Biểu tình tại Hamburg chống luật an ninh mạng
và dự luật đặc khu của CSVN ngày 29.09.2018
Phù Vân tường thuật

Hơn 120 người Việt tỵ nạn của miền Bắc Đức, Berlin, Bremen, Hannover, Münster…
đã hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hội Người Việt TNCS tại Đức Quốc phối hợp với Hội
Người Việt TNCS Hamburg đã tập trung trước nhà ga Hamburg Hauptbahnhof
Golckengiesswall/Steintorwall (bên trái Wandelhalle lối ra vào của nhà ga chính Hamburg) từ
14 giờ ngày 29.09.2018 để biểu tình đồng hành với đồng bào quốc nội cương quyết chống đối
luật an ninh mạng và 3 Đặc Khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Ông Nguyễn Đình Phúc và Bà Bs. Hoàng Thị Mỹ Lâm
Sau phần nghi thức chào cờ Đức-VNCH, ông Nguyễn Đình Phúc đại diện Ban tổ chức
đã ngỏ lời chào mừng và cảm ơn bà con đã nhiệt tình đến tham dự buổi lễ hôm nay.
Tiếp theo, Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch Liên Hội Người Việt TNCS tại Đức đã
trình bày công tác phối hợp hành động giữa các hội đoàn người Việt tỵ nạn tại Đức, cũng như
liên hệ với các Liên Hội hay các hội đoàn người Việt ở các châu lục khác để tổ chức những
cuộc biểu tình đồng hành với đồng bào quốc nội chống đối dự luật an ninh mạng sẽ được áp
dụng từ đầu năm 2019 nhằm bịt miệng những thành phần dân chúng yêu nước, chà đạp nhân
quyền, bóp nghẹt tự do tư tưởng và đàn áp những người tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân
quyền. Đồng thời tố giác trước công luận quốc tế âm mưu nô lệ hóa dâng đất, dâng biển hoặc
bán đứng đất nước Việt Nam cho Tàu cộng là kẻ thù truyền kiếp của nhân dân Việt Nam qua
dự luật cho Trung Cộng thuê 99 năm 3 Đặc Khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Mặc
dù qua sức ép „tức nước, vỡ bờ“ của cuộc biểu tình nổi dậy của 13 tỉnh thành vào ngày

10.6.2018, dự luật về 3 Đặc Khu được chính quyền công bố hoản lại, nhưng với mưu mô gian
xảo của cộng sản Việt Nam, Quốc Hội bù nhìn cũng đã âm thầm biểu quyết; bằng chứng cụ
thể là những cơ sở vật chất tại 3 Đặc Khu vẫn tiến hành xây dựng để mở đường cho việc bàn
giao…
Bác Nguyễn Đình Tâm ở Berlin, năm nay đã 95 tuổi – đúng là mẩu người „trường kỳ
đấu tranh trong mọi cuộc biểu tình chống cộng sản Việt Nam“, cũng đã cực lực lên án chế độ
cộng sản không những tàn ác với dân, bóp nghẹt tự do ngôn luận qua luật an ninh mạng và
bán đứng tổ quốc cho Tàu cộng qua luật đặc khu… Tiếp đến là đại diện các tổ chức, hội đoàn
và một số thanh thiếu niên cũng đã phát biểu cảm tưởng bằng tiếng Việt, tiếng Đức hay tiếng
Anh lên án chế độ cộng sản Việt Nam.
Lý do của cuộc biểu tình hôm nay cũng được một đại diện của Ban tổ chức trình bày
bằng tiếng Đức, cũng như tiếng Anh để cho nhiều quan khách người người Đức hay những du
khách ngoại quốc hiểu rõ. Ngoài ra còn có hàng trăm tờ rơi bằng tiếng Đức, tiếng Anh phát
cho khách qua đường.
Hùng khí của con cháu giòng giống Lạc Hồng vang
vang trong những bài ca tranh đấu: Dậy mà đi; Phải lên tiếng; Trả lại cho dân; Đáp lời sông
núi; Xin hãy làm ánh đuốc… Trong rừng cờ vàng 3 sọc đỏ tung bay theo gió, những tiếng hô
„Đả đảo cộng sản Việt Nam“, „Giặc Tàu hãy cút khỏi Việt Nam“, „Hãy xé bỏ luật an ninh
mang, luật cho thuê 99 năm 3 Đặc Khu“ v.v…“.

