
Tâm huyết thư của những trái tim giáo dân Công Giáo bức súc 
 
Kính gửi LS Đỗ doãn Quế, bà HH Lan, ông Trung Lĩnh và cách riêng gửi ông Phạm trung 

Kiên. 
 

Trước hết xin cám ơn quý vị đã quan tâm và xin lỗi đã không thể cám ơn riêng từng quý 
vị. 

 
Riêng ông Phạm trung Kiên vì có một vài điểm cần trả lời ông và cũng để cho 1 số anh em 

ai thắc mắc thì biết rõ luôn là trước khi gửi chung đến mọi người trên diễn đàn thì tôi đã 
gửi đến các Tòa GM ở VN trước khoảng từ 1 tuần đến 10 ngày rồi. Mặc dù vậy cũng vẫn xin 

cám ơn ông PTK đã nhắc nhở.   
Trong thư ông phiền trách tôi cũng như phiền trách 90 triệu đồng bào trong nước không 

chịu đứng lên mà tại sao (chúng ta) tôi lại phải đảo điên lên như thế??? 
Thưa ông Kiên tôi thì nghĩ khác ông! 

Tôi nhìn dân chúng đại đa số là hiền lành, sợ sệt, sợ kẻ có quyền, trong khi những người 

có địa vị, có tiếng nói, nói trắng ra là còn có nhiệm vụ phải đi rao giảng lời Chúa, rao giảng 
Tin Mừng, rao giảng sự thật cho người nghèo khó, cho kẻ tù đầy, loan tin mừng giải thoát 

Thiên Chúa đến cứu họ. Vì ơn cứu độ của Chúa phải được rao cùng khắp cho muôn dân 
mà những người ấy còn quá khiếp sợ. Họ có cả một Giáo Hội Công Giáo bao quanh họ. Tại 

sao họ sợ? Thế thì trách dân sao được??? 
Trong khi đó có những Linh Mục quyền chức quá nhỏ dưới con mắt của HĐGMVN  thì họ lại 

can đảm vời vợi, coi tù đầy giam hãm, thậm chí đến cái chết cũng coi tựa như lông 
hồng. Họ công khai rao giảng lời Chúa là nói lên sự thật như Tiên Tri Giona xưa vậy. 

Trong thư ông hàm ý trách tôi vội vã, nóng nảy! 
Vâng thưa ông tôi vội vã, nóng nảy không phải chuyện mới vừa xảy ra mà vội vã vì chuyện 

chế độ hung tàn này đã ngự trị trên đất nước ta đã 41 năm, thời gian 41 năm quằn quại 
của dân chúng dưới gót chân đạp lên mặt chưa đủ sao ông Kiên? Bọn Tầu đã sắp nuốt 

trọn đất nước giang sơn VN vẫn chưa cần sốt ruột sao ông Kiên? Tôi vội vã sau 41 năm 
mới nói, vẫn chưa đủ thời gian cho phép ư ông Kiên?  

Ông cho là tôi phạm thượng thì thưa ông những người không làm nhiệm vụ thì có đáng 

ngồi ở chỗ THƯỢNG đó không? 
Chúng ta không nên xét đoán, mà đây là một sự thật hiển nhiên rõ ràng ai cũng thấy chứ 

không phải tôi xét đoán phải không thưa ông. Thưa quý vị???  
Và cuối cùng tôi cũng xin lỗi những ai mà tôi đã nói oan đến họ, và tôi cũng xin mọi người 

cầu cùng Chúa là Chúa chúng ta tha tội cho tôi rồi mà ông Kiên. Có lẽ cũng chưa đủ, 
nhưng không sao. Có người góp ý kiến sửa chữa thì tôi cũng xin biện bạch đôi chút vậy 

thôi. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng... 
Xin cám ơn tất cả những ai đã và đang theo dõi thư này. 

Xin chào ông và xin chào quý tất cả quý vị. 
Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ xin ban ơn phúc cho tất cả mọi người và xin 

Chúa thương đến quê hương Việt Nam, đến đồng bào thân yêu của chúng con. Amen  
 

VHT 
  

Cám ơn sự mạnh dạn lên tiếng của ông Vũ Huynh Trưởng, rất nhiều người dám 

nghĩ nhưng không dám viết như ông đâu, vì họ sợ đụng chạm đến các cha, các 
thầy, các vị chức bậc...! 



