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Cụ ông 90 tuổi tham gia biểu tình

Ðồng hương biểu tình trước Tòa Bạch Ốc ngày 5-3-2012

Qua hai triều đại tổng thống George W. Bush và
Barrack Obama, cộng đồng người Việt hải ngoại
đã thực hiện những cuộc biểu tình qui tụ hàng
ngàn đồng hương trước Tòa Bạch Ốc nhằm yêu
cầu chính quyền Hoa Kỳ áp lực trên nhà cầm
quyền CSVN phải tôn trọng nhân quyền.
Vào thời của tổng thống Bush, trong tuần
lễ từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 6 năm 2007, chủ
tịch Nhà Nước CSVN Nguyễn Mĩnh Triết khi đến
viếng Hoa Kỳ đã phải đụng độ và gặp nhiều khó
khăn trước những cuộc biểu tình đông đảo với khí
thế chống Cộng cao độ của cộng đồng người Việt.
Vào ngày đầu tiên theo chương trình
Nguyễn Minh Triết sẽ đến dự phiên tòa xử vụ án
phúc thẩm về vụ Da Cam tại tòa án ở New York,
nhưng trước sự biểu tình của đồng bào, Triết đã
phải hủy bỏ chuyến đi của mình.
Tại Hoa Thịnh Ðốn vào ngày 25-5-2007,
trước ngày tiếp Nguyễn Minh Triết, tổng thống
Bush và phó tổng thống Dick Cheney đã tiếp các
ông Ðổ Thành Công, Lê Minh Nguyên, Nguyễn
Hoàng Ðiềm và Nguyễn Quốc Quân tại phòng bầu
dục của Tòa Bạch Ốc nhằm tìm hiểu thêm về tình
trạnh chà đạp nhân quyền tại Việt Nam.
Ðể vận động dư luận quần chúng Hoa Kỳ,
cộng đồng người Việt khắp nơi cũng đã phổ biến
rộng rãi tấm hình linh mục Nguyễn Văn Lý bị công
an CSVN bịt miệng trong phiên xử ngày 30-3-2007

tại Huế. Tại San Jose, miền Bắc California một
tấm bill board khổng lổ về tấm hình nầy đã được
trưng bày trên xa lộ 101. Tại Dallas. Texas cũng
có tấm bill board tương tựa. Một trang báo lên án
sự chà đạp nhân quyền của CSVN cũng đã được
đăng trên nhật báo Washington Post vào ngày 226-2007 ngay ngày Nguyễn Minh Triết đến Hoa
Thịnh Ðốn.
Tại Hoa Thịnh Ðốn vào 9 giờ 30 sáng ngày
22-6-2007 với khí thế chống Cộng cao độ của hơn
4000 người tham dự từ nhiều nơi, phái đoàn
Nguyễn Minh Triết đã phải đi vào cửa hậu của Tòa
Bạch Ốc. Trong khi ấy, khoảng trên 10 phóng viên
của CSVN khi ra vào cửa chính đã phải hai lần
chứng kiến tận mắt cảnh biểu tình và phải nghe
các lởi đả đảo chế độ độc tài CSVN, đả đảo
Nguyễn Minh Triết và các lời đòi hỏi về nhân
quyền , tự do, dân chủ cho Việt Nam. Nguyễn
Minh Triết đã không được chính quyền chào đón
bằng 21 phát súng đại bác , không có dạ tiệc
khoản đải , không được cư ngụ tại toà nhà cho
các vị quốc khách và ngay cả bà Laura Bush, phu
nhân tổng thống Bush cũng không tiếpo đón bà
Nguyễn Minh Triết. Những con đường đến Tòa
Bạch Óc cũng không có treo cờ của CSVN và các
biểu ngữ chào mừng. Ðó là những thủ tục ngoại
giao thường dành khi đón tiếp các vị quốc khách
trên thế giới.
Sau bài học nhục nhã tại Hoa Thịnh Ðốn,
phái đoàn của Nguyễn Minh Triết cũng gặp phải
sự chống đối dữ dội của hơn 5000 người tại miền
Nam Califronia. Ðồng bào đã trương nhiều lá cờ
VNCH và nhiều biểu ngữ đòi hỏi nhân quyền cho
VN và tấm hình linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt
miệng trong phiên xử tại Huế trước đây.
Phan Văn Khải, thủ tướng của CSVN trong
tuần lễ từ ngày 19 đến 25 tháng 6 năm 2005 trong
chuyến đi thăm Hoa Kỳ cũng đã gánh chịu những
cảnh nhục nhã tương tựa.