Đến 16 giờ buổi mít tinh biểu tình chấm dứt, mọi người hân hoan đến phòng hội
Jenfelder Strasse 252 thuộc Hamburg-Jenfeld dự buổi tâm tình về hoàn cảnh của đất nước,
dân tộc trong hoàn cảnh hiện tại, hoặc trao đổi những câu chuyện đấu tranh từ 17 giờ. Lần
nữa, Bà Bs. Mỹ Lâm trình bày những vui buồn trong cuộc đấu tranh, đấu lý và cũng có lúc
phải đấu khẩu với những thành phần người Đức thân cộng, hay với những người Việt từ miền
Bắc „mồm loa, mép giải“ trong 2 tuần lễ triển lãm mang tựa đề „No War, No Vietnam“.
Một bữa ăn thanh đạm, bún thịt nướng, được Ban Nhạc Cát Bụi Hamburg thết đãi bà
con và cùng thưởng thức những bài ca tranh đấu trước khi chia tay và hẹn gặp lại trong các kỳ
tranh đấu tới.
(Phù Vân ghi vội)

Luật Sư Nguyễn Văn Đài sinh hoạt với cộng đồng Người Việt TNCS tại
Hamburg ngày 20.10.2018:
Phù Vân tường thuật

Sau buổi họp của Ban Đại Diện Hội Người Việt TNCS tại Hamburg với một số một số
Hội viên thiện chí để chuẩn bị cho Hội Xuân Kỷ Hợi ngày 08.02.2019, Hội Người Việt bắt
đầu buổi hội đàm với Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài (sinh năm 1969), người tù nhân
lương tâm bị cộng sản trục xuất cùng với nhà nữ hoạt động Lê Thu Hà (sinh năm 1982) ra
khỏi Việt Nam do áp lực của quốc tế vào đêm 07.6.2018 và đến Đức ngày 08.6.2018.
Sau nghi thức thường lệ, Ông Nguyễn Đình Phúc, Hội Trưởng hân hoan chào mừng và
cảm ơn vợ chồng Luật sư Nguyễn Văn Đài đã nhận lời mời đến sinh hoạt cùng cộng đồng
người Việt Hamburg.
Ông Nguyễn Đức Liệu, người dẫn chương trình, giới thiệu sơ lược cuộc đời và quá
trình tranh đấu về dân chủ và nhân quyền của Luật sư Nguyễn Văn Đài, với khoảng hơn 80
Hội viên cùng với Bà Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ tịch Liên Hội Người Việt TNCS tại CHLB
Đức và đại diện của vài tổ chức cũng như một số đồng hương đến từ Berlin, Bremen,
Harburg, Tostedt...
Trên bàn thuyết trình, Luật sư Đài đã nói về cuộc tranh đấu về dân chủ nhân quyền.
Ông đã từng bảo vệ nhiều vụ án nhân quyền và tôn giáo như vụ xử Mục sư Nguyễn Hồng
Quang và nhà truyền giáo Phạm Ngọc Thạch vào năm 2004. Với tư cách luật sư ông đã viết
nhiều bài tham luận đi ngược lại với đường lối chính sách của nhà nước. Ông cũng thành lập
nhóm „Luật sư vì Công lý“ (tháng 4.2004), và sẵn sàng tư vấn về mặt pháp lý cho các đảng
phái mới thành lập. Ngoài ra, ông cũng đóng góp đáng kể về sự thành lập Khối 8408 và
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ mà số thành viên ngày càng phát triển đến con số gần 4.000,
trong đó có hàng trăm chính khách quốc tế trong và ngoài nước. Ông cũng hỗ trợ cho sự ra
đời của các tổ chức công nhân và nhân quyền như „Công đoàn Độc lập“, „Ủy ban Nhân
quyền Việt Nam“, „Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam“…
Ông nhận được nhiều giải thưởng nhân quyền Hellmann-Hemmet của tổ chức Theo
dõi Nhân quyền (Human Right Watch – HRW) và giải Nhân quyền Việt Nam 2007 của Mạng
Lưới Nhân Quyền Việt Nam. Ông cũng được Tổng Thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao
giải Nhân Quyền năm 2017 của Hiệp Hội Thẩm Phán Đức.
Ông đã từng vào tù ra khám, ví như vào năm 2007 ông bị nhà nước XHCN-VN bắt về
tội chống phá nhà nước và bị kết án 4 năm tù giam + 4 năm quản chế. Đến 16.12.2015 ông lại
bị bắt và đến tháng 4.2018 ông bị xử 15 năm tù giam + 5 năm quản chế về tội danh „âm mưu
lật đổ chính quyền CSVN“…
Phần trình bày của Ls Đài rất khúc chiết rõ ràng, đã vạch ra những âm mưu xảo quyệt
và đàn áp hành hung thô bạo không riêng gì cho ông mà cho tất cả những người bất đồng