Tôi nghĩ những vị như Hồng Y Nguyễn Minh Mẫn, Nguyễn Văn Nhơn hay Bùi Văn 

Đọc, hay các vị chức sắc bên phía Phật Giáo như Hòa Thương Thích Quảng Độ 
v.v.. nên đọc thư của ông.  

 
TL 

 
Nội dung thư của ông VHT 

 
                                   Thư Ngỏ 

  
Kính thưa quý LM, quý thầy sáu tại giáo phận San Jose Và HĐGMVN  

 
Tôi đã gửi thư vài lần cho các TGM VN, vài LM ở VN cũng như San Jose mà tôi có địa chỉ e-

mail. Không ai trả lời tôi thì nay tôi đành đưa lên cánh đồng thiếu thợ gặt vậy. Xin thông 
cảm cho tôi nhé. 

 

Tôi là một giáo dân tại San Jose. 
Tôi rất buồn khi thấy sự thờ ơ vô cảm của quý vị về việc Cá Chết vì chất độc đã xả ra môi 

trường qúa rộng lớn, độc hại đã tràn lan khắp trên vùng biển trải dài trên cả ngàn cây số 
bờ biển nước ta. Có thể đưa đến nạn đói cho toàn dân cả nước, ngoại trừ đám cán bộ VC. 

Khắp nơi từ trong nước ra đến Hải Ngoại. Người dân nôn nóng xuống đường đòi quyền 
được sống trong môi trường trong sạch, họ đã bị đánh sưng mặt, bể đầu mà chẳng hiểu sao 

quý vị vẫn có thể bình chân như vại, chẳng khác nào những thầy Tế, những kinh sư khi 
qua đường thấy một người bộ hành bị hoạn nạn, cướp bóc, hành hung mà họ đã phớt lờ, 

bỏ mặc; cuối cùng thì một kẻ ngoại người Samaritano đã ra tay cứu chữa, đưa đi gửi nơi 
điều trị ... 

Hình ảnh của quý vị trong đầu tôi, y như những thầy tư tế trong kinh thánh vậy! Thế 
thì các vị thực thi lời Kinh Chúa dậy ở chỗ nào??? 

Kính mến Chúa yêu thương người ở chỗ nào?   
Ông nào cũng tôi bận, tôi bận!!! Tôi bận thì cũng sai mấy ông trong Ban Mục Vụ nhà thờ 

lo vài trăm cây nến rồi thắp lên với một lời Kinh cầu khẩn với tâm tình thật lòng hướng về 

quê hương cũng được vậy! Hay là tất cả cha con đều bận? 
Ở Hải Ngoại, 

Các ông cũng là người Tỵ Nạn, cũng trốn chạy chế độ cộng Sản vậy! Các ông cũng mang 
danh nghĩa Tỵ Nạn để được sống ở Hoa Kỳ quê Hương tạm dung này như mọi người vậy! 

Nếu không mang danh nghĩa Tỵ Nạn thì các ông có được vào Mỹ không??? 
Chắc chắn là không! Tại sao các ông dễ quên mau đến thế?! 

Nếu nói là bận thì có lẽ những thằng bố đời như chúng tôi còn phải lo vợ, lo con, lo cơm 
áo gạo tiền cho con, cho cháu hơn các ông nhiều. Chúng tôi vẫn có thể đi tham dự với 

đồng bào những buổi thắp nến yểm trợ tinh thần cho đồng bào trong nước nhiều lần, 
nhiều năm, nhiều tháng mà nếu nói không ngoa thì cả mấy chục năm chúng tôi rất hiếm 

khi thấy có vài ông LM tham gia với đồng bào trong các dịp như vậy! 
Một em SV công giáo tranh đấu ở trong nước trước đây, ngày hôm nay tham dự buổi 

thắp nến với đồng bào đã phát biểu rằng: Khi ở trong nước nhìn thấy những hình ảnh các 
cô chú bác ở Hải Ngoại biểu tình, hỗ trợ tinh thần cho chúng con những người tranh đấu 

ở trong nước cảm thấy ấm lòng và lên tinh thần vô cùng. Hôm nay con đến đây tham dự 

với quý cô chú bác ở đây, hướng về quê hương đang đau khổ con thấy vui mừng phấn 
khởi lắm. Con biết đồng bào trong nước đang mong chờ. 



