
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 xin kính 

mừng Ngài đã quyết định đến thăm và làm việc tại Việt Nam vào ngày 

20/05/2016. 

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             

Hoa Kỳ đã         Tổng thống           đ                                

                đ                     đ            ề                     ã 

           đ         

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. 
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