
THÔNG ĐIỆP 
Kính gửi ngài Barack Obama, Tổng thống Hoa Kỳ, 

Chúng tôi là những Tham dự viên Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam kính mừng Ngài đã quyết  

định đến công du tại Việt Nam vào ngày 21/05/2016. 

 

Chúng tôi trân trọng kính mời Ngài Tổng thống vui lòng ghé thăm Bàn tròn đa tôn giáo Việt 

Nam. Ngài sẽ nghe được tiếng nói trung thực của rất nhiều người Việt Nam trong các cộng đồng 

tôn giáo khác nhau: Công Giáo, Phật Giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài, Hồi Giáo.. cho đến các 

tôn giáo mới ra đời và cả những người không theo tôn giáo nào đang sinh sống tại Việt Nam. 

Thưa Ngài; 

Hai dân tộc Hoa Kỳ và Việt Nam đã từng chia xẻ những giá trị chung về dân chủ, tự do và hòa 

bình. Hàng triệu binh sĩ Hoa Kỳ đã từng đến đất nước chúng tôi để giúp đỡ dân tộc Việt Nam và 

nhiều binh sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh cho những giá trị cao cả ấy. Tiếc thay, sự hy sinh xương máu và 

công lao to lớn ấy vẫn chưa được thành tựu. 

 

Nhân dân Hoa Kỳ có quyền tự do dùng lá phiếu để chọn người có đạo đức, có năng lực thay mặt 

cho đất nước. Nhân dân Việt Nam không có quyền dùng lá phiếu để chọn người lãnh đạo đất 

nước. Đó là sự khác biệt căn bản giữa hai chính quyền: Việt Nam và Hoa Kỳ. 

 

Phần liên quan đến nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do báo chí, sự  minh bạch... trong các báo cáo 

của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, báo cáo của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế 

(USCIRF), và báo cáo ngày 31/01/2015 của Ông Heiner Bielefeldt, Báo cáo viên đặc biệt của 

Liên Hiệp quốc về tự do tôn giáo hoặc niềm tin, đều ghi nhận sự yếu kém của nhà cầm quyền Việt 

Nam. 

 

Thưa Ngài Tổng Thống, 

Hiệp định TPP đã được ký kết trong nhiệm kỳ của Ngài. Trong TPP có các điều khoản thực thi về 

nhân quyền và tự do tôn giáo đối với các quốc gia thành viên. TPP phản ánh sự tiến triển của 

nhân loại về phẩm giá nhân quyền và tự do tôn giáo. Người dân trong các quốc gia thành viên 

phải hưởng được lợi ích vật chất và tinh thần từ TPP. Điều đó phù hợp với xu thế chung của thế 

giới tự do, nhân bản.  

 

Những giá trị nhân văn trong TPP chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó đi đôi với những qui định cụ thể, 

chế tài cụ thể và sẽ được xử lý triệt để nếu quốc gia thành viên vi phạm hay không thi hành.  

Đơn cử như: Hiệp định Geneve 1954 về Việt Nam không có khoản chế tài cho các bên vi phạm 

nên mới có cuộc chiến tranh Việt Nam trong 20 năm. Hiệp Định Paris năm 1973 cũng không có 

sự chế tài với các bên vi phạm nên mới có ngày 30/04/1975 gây ra đau thương, tang tóc cho người 

dân Việt Nam. Làn sóng Thuyền nhân Việt Nam là cuộc khủng hoảng nhân đạo, làm xúc động 

lương tri nhân loại. Hơn phân nửa những người sống sót đã được đón nhận bởi Hoa Kỳ, nơi hiện 

nay có gần 2 triệu người Mỹ gốc Việt sinh sống. Con số đó đã nói lên mối quan hệ giữa hai dân 

tộc. 

 

Hưởng ứng sự thôi thúc của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhiều vị dân biểu Hoa Kỳ đã yêu cầu 



Tổng thống Obama khi đến Việt Nam thì cần ưu tiên gặp gỡ các tôn giáo độc lập, các nhà hoạt 

động nhân quyền và các thành phần xã hội dân sự độc lập.  

