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Các thành viên Hội Đồng Liên Tôn trong cuộc gặp mặt với các nhân viên ngoại giao nước ngoài 

tại Sài Gòn, Dec 2019 

Trả lời của Hòa Thượng Thích Không Tánh- Đồng Chủ tịch Hội 

Đồng Liên Tôn, về "Bản tuyên cáo của Người Việt trong và ngoài 

nước về tình hình Việt Nam" của Hội Đồng Liên Tôn đưa ra. Bản 

Tuyên cáo với những lời lẽ rât mạnh mẽ chỉ ra rằng "Đảng Cộng 

Sản là nguyên do gây ra những đau thương tang tóc cho Dân tộc 

Việt Nam", và tuyên cáo cũng đòi "Đảng Cộng Sản Việt Nam phải 

trả lại quyền cai trị đất nước cho toàn dân bằng một cuộc bầu cử tự 

do." 

 
Thời gian gần đây Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam mạnh mẽ có những tuyên 

bố về những vấn đề đạo và đời hòng đưa một tiếng nói chính đạo trước 

những vấn đề vốn đang bị bóp méo bởi những chức sắc tôn giáo nhà nước. 

Đây là một nỗ lực của các chức sắc tôn giáo chính tại Việt Nam bao gồm 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật Giáo hòa Hảo Thuần 

Túy, Cao Đài Chân truyền, Tin Lành và Công giáo. 



 

Tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam gia tăng nghiêm trọng 

Những nỗ lực đó nhìn thấy qua việc Hội Đồng liên Tôn lên tiếng về vấn đề 

Hong Kong, về tử tù Hồ Duy Hải, cầu siêu cho 39 nạn nhân bị chết trong 

thùng xe đông lạnh ở Anh, lên tiếng về vấn đề Pháp Lý của Tịnh Thất 

Bồng Lai, ra các kháng thư và mới đây nhất là Tuyên Cáo về của "Người 

Việt trong và ngoài nước về tình hình Việt Nam". 

Tuyên cáo đưa ra 5 yêu cầu với những lời lẽ rất mạnh mẽ. 

1. Đòi hỏi đảng Cộng Sản Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do 

căn bản của người dân, đặc biệt là các quyền tự do tôn giáo, tự do 

ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội; phải trả tự do ngay lập tức tất 

cả tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ bất công hoặc bị quản chế 

một cách phi lý. 

 

2. Đòi hỏi đảng cộng sản Việt Nam phải trả lại quyền cai trị đất nước 

cho toàn dân bằng một cuộc bầu cử thật sự tự do, dân chủ và công 

bằng được quốc tế giám sát. 

 

3. Kêu gọi các đảng viên, cán bộ Cộng Sản hãy thức tỉnh vì vận mệnh 

của Đất Nước, hãy đứng về phía Nhân Dân. 

https://www.sbs.com.au/language/vietnamese/ti-nh-tra-ng-da-n-a-p-ton-gia-o-ta-i-vie-t-nam-gia-tang-nghiem-tro-ng


 

4. Kêu gọi Đồng Bào trong và ngoài Nước liên kết chặt chẽ tạo thành 

sức mạnh tổng hợp nhằm tranh đấu cho một chế độ dân chủ tự do, 

phồn vinh an lạc, bảo vệ được sự vẹn toàn lãnh thổ của Tổ Quốc. 

 

5. Thỉnh cầu công luận Quốc Tế và chính phủ các nước Tự Do Dân 

Chủ trên thế giới hỗ trợ cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa của Dân Tộc 

Việt Nam. 

 

Bản tuyên cáo cũng chỉ ra rằng "Đảng cộng sản đã hiện diện trên đất nước 

Việt Nam hơn 70 năm qua, gây ra nhiều đau thương tang tóc cho Dân tộc 

Việt Nam." 

Những bản lên tiếng này có thể nói là một sự can đãm và một nỗ lực vượt 

bậc của các vị tu sĩ mà bản thân họ đang bị vây bủa bởi nhà cầm quyền. 

 

Thay vì xét xử, nhà báo Lê Anh Hùng bị đưa vào trại tâm thần và ép uống 

thuốc liều cao 

 

https://www.sbs.com.au/language/vietnamese/audio/thay-vi-xet-xu-nha-bao-le-anh-hung-bi-dua-vao-trai-tam-than-va-ep-uong-thuoc-lieu-cao
https://www.sbs.com.au/language/vietnamese/audio/thay-vi-xet-xu-nha-bao-le-anh-hung-bi-dua-vao-trai-tam-than-va-ep-uong-thuoc-lieu-cao


Trong cuộc trò chuyện, Hòa thượng Thích Không Tánh kể lại việc ông vào 

nhà thương Điên Biên Hòa và gặp rât nhiều anh em vì lên tiếng phản đối bị 

bắt và bị đưa vào đây mà không có ngày ra. 

Công chúng biết nhiều về vụ Lê Anh Hùng ở Hà Nội, bị bắt thay vì kết án 

thì bị cưỡng bức đưa vào Bệnh viện Tâm Thần Thường Tín. 

Trong Nam thì có Thầy Thích Ngộ Chánh, bị cố tình đụng xe và bị bắt đưa 

vào nhà thương điên Biên Hòa, rât may gai đình và luật sư đã kịp thời 

phản ứng mạnh đưa thầy ra. 

Phải chăgn đây là khuynh hướng đàn áp mới của nhà cầm quyền Việt Nam 

đối với những người lên tiếng? 

Mời vào phần audio để nghe toàn bộ nội dung 

Nguồn: https://www.sbs.com.au/language/vietnamese/audio/hoi-dong-lien-ton-va-tuyen-cao-

goi-toi-nguoi-viet-trong-va-ngoai-nuoc-ve-tinh-hinh-viet-nam 
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