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Thủ Tướng  Olaf Scholz  
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Trích yếu : Chuyến công du Việt nam 
 
Kính thưa Thủ tướng 
 
Chúng tôi rât quan tâm khi được tin Thủ tướng  công du Á châu vào đầu tháng 11.2022 và dự kiến sẽ 
đến  thăm Việt nam. 
 
Trong thế kỷ 21 so với các quốc gia dân chủ , Việt nam vẩn còn là một quốc gia độc tài đảng trị cộng 
sản. Đảng này cai trị  đất nước bằng đường lối khắt khe .Hiện nay Việt nam bị công luận xem là một  
trong những kẻ thù lớn nhất của truyền thông mạng. Các nhà Blogger chỉ trích chế độ, các nhà hoạt 
động Nhân quyền, Môi trường và Dân chủ bị bắt giam độc đoán và lãnh án tù nhiều năm . 
 
Chúng tôi rất vui mừng nếu Ông đặt vấn đề nhân quyền và bảo vệ môi sinh song song với những đề 
tài kinh tế thương mại trong các cuộc đàm phán với chính quyền Việt nam. 
 
Đặc biệt chúng tôi yêu cầu Ông nhắc nhở Việt nam là thành viên của Hội đổng Nhân quyển Liên Hiệp 
Quốc phải tuân thủ những tiêu chuẩn Nhân quyền. Việt nam phải bảo vệ, phát huy và thực hiện 
những cam kết Nhân quyền được quy định trong các thoả ước quốc tế mà chính quyền đã ký kết và 
phê chuẩn. Nhà cầm quyền Hà Nôị cũng phải chấm dứt ngay hành vi bịa đặt, vu khống những người 
bảo vệ Nhân quyền và các đại diện xã hội dân sự phạm tội hình sự. 
 
Cụ thể chúng tôi yêu cầu Ông đòi hỏi Việt nam phải trả tự do ngay và vô điều kiện  cho những nhà 
bảo vệ Nhân quyền Phạm Đoan Trang, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Nhà bảo vệ Môi trường Nguỵ Thị 
Khanh, Đăng Đình Bách. Họ đều bị kết án tù vì các cáo buộc giả tạo, chằng hạn  như tội trốn thuế . 
 
Chúng tôi kính chúc Thủ tướng và phái đoàn một chuyến công du nhiều thành công và hài hoà.  
 
Trân trọng 
 
TS Dương Hồng Ân 
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