 

Chúng tôi, những người tham dự trong Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam, mong mỏi được hội 

kiến với Ngài Tổng Thống Hoa Kỳ trong chuyến công du Việt Nam tới đây.  

 

Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam thực sự là tiếng nói của người dân Việt Nam và đã được bạn bè 

quốc tế lên tiếng cổ vũ và ủng hộ. Sự quan tâm và chia xẻ của Ngài với Bàn Tròn Đa Tôn Giáo 

Việt Nam là chìa khóa của sự đắc nhân tâm. Đồng thời đó cũng là cơ hội tốt để hai dân tộc Việt 

Nam và Hoa Kỳ tiếp tục xây dựng quan hệ dựa trên những giá trị về đạo đức, tự do, dân chủ và 

công lý. 

 

Việt Nam; Ngày……. tháng……năm……. 

Tham dự viên BTĐTG VN 

 

LETTER FROM MULTI-FAITH ROUND TABLE  

SEND TO 

BARACK OBAMA, PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

Dear Mr. Barack Obama, U.S. President, 

We, the Multi-faith Round Table participants in Vietnam, are very glad to hear that you have 

decided to visit and work in Vietnam on May 20, 2016. 

 

We would like to invite Mr. President to visit our Multi-faith Round Table in Vietnam. You will 

hear true voices of many Vietnamese who come from different religions such as: Catholicism, 

Buddhism, Protestantism, Hoa Hao, Cao Dai and Islam … including the nascent religions and 

those who do not follow any religions and have been living in Vietnam. 

 

Dear Sir, 

 

The two nations: the United States of America and Vietnam have ever shared the common values 

of democracy, freedom and peace. Millions of U.S. military forces have been to our country to 

help the people of Vietnam and many of the troops have made many sacrifices for the lofty 

revolutionary cause value. Unfortunately, the lofty example of sacrifice and the great 

contributions have not fulfilled yet. 

 

Generally, the American has freedom to vote on a ballot where they can select the candidate of 

their choice. On the other hand, in Vietnam, the voters have no right to use the ballot to choose 

the country's leaders. That is the fundamental difference between the two governments: the 

United States of America and Vietnam. 

 

Regarding human rights, religious freedom, freedom of the press, transparency in government ... 

in the reports of the United States Department of State (DOS), United States Commission on 



International Religious Freedom (USCIRF), and the report of Mr. Heiner Bielefeldt dated on 

January 31, 2015, the special Reporter of the United Nations on freedom of religion or belief, 

have recognized the weakness of the Vietnamese government. 

Your Excellency, 

 

TPP was signed during your tenure. There are enforcement provisions on human rights and 

religious freedom for each member state in TPP. TPP reflects the evolution of human dignity and 

human rights of freedom of religion and belief. People in the Member States should get benefit on 

both material and mental value from TPP. That is consistent with the general trend of the free 

world and human cloning. 

 

The human values in TPP are only meaningful when it is accompanied by specific rules, sanctions 

and it should be handled if the Member States violated the law. 

 

For example: In the Geneva Agreement of 1954, there was no provision for breaching of 

agreement, so there happened the Vietnam War among Vietnamese during 20 years. In the Paris 

Peace Accords on Vietnam of 1973, there was also no provision for offending of agreement, so 

there appeared the day of April 30, 1975 which caused grief, mourning felt by the South 

Vietnamese refugees. The crisis of Vietnamese refugees touched the conscience of humanity. 

More than half of the survivors have been well protested by the United States. Nearly 2 million 

Vietnamese are now living in America. This number has figured out the relationship between the 

two nations. 

 

To response to the impulsion of the Vietnamese-American community, many U.S. lawmakers 

have requested President Obama to meet the independent religions, the human rights activists and 

members of independent civil society when he visits and works Vietnam in May, 2016. 

 

We, the Multi-faith Round Table participants in Vietnam, are looking forward to meet you in your 

upcoming visits. 

 

The voice of the Multi-faith Round Table participants in Vietnam is the voice of the Vietnamese 

and it has been cheered and supported by international friends. Your concern about the Multi-faith 

Round Table in Vietnam is a key to influence people. This is also a good opportunity for Vietnam 

and the United States continue to build the relationships based on ethical values, freedom, 

democracy and justice. 

 