L.M. Nguyễn Văn Lý bị công an VC bịt miệng
trong phiên tòa ngày 30-3-2007 tại Huế

Nay dưới triều đại của tổng thống Barrack
Obama, qua sự kiện nhạc sĩ trẻ Việt Khang bị nhà
cầm quyền CSVN cầm tù vì bày tỏ lòng yêu nước
của mình qua hai bài ca : “Việt Nam tôi đâu? Và
“Anh là Ai? là động lực khiến cho cộng đồng
người Việt viết lên Thỉnh Nguyện Thư và tề tựu
về Hoa Thịnh Ðốn trong hai ngày 5.6 tháng 3 năm
2012 vừa qua.
Nội dung của bản Thỉnh Nguyện Thư kêu
gọi chính quyền Hoa Kỳ áp lực nhà cầm quyền
CSVN phải thả tất cả các tù nhân chính trị và chỉ
mở rộng giao thương với CSVN khi mà vấn đề
nhân quyền được tôn trọng tại VN. Chỉ trong 4
ngày,Thỉnh Nguyện Thư đã được trên 25 ngàn
chữ ký, con sổ mà Tòa Bạch Ốc đòi hỏi trong vòng
1 tháng. Ðây là một kỷ lục chưa từng có trong lịch
sử của Hoa Kỳ. Cho đến ngày kết thúc 8-3-2012,
số người ký vào Thỉnh Nguyện Thư đã lên đến
148.570 người. Quả là một con số đã làm cho Tòa
Bạch Ốc và giới lập pháp của Hoa Kỳ phải kinh
ngạc.
Bên cạnh với số lượng gần 200 người vào
Tòa Bạch Ốc tiếp xúc với giới chức hành pháp vào
ngày 5-3-2012 và gần 1000 người đã đến tận văn
phòng của nhiều nghị sĩ và dân biểu của Hoa Kỳ
vào ngày 6-3-2012 để vận động nhân quyền cho
Việt Nam là con số hàng ngàn người đã biểu tình
bên ngoài của Tòa Bạch Ốc.
Hàng ngàn người Việt đến từ nhiều nơi đã
kéo về tề tựu trước Tòa Bạch Ốc. Trong số người
tham dự, thật là cảm động khi thấy có các tu sĩ, cụ
già đã 9o tuổi, các cụ bà đã gần 80 tuổi, các anh
chị ngồi xe lăn, các anh cựu quân nhân từ tướng
lãnh đến binh nhì, các em thanh niên thiếu nữ và
ngay cả có em bé chỉ 3 tháng cũng được ba mẹ
bồng bế đi ra biểu tình. Các đồng hương đến hầu

hết trên các tiểu bang của Hoa Kỳ, chúng ta còn
thấy các đồng hương đến từ Canada, Pháp,Ðức,
Bỉ, Hòa Lan, Ðức, Nhật v.v. đứng hàng trên 3 tiếng
đồng hồ dưới thời tiết lạnh buốt của thủ đô Hoa
Thịnh Ðốn. Mọi người đểu lo tự tùc chi phí của
chuyến đi của mình.
Nay, chuyến vận động Nhân Quyền cho
VN qua việc ký Thỉnh Nguyện Thư đã đem lại
những kết quả tốt đẹp. Ngoài việc bày tỏ sự đoàn
kết keo sơn , nói lên lập trường yêu chuộng tự do,
dân chủ ,yểm trợ mạnh mẽ các nhà đầu tranh ở
trong nước của đồng bào ở hải ngoại , còn làm
cho chính quyền Hoa Kỳ phải quan tâm và nhất là
làm cho bạo quyền của CSVN phải lo ngại,
Hôm 7-3-2012 Ủy Ban Ðối Ngoại Hạ Viện
nhất trí thông qua Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam
năm 2012. Theo đó, viện trợ phi nhân đạo của Mỹ
cho VN không được vượt qua mức của năm 2011.
Hôm 8-3-2012, phát ngôn viên của Bộ
Ngoại Giao của CSVN là Lương Thanh Nghị đã
lên tiếng cực lực phản đối Dự Luật Nhân Quyền
nầy. Ông Nghị cũng chỉ trích việc lưỡng viện Quốc
Hội Hoa Kỳ vừa thông qua Dự Luật cho phép Bộ
Thương Mãi Hoa Kỳ áp đặt thuế đối với một số
hàng hoá nhập khảu từ Trung Cộng và CSVN.
Giờ đây, sau 37 năm tỵ nạn tại hải ngoại,
gần ba triệu người Việt đã trưởng thành trên con
đường đấu tranh dân chủ tự do. Trước sự kiện
lãnh thổ, lãnh hải của đất nước bị nhà cầm quyền
CSVN dâng hiến cho Trung Cộng , cảnh các thiếu
nữ VN bị bán rẻ cho ngoại kiều để làm nô lệ tình
dục, cảnh xuất cảng lao nô ra ngoại quốc, cảnh
thương binh lê lết đói khổ không được nhà cầm
quyền giúp đở , cảnh tham nhũng lan tràn và cảnh
đàn áp nhân quyền thô bạo tại quê nhà đã là động
lực đánh động lương tâm của hàng triệu người
Việt tại hải ngoại phải bỏ qua những tỵ hiềm nhỏ
nhoi để chung sức vào cuộc đấu tranh chung của
dân tộc Việt vậy./.
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