
 

Thông Báo 
 

Nhà Cầm Quyền Việt Nam Bắt Giữ Bốn Đảng Viên Đảng Việt Tân 
 
Trong thời gian qua, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã gia tăng mức độ xiết chặt xã hội. Nhiều 
người đã bị bắt một cách âm thầm. Trong số đó, có những người bị gán ghép vào tội "âm mưu lật đổ 
chính quyền" vì cho rằng họ liên hệ với đảng Việt Tân. Công luận Việt Nam và quốc tế đã và đang 
mạnh mẽ lên án chiến dịch trấn áp này của nhà cầm quyền CSVN. 
 
Sau một thời gian theo dõi sự việc, để ngăn chận những thủ đoạn ngược đãi và khủng bố của nhà 
cầm quyền CSVN đối với những người này và gia đình của họ, đảng Việt Tân quyết định công bố 
trước công luận về 4 đảng viên Việt Tân đã bị bắt giữ trong thời gian qua, bao gồm: 
  

1. Ông Phạm Minh Hoàng, 55 tuổi, giảng viên Đại Học Bách Khoa Sài Gòn, bị bắt giữ ngày 
13/8/2010 tại Sài Gòn. 

2. Mục sư Dương Kim Khải, 52 tuổi, thuộc Hội Thánh Tin Lành Menonite Việt Nam, bị bắt 
giữ ngày 10/8/2010 tại Sài Gòn. 

3. Bà Trần Thị Thúy, 39 tuổi, tiểu thương, bị bắt giữ ngày 10/8/2010 tại Đồng Tháp. 

4. Ông Nguyễn Thành Tâm, 57 tuổi, nông dân, bị bắt giữ ngày 18/7/2010 tại Bến Tre. 

 
Ông Phạm Minh Hoàng là một trí thức yêu nước, đầy tâm huyết đối với các thế hệ trẻ. Ngoài những 
kiến thức khoa học, ông còn truyền đạt cho sinh viên những kỹ năng làm thăng tiến xã hội và ý thức 
trách nhiệm đối với tổ quốc. Ông đã tích cực tham gia vào việc khẳng định chủ quyền của đất nước 
tại các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; phản đối việc cho Trung Quốc khai thác bauxite tại Tây 
nguyên; và luận bàn về những vấn đề của đất nước với bút danh Phan Kiến Quốc. 
 
Mục sư Dương Kim Khải là một người hết lòng đem đạo vào đời, sống phục vụ tha nhân bất kể 
những nghịch cảnh và khó khăn của riêng mình. Ngoài việc chăm lo đời sống tâm linh cho các đạo 
hữu, ông luôn tích cực giúp đỡ bà con dân oan thuộc mọi tôn giáo tại Bến Tre và Đồng Tháp trên 
đường gian nan đi khiếu kiện suốt gần 10 năm qua.  
 
Ông Nguyễn Thành Tâm và bà Trần Thị Thúy là những người dân oan đã kiên trì khiếu kiện để đòi 
lại công lý cho bản thân mình và cho nhiều bà con dân oan khác tại Bến Tre và Đồng Tháp suốt 20 
năm qua. 
 
Từ những dữ kiện này, đảng Việt Tân long trọng xác định: 
 

• Nỗ lực của 4 đảng viên Việt Tân nói trên, cũng như của mọi đảng viên Việt Tân đang hoạt 
động trên khắp nẻo đường đất nước, là những đóng góp đầy nhân bản để xây lại tình liên đới 
và trách nhiệm giữa những con người -- bước đầu của Xã Hội Dân Sự và nền móng dân chủ 
bền vững cho đất nước. 

• Việc gán ghép những người yêu nước, tranh đấu ôn hòa, bất bạo động vào tội "hoạt động âm 
mưu lật đổ chính quyền nhân dân" hay những tội danh khác theo luật hình sự của nhà cầm 
quyền CSVN là những cáo buộc hoàn toàn phi lý, sai sự thật và phản dân chủ. 
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• Tham gia đảng phái và hoạt động chính trị ôn hòa là những quyền căn bản của con người 
được bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc công nhận và Việt Nam đã ký 
kết thi hành. Do đó, việc nhà cầm quyền CSVN bắt giữ những người này chỉ vì họ là đảng 
viên Việt Tân là điều không thể chấp nhận được. 

 
Để tranh đấu cho những người bất đồng chính kiến đang bị giam cầm, bao gồm cả 4 đảng viên 
Việt Tân, đồng thời làm sáng tỏ trước công luận những việc làm sai trái của nhà nước CSVN, 
đảng Việt Tân: 
 
• Thách thức nhà cầm quyền CSVN hãy chứng minh tại sao việc đào tạo thế hệ trẻ, bảo vệ chủ 

quyền đất nước và môi sinh, thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tranh đấu cho quyền sống của 
dân oan và công bằng xã hội lại là “âm mưu lật đổ chính quyền”. 

 
• Thách thức nhà cầm quyền CSVN tạo diễn đàn để đồng bào dân oan có thể trình bầy những 

oan ức của họ mà không bị trù dập, để những người quan tâm đến hiểm họa xâm lăng của 
Trung Quốc có thể tranh đấu cho đất nước mà không bị bắt bớ, và để những ai không đồng 
quan điểm với đảng CSVN có thể tự do hoạt động ôn hoà mà không bị khủng bố bởi guồng 
máy bạo lực của chế độ. 

 
Đảng Việt Tân chân thành cảm tạ sự quan tâm hỗ trợ và can thiệp của nhiều cá nhân, tổ chức, cơ 
quan truyền thông và cộng đồng quốc tế nhằm áp lực nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho 4 
đảng viên Việt Tân nói trên và tất cả các nhà dân chủ đang bị giam giữ.  
 
Đảng viên Việt Tân ở khắp mọi nơi sẽ vẫn tiếp tục con đường Đấu Tranh Bất Bạo Động để sớm 
chấm dứt các khổ đau của đồng bào, phát huy sức mạnh của dân tộc, và cùng nhau canh tân đất 
nước trong dân chủ, công lý, và công bằng.  
 
Ngày 9 tháng 9 năm 2010 

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng 

Mọi chi tiết xin liên lạc:     Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ -  

Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước 


