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Trích yếu: Sinh hoạt biểu tình do Liên Hội Người Viêṭ Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức 

tổ chức 10.12.2016 tại Brandenburger Tor nhân dịp viếng thăm của ĐGM Micae Hoàng 

Đức Oanh. 

Kính thưa Đức Giám Mục,  

Kính thưa quý vị, 

Tôi rất tiếc không thể đích thân tham dự buổi biểu tình trước Brandenburger Tor vì đã co ́

buổi hẹn tư ̀trước nhưng tôi rất sẵn sàng ủng hô ̣quý vị qua một lời chào mưǹg. 

Ở VN cho đến nay sự thể hiện các quyền chính trị, tôn giáo và các quyền công dân khác 

còn rất thiêú sót. Cho nên cần đưa VN vào trung tâm điêm̉ của công luận Đưć hầu gây sự 

chú ý về các khiếm khuyết này. Chính vì lẽ đo ́mà Ngài, ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh thân 

mến, đã tư ̀VN sang Âu Châu. 

Điều đó, mặc dầu rằng Đảng Côṇg Sản luôn luôn theo dõi các nhân vật nổi tiếng dám lên 

tiếng công kích đường lối của đảng. Những nhân vật chống đối, các nhà hoạt động nhân 

quyền, các Blogger, mọi người đều phải sẵn sàng chịu hình phạt, những hình phạt này 

không hề thích hơp̣ với một quốc gia hợp hiến, và cuối cùng họ còn phải chịu những bản 

án tù đày dài hạn. Không có tự do báo chí. Tô ̉chưć phońg viên không biên giới xếp hàng 

VN ở số 175 trong 180 quốc gia về khía cạnh tự do báo chí. Ngay thân nhân của những 

nhân vật hoạt động nhân quyền cũng bị theo doĩ, quấy rầy và đe doạ. 

Kính thưa Đức Giám Mục, 

Là người của giáo hội Ngài hẳn từng chứng kiến rằng hoạt động tôn giáo chỉ có thể tiến 

hành một cách riêng tư. Các côṇg đoàn công giáo bắt buộc phải ghi tên và khai báo. 



Tháng tư năm nay đã xảy ra một vụ cá chết hàng loạt tại bơ ̀biển Việt Nam. Những người 

dũng cảm như Ngài, kính thưa Đức Giám Mục, kính thưa quý vị, đã công khai và kiên trì 

phản đối khiến chính quyền bị bắt buộc phải tiêń hành môṭ cuộc điều tra. Quý vị đã công 

khai trình bầy nguyện vọng của mình trước công luận mặc dầu các cuộc biểu tình đã bị 

đàn áp môṭ cách mạnh mẽ năm ngoái cũng như năm nay. Cho dẫu rằng các thành quả 

đạt được chưa thực hoàn toàn mỹ mãn nhưng quý vị cũng đã thành công khiến báo chí 

phải tường thuật về những điều khiếm khuyêt́ của tiểu ban điều tra. Đó là một bước tiêń 

lớn và quan trọng hướng về thực thi nhân quyền và bảo vệ công lý. 

Kính thưa quý vị, 

Tôi là phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyêǹ Quôć Hôị. Xin quý vị vưñg tin rằng chúng tôi, các 

thành viên của Ủy Ban sẽ theo dõi VN rất sát và cả chính quyêǹ trung ương Đức Quốc 

cũng sẽ yêm̉ trở quý vị trong vấn đề nhân quyền. 

Đức Quốc là đối tác thương mại lơń nhất của VN. Mối liên hệ Đức Viêṭ hưởng lợi qua sự 

hiện diện của hàng chục ngàn người Việt hiện đang sống ở Đức hoặc đã từng sống ở Đông 

Đức được đào tạo ở đây và trở về lại quê hương. Năm ngoái khoảng chừng 6000 sinh viên 

VN đã theo học tại các đại học Đức. VN là một trọng điểm trong chính sách phát triển của 

Đức Quốc. Trong hai lĩnh vực phát triên̉ xã hội và kinh tế VN đã đạt được nhưñg thành tựu 

đáng kể. Đức Quốc và VN vẫn đôí thoại về nhân quyền. Vị đặc ủy về nhân quyền của chính 

phủ trung ương Đức đã viếng VN năm ngoái. Ngay cả liên Âu cũng duy trì việc đối thoại 

vê ̀tính cách hợp hiến với VN và cũng đòi hỏi trả tự do cho nhưñg nhân vật đối kháng bất 

bạo động, đồng thơì bảo vệ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Như quý vị thấy, nước 

Đức luôn sát cánh với những người ở VN. 

Hôm nay là ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Đó là ngày trong năm đặc biệt dành cho những 

người không đươc̣ đương nhiên hưởng quyền làm ngươì. Cuộc biểu tình của quý vị nhân 

ngày nhân quyền được tổ chức trước Brandenburger Tor ở Berlin. 

Kính thưa quý vị, không những thời điêm̉ của cuộc biểu tình mà cả địa điểm của buổi sinh 

hoạt đều mang tính biểu tượng. 

Cổng Brandenburger Tor mang ý nghĩa xóa bỏ sự chia cách giưã Đông và Tây ở nước Đức 

và ở cả toàn Châu Âu. Nó biểu hiện cho một cuộc cách mạng hòa bình và hưũ hiêụ chôńg 

lại một nền độc tài cộng sản hay hiện thực xã hội chủ nghĩa. Nhiều dấu hiệu chỉ rằng giới 

cầm quyền ở VN đang cố gắng thay đổi chính sách dẫu rằng thận troṇg. 

Kính thưa quý vị, 

Chúng tôi chúc quý vị cùng tất cả chúng ta, nhưñg người đang đấu tranh cho nhân quyền 

sớm thấy các dấu hiệu vừa nêu biểu lộ một cách nhanh chóng. Chúng ta mong rằng không 

lâu nữa VN sẽ là một đất nước, ở đó moị người tụ hop̣ và ăn mừng trong một quốc gia hợp 

hiến và tự do. 

Trân trọng kính chào quý vị  

Dr. Albert Weiler 

 


