhiệm và đặt cả trách nhiệm cho các đấng: “mà thiển 

nghĩ, trách nhiệm của các đấng bậc…là phải lo cho Giáo Dân và bảo vệ Giáo Hội! các đấng 
bậc phải tranh đấu cho sự thật và bảo vệ công lý… sẵn sàng dấn thấn, liều mình bảo vệ 

sự thật và chấp nhận hi sinh như Thày Chí Thánh”  
 

-Các Hồng Y, GM như Nguyễn Văn Nhơn và Bùi Văn Đọc đều bị cho vào sọt rác hết. 
 

Hinh ảnh tích cực: DTGM Ngô Quang Kiệt, GM Cao Đình Thuyên, GM Hoàng Đức Oanh, 
các LM dòng Chúa Cứu Thế: “chúa chiên thì bỏ 99 con chiên ở bầy để mà đi tìm con chiên 

lạc, Họ dám bênh đỡ người cô thế bất kể nguy hiểm”(dụ ngôn con chiên lạc Luca 15, 3-7) 
Không thấy các ông nói gì về nhóm LM Nguyễn Kim Điền và LM Nguyễn Văn Lý. 

http://media.wix.com/ugd/fbd4fd_edeb6dd9825a47e0b88c07b063e63385.pdf


 

-Trong thư ông viết vì không thấy các Đấng trả lời nên đành phải viết lên mạng và gởi cho 
conggiaodanthan. Ý các ông là mong muốn đăng bài viết này trên website? Chúng tôi sẽ 

mở thêm mục ‘Diễn Đàn Công Giáo’ và đăng thư ngỏ và bài viết của quý vị; cùng đồng 
thời đăng các góp ý của các vị khác trong mục này để nói lên tính cách truyền thông dân 

chủ và nhân quyền, nhân vị, công lý và hòa bình. 
 

Theo thiển ý của tôi, các đấng không trả lời các ông vì không rõ các ông thuộc về chiến 
tuyến nào? Là bạn hay là thù? Với những điểm tiêu cực mà các ông nêu lên không có ý 

xây dựng như là sự vô cảm, điều này có khi trái ngược là khác nhưng làm sao mới đúng 
nếu các ông ở vào vị trí như các ngài? Hỏi tức là tức trả lời. Các ông hỏi nhưng không có 

lời đề nghị nào xây dựng cụ thể cả. Ông VHT còn nêu ra việc các đấng hãy mở miệng là 
vòi tiền và còn kết luận hay kết án ngay là các ngài dùng tiền ấy để trả cho những việc 

không chính đáng và sai trái cá nhân như sự rờ mó lung tung. Điều này ông nghĩ lại xem 
mình có võ đoán không? Chuyện xấu tốt gì cũng có thể xảy ra nhưng không thể thấy đại 

khái một số Mỹ Đen hoặc Mexico cướp của giết người thì kết án tất cả người Mỹ Đen hoặc 

Mexico cướp của giết người. Ông PTK nói giáo dân đóng góp nuôi dưỡng các đấng nên các 
đấng có trách nhiệm phải hy sinh vì đoàn chiên như Thày Chí Thánh. Xin hỏi ông là tiền 

đóng góp của giáo dân cho một giáo xứ có phải là chỉ để nuôi các LM không? Nếu ông thực 
sự là người đã và đang đóng góp trong giáo xứ thì ông tự có thể trả lời. Nếu có người nào 

đó hỏi ông là ông đã đóng góp bao nhiêu cho cộng đoàn hoặc giáo xứ ông đang sống. 
Hoặc hiện nay ông thuộc cộng đoàn, giáo xứ nào thì ông trả lời ra sao? 

 
Các ông nói là kính phục các đấng như TGM Ngô Quang Kiệt và các LM dòng Chúa Cứu 

Thế. Tôi cũng đồng ý với các ông về những gương quả cảm hy sinh của các ngài. Nhưng 
câu hỏi đươc đặt ra là tại sao DTGM Ngô Quang Kiệt lại không tiếp tục lên tiếng? Có phải 

vì áp lực của giáo dân khi ngài còn là TGM Hà Nội nên ngài phải lên tiếng? Bây giờ ngài 
không còn là TGM Hà Nội nhưng ngài vẫn là TGM Ngô Quang Kiệt, đâu còn chịu áp lực nào 

thì tại sao ngài không tiếp tục lên tiếng? Các LM dòng Chúa Cứu Thế thật can đảm anh 
dũng và hào hùng biết bao. Hoan hô các ngài. Nhưng nếu nhìn vào lịch sử các LM làm 

chính trị như LM Nguyễn Hữu Thanh DCCT, Đinh Bình Định, LM Xuân Lãm báo Xây Dựng… 

trước năm 1975 các ngài đã đội nón xuống đường cùng nhân dân. Kết cuộc ai được lợi? Ai 
bảo các ngài không yêu nước, không đấu tranh cho dân tộc? Kết quả là VNCH đang dẫy 