Thưa quý LM. Nếu quý ngài mà hiện diện hai hoặc ba vị ở nơi biểu tình vài phút thì những 

người biểu tình cũng ấm lòng lắm và nơi đây mới chính là cánh đồng đầy lúa chín mà thiếu 
thợ gặt! 

Nơi đây mới cần thợ đến gặt! 
Chủ chiên, chúa chiên thì bỏ 99 con chiên ở bầy để mà đi tìm con chiên lạc để đưa 

về, để cõng về. Đó mới là hình ảnh của Chúa chiên lành! 
Nếu bận một lần không sao! Bận vài lần không sao! 

Nhưng bận triền miên khói lửa! 
Bận hết năm này qua năm khác! 

Bận cả mấy chục năm! 
Bận hết thế hệ già đến thế hệ trẻ! 

Đúng là vườn cỗi, cây không còn đâm trái lành, có lẽ phải đem đốn đi vứt vào lửa như 
Phúc Âm nói. 

Thầy dở thì làm sao có trò hay? 
Dở từ trên xuống dưới! 

Dở từ già đến trẻ! 

Dở từ LM đến thầy sáu! 
Chỉ vì sợ không dám mở miệng để nói lên những sự thật đau lòng mà không ai dám mở 

miệng! 
Miệng chỉ mở để quyên tiền! 

Tiền để làm gì?!!! 
Để ra tòa? Để trả tiền sờ mó trái phép ư??? 

Đừng quyên tiền nữa!! 
Đừng bao giờ quyên tiền hai, hoặc ba lần trong Thánh Lễ nữa! 

Anh nào đi Tu mà còn lung tung thì ra đi, không thì mặc họ đi tù đi! 
Không ai bắt quý vị đi TU! 

Quý vị đi Tu vì muốn để vinh danh quý vị, vinh danh bố mẹ quý vị, để bố mẹ quý vị 
làm ông bà cố? 

Có xứng đáng không khi quý vị không bằng những người không đi tu???  Tại sao các nhà 
thờ Dòng Chúa Cứu Thế có nhiều Tân Tòng? Có nhiều người đến xin theo Chúa 

thế??? 

Có phải vì họ giầu tiền bạc hơn quý vị ở đây không? Lương nhiều hơn quý vị ở đây 
không??? 

Xin thưa là không 100% là không! 
Nhưng chắc chắn là họ tốt lành, họ can đảm hơn quý vị ở đây cả ngàn lần! Họ dám giảng, 

dám chia sẻ những sự thật phũ phàng, lên án bọn cầm quyền bán nước, những lời chính 
đáng công khai, không sợ sệt. Họ dám bênh đỡ người cô thế bất kể nguy hiểm. Họ 

chính là hình ảnh Mẫu Mực của chủ chiên, chúa chiên, họ dám liều mạng sống vì chiên! 
Họ không hèn nhát như quý vị! 

Họ còn rất trẻ. 
Tại sao họ can đảm vậy? 

Tại sao họ giỏi vậy? 
Xin thưa là họ có thầy giỏi. Mà thầy giỏi thì trò phải giỏi! 

Những Đấng ấy mới xứng đáng làm Giám Mục. Còn như đại đa số Hội Đồng GMVN như 
bây giờ thì nên ném vào lửa như Phúc Âm nói. 

Tổng GM Chủ Tịch Bùi văn Đọc thì nên vứt đi! Nhà thờ Đức Bà là đại bản doanh của 

ông. đồng bào biểu tình đông như thế, bị đánh đập tàn bạo như thế mà ông không thấy 
sao? Hay ông thấy mà ông phải im để được yên vị, tại chức ngồi ở Tòa GM T/P tên Hồ. 

Ông viết một lá thư không nên viết. 



Một là thư mà từ lương đến giáo, không ai buồn muốn đọc! 

Giọng điệu giống y như bọn buôn dân bán nước ở Hà Nội ngày nay? 
Ông Hồng Y Nhơn cũng vậy? 