chính kiến, đặc biệt với những thành phần biểu tình xuất phát từ tinh thần yêu nước chống lại
sự xâm lấn của Trung Quốc.
Rất nhiều câu hỏi thông minh, khó khăn và bất ngờ của một số quan khách tham dự
đều được Luật sư Đài khôn khéo, vui vẻ, cởi mởi trả lời rất chân thành đã làm hài lòng mọi
người tham dự.

Tuy thời gian so Hepp, nhưng theo yêu cầu của mọi người, Ban tổ chức đã mời phu
nhân của Luật sư Đài là bà Vũ Thị Minh Khánh, là người trong năm 2016 đã đến Hoa Kỳ
tường trình trước Hạ Viện về tình trạng vi phạm nhân quyền của chế độ CSVN và xin chính
phủ Hoa Kỳ can thiệp cho chồng bà được trả tự do. Không như mọi người nghĩ là phu nhân
của LS Đài phải là người can cường hoạt bát, ăn nói lưu loát, như trong quá trình tranh đấu
cho chồng; nhưng hoàn toàn ngược lại, trước mắt mọi người bà Khánh tỏ ra là một người đàn
bà hiền thục khiêm cung như bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam khác. Trong lời tâm tình đơn
giản, bà nhỏ nhẹ kể những vận động của bà cho chồng sớm được tự do và cảm ơn đồng bào
hải ngoại đã tranh đấu cho chồng cũng như đã nồng nhiệt đón tiếp gia đình bà khi đến Đức.
Sau khi trao quà kỷ niệm cho vợ chồng Luật sư Nguyễn Văn Đài, Ban tổ chức rất tiếc
phải kết thúc buổi hội luận để mời tất cả bà con hiện diện dùng cơm chiều. Những câu hỏi hỏi
chưa được giải đáp sẽ thảo luận tiếp trong bữa ăn. Số tiền quyên góp được đều nhờ Luật sư
Đài chuyển về Việt Nam để giúp đỡ cho những tù nhân lương tâm hiện đang bị chính quyền
Việt Nam giam giữ. Công việc thiện nguyện này từ lâu được nhóm của bà Vũ Thị Khiếu âm
thầm hoạt động và tích cực đi mọi nơi để xin chữ ký của cộng đồng và những chính khách
cũng như các cơ quan chính quyền can thiệp cho nhóm Anh Chị Em TNLT. Vợ chồng Luật
sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà đến Đức là kết quả của việc làm này.
Đây là lần thứ hai một số anh chị em Hamburg đã tiếp xúc và hội đàm với LS Đài. Lần
thứ nhất trong cuộc biểu tình đồng hành với đồng bào quốc nội trước Quốc Hội Đức tại Berlin
ngày 10.6.2018 chống nhà nước CSVN ban hành dự luật 3 Đặc Khu Vân Đồn, Bắc Vân
Phong và Phú Quốc cho Trung Quốc thuê 99 năm, cũng như dự luật an ninh