chết thì bị một cú đạp cho chết sớm hơn. Chưa kể đến các LM nối giáo cho giặc như Phan 
Khắc Từ, Huỳnh Công Minh, Trương Bá Cần, Chân Tín, Trần Tam Tỉnh…Sau ngày CS cưỡng 

chiếm Miền Nam, các LM Nguyễn H. Nghị, Nguyễn Quang Minh, LM Nguyễn Văn Vàng 
DCCT với mặt trận Liên Tôn, các ngài bị bắt nhưng cả hàng ngàn người cùng bị bắt với các 

ngài trong đó chính cá nhân tôi cũng bị lây vài cuốn lịch. Tôi yêu kính các ngài vì thật các 
ngài đã dâng hiến cả bản thân mình vì tổ quốc. Nhưng tôi có thể khẳng định một điều là 

các ngài không thể làm chính trị. Nhất là làm chính trị chống CS thì các ngài chỉ là những 
tay mơ trước các con cáo già đầy mưu mô xảo quyệt. Vì sao các ngài không thể? Câu trả 

lời thật đơn giản vì lương tâm các ngài là lương tâm của một LM không thể ăn gian nói dối 
lươn lẹo. Điều mà các ngài có thể làm là nói lên tiếng nói cho công lý và hòa bình. Việc 

tham gia vào chính trị là việc của mỗi người Việt Nam chúng ta. Tôi nhớ lại DGH Gioan 
Phaolo II khi thấy CS Nga chuẩn bị đem xe tăng vào Ba Lan để đàn áp công đoàn Ba Lan, 

ngài tuyên bố:” Nếu CS Nga làm như thế tôi sẽ trở về Ba Lan để chiến đấu chống Nga Sô 

với tư cách là một công dân Ba Lan.” Lời tuyên bố này chính là một đạo quân dũng mãnh 
và hùng mạnh nhất làm cho Liên Sô phải bỏ ngay ý định này. DGH Gioan Phaolo II thành 

công trong việc giật xập CS cần có tổng thống Reagan là người làm bàn. DHY Kim của 



Philipine thành công trong việc hạ bệ chế độ độc tài TT Ferdinand Marcos là nhờ có bà 

Aquino vì thù chồng nợ nước nên có sức như hai bà Trưng Triệu của VN làm bàn. DHY 
Quân của Hồng Kong cuối cùng cũng dành dược quyền tự trị cho Hồng Kong từ chính 

quyền Độc Tài Trung Cộng là nhờ phong trào sinh viên giới trẻ cùng thao thức với ngài. 
 

Nói tóm lại việc đấu tranh để lật đổ một chính thể CS bạo tàn, vô nhân, khát máu, vô gia 
đình, vô dân tộc, vô tổ quốc nhưng lại đầy mưu mô xảo quyệt chỉ có thể thực hiện khi 

chúng ta đấu tranh có đường lối. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, chống CS không 
thể chỉ đánh lẻ tẻ. Những tiếng nói tiêu cực lẻ tẻ không đem lại một hiệu quả nào mà 

nhiều khi không khéo lại lạc đạn vào nhà anh em mình.  
 

Tôi có những đề nghị như sau: 
Ở quốc nội hiện nay đang có nhiều phong trào đấu tranh của các tù nhân lương tâm, các 

LM DCCT, các LM thuộc nhóm Nguyễn Kim Điền và khối Tự Do Dân Chủ 8406, Hội Đồng 
Liên Tôn…Đặc biệt là UBCLHB dưới sự lãnh đạo của GM Nguyễn Thái Hợp. Việc đấu tranh 

ở quốc nội thực sự đang trên đà sôi động và quyết liệt. Việc đấu tranh này rất cần sự hỗ 

trợ từ những tổ chức ở hải ngoại như ở Hoa Kỳ, Úc và Âu Châu. LDCGVNHK là một tổ chức 
lớn của người Công Giáo tại hải ngoại. Tôi đề nghị Liên Đoàn đề cử ngay một Ủy Ban Công 

Lý và Hòa Bình từ cấp trung ương đến các địa phương trong 8 miền. UBCLHB trong giai 
đoạn đặc biệt này có một nhiệm vụ đặc biệt và cấp thiết phải làm. Người xưa thường nói 

“Danh phải chính thì ngôn mới thuận” Tuy nhiên trong giai đoạn khởi sự này tôi xin tự 
nguyện được họp măt với tất cả những ai cùng có một thao thức đấu tranh cho một VN tự 

do dân chủ và độc lập.  
 

Nếu quý vị cùng có tấm lòng dầy nhiệt huyết như các ông VHT, PTK, Phaolo Thái…xin 
email cho tôi tại email: conggiaodanthan@gmail.com để định ước một buổi họp mặt. Hy 

vọng chúng ta sẽ nhóm lên một ngọn nến còn hơn là ngồi cằn nhằn trong đêm tối. Xin 
chân thành cảm ơn quý vị. 

 
TM Ban Biên Tập conggiaodanthan 

 

LM Pet. Bùi Phong 
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