Ông không khác gì Cain! 
Nhiều khẩu hiệu đã đập vào mắt ông Ở nhà thờ khi ông chịu chức! 

EM ngươi giờ ở Đâu? 
Các ông mặt chai lỳ không khác gì bọn cầm quyền ở Hà Nội!!! 

Bọn nó làm lỗi, cướp đất của dân bán đất, bán chỗ cho Tầu Cộng mấy chục năm để làm 
nhà máy gây tác hại cho đất nước, bán nơi hiểm yếu chiến lược cho giặc Tầu, nhưng có 

đứa nào nhận lỗi mà từ chức đâu! Chỗ tốt, béo bở quá mà, sao mà từ chức được?! 
Các ông thì thật chẳng khác gì? 

Thưa quý vị. 
Tôi biết tôi sẽ bị búa rìu dư luận từ đồng đạo, từ những người nhìn ông cha là Chúa, 

nhìn ông sư là Phật, những kẻ thấy người có chức tước là sợ. 
Tôi chấp nhận búa rìu dư luận khi viết bài này, 

Tôi chấp nhận ngồi tọa kháng dơ mặt để cho các ông vả tôi, như đồng bào trong nước 

ngồi chấp nhận cho Việt gian, VC vả họ vậy. Miễn là trả biển sạch, trả cá không bị ô nhiễm 
cho họ! 

Còn tôi thì các ông hãy trả lại ĐTGM Kiệt lại cho TGP Hà Nội. 
Các GM im lặng không dám nói, không dám làm gương thì nên về vườn để trống chỗ, để 

Mũ Gậy lai cho các LM Dòng Chúa Cứu Thế trám vào các chỗ đó đi. Các vị có nhớ ngày 
xưa chức GM là do dân chúng bầu lên không? Dân đã hô vang Ambrocio Giám Mục. 

Ambrocio Giám mục đó có đúng không??? 
Thưa quý vị. 

Sự thật mất lòng. Tôi cực đắng lòng để nói lên những sự thật đau lòng mà từ lâu tôi 
không muốn nói lên nhưng mãi mấy chục năm nên tôi phải nói thôi. 

Con xin lỗi Đức Cha Long (Úc Châu) 
Xin Lỗi GM NT Hợp xin ngài hãy can đảm lên, noi gương vị tiền nhiệm để chúng tôi lấy lại 

niềm tin nơi ngài. 
Xin đừng để chúng tôi thất vọng như vài năm tháng trước đây. 

Cám ơn ngài đã viết bức thư mới đây nhất. (tháng 5-2016)  

Nhưng xin ngài dấn thân thêm nữa. Xin noi gương can đảm, hằng thánh thiện của vị tiền 
nhiệm, Đức Cha Cao đình Thuyên, sự khôn ngoan vững vàng của Đức Cha Oanh mà 

mọi giáo dân, mọi đồng bào từ lương đến giáo đều nghe tiếng và mộ mến, kính phục. 
Con xin lỗi quý cha Dòng chúa Cứu Thế và một số cha rất can đảm ở VN. 

Con xin lỗi quý cụ ông, cụ bà đạo đức thật lòng kính Chúa, yêu Giáo Hội. 
Tôi xin lỗi quý ông bà anh chị em vì tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm. 

Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi vì tôi dám nói lên những sự thật đau lòng này.  
Vì vậy kính xin ông bà, anh chị em cầu bầu cho tôi trước mặt Thiên Chúa, Chúa chúng ta 

Amen. 
 

Xin chân thành cám ơn lời khen của ông bạn già. Thật sự tôi chưa tốt lành được như ông 
bạn khen, nhưng tôi cố gắng hết sức để làm những gì có thể làm được trong tầm tay của 

tôi. 
Xin các bạn cầu nguyện cho tôi giữ được tâm hồn, thể xác một cách trong sáng, khỏe 

mạnh để tiếp tay với mọi người trong công cuộc vạch trần tội ác Việt Cộng và phục hưng 

quê hương xứ sở. 
 

VHT 



  

  
Vũ Huynh Trưởng thân, 

Cảm ơn bạn đã gởi cho tôi bức thư viêt́ từ trái tim của bạn, trái tim rạng rỡ của một Con 
Chiên thuần thành trươć cảnh "làm ngơ" của các đấng chăn chiên trước tình hình "nước 

mất nhà tan" của dân tộc VN. Tấm lòng bạn thực sư ̣vì dân vì nước mà nói lên nỗi bất bình 
đã ẩn uất bấy lâu nay.  

Tôi thật sư ̣biết ơn bạn, một ngươì bạn đã dành tâm huyết cho Côṇg đồng tỵ nạn CS trên 
quê hương thứ hai này. Môṭ người bạn mang trái tim của Chúa sẵn sàng phục vụ tha nhân. 

Tiếng nói của bạn xuất phát từ loǹg nhân và kính Chúa, từ nỗi đau của hàng triệu đồng 
bào ta trên mảnh đất quê hương đang tràn đầy tai hoạ. Tiếng nói của bạn như ngọn lửa 

làm ấm lòng cho những người đang khốn cùng, nhưng cũng làm cho những ke ̉trong "nệm 
ấm chăn êm" nhức nhôí. 

Chúc bạn thẳng tiến trên con đường phục vụ nhân sinh và nhận được nhiêù Hồng ân của 
Thiên Chúa 

 

Hạo Nhiên  
 

Chào ông Phaolo Thái 

Cám ơn Ông đã chuyển E-Mail của ông Vũ Huynh Trưởng đến tôi.  

Tôi cảm nhận rằng; những trao đổi như thế này rất quan trọng, không chỉ nâng cao nhận 
thức của người giáo dân mà ngay cả với những đấng bậc trong giáo quyền, cho dù 

có lúc lời lẽ hơi nặng nề, nhưng tất cả cũng chỉ vì yêu mến THIÊN CHÚA và GIÁO HỘI. 

Một GIÁO HỘI năng động phải có những đấng "chủ chăn" Giám Mục, Linh Mục và nhất là 

HĐGMVN... can đảm và dám dấn thân, giống như đầu tầu xe lửa kéo theo hằng trăm toa 
xe khác. Nếu đầu kéo (giáo quyền) bị yếu...thì hàng trăm toa xe kia (Giáo hội) cũng trở 

thành bất động!   
 

Cũng xin được ví "GIÁO HỘI" như cơ thể một con người... mà "GIÁO QUYỀN" là cái đầu, 
GIÁO DÂN là chi thể. Nếu cái đầu "bất bình thường" thì toàn thân con người tuy chân tay 

có cử động đấy, nhưng cũng sẽ chỉ là con người trì độn, vô tích sự...không có ích lợi gì cho 

đời??? 
 

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.  
 

Còn đối với quốc gia, tuy phải làm nhiệm vụ của một người công dân, nhưng các đấng 
bậc không có trách nhiệm phải... nịnh bợ, bao che hay bảo vệ chính quyền hay 

chế độ, nhất là một chế độ gian dối, độc ác và hại dân bán nước như csvn... 
 

Mà thiển nghĩ, trách nhiệm của các đấng bậc (Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Tu sĩ, 
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 thân, liều mình bảo vệ SỰ THẬT và 
chấp nhận hi sinh như Thầy Chí Thánh! 

 



Tôi cũng đã hồi âm riêng cho ông Trưởng và đề nghị, khi phản hồi hay trả lời, thì 

cũng hãy post tất cả những bài liên hệ, trong đó có bài của tôi, vì như thế thì 
người đọc mới có thể đối chiếu và theo dõi dễ dàng, trung thực hơn.  

 
Xin CHÚA THÁNH LINH ban cho Đức Tổng Đọc và các Đấng Bậc trong HĐGMVN luôn kiên 

vững Đức tin và thưc hành những điều mà các ngài thường hay giảng dạy giáo dân...Để 
xứng đáng là những vị "chủ chăn" đích thực và là chứng nhân của Đức Kitô! 

Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ và kính phục Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt và một 
số LM ở DCCT.   

 
Ước gì tất cả Hồng Ý, Giám Mục, Linh Mục và tu sĩ... đều trở nên những CHỨNG 

NHÂN SỐNG ĐỘNG CỦA ĐỨC KITÔ... 

Kính chúc Quý Ông sức khoẻ, luôn kiên cường, nhiều nghị lực... và bình an trong CHÚA!  

Trân kính 
Phạm Trung Kiên 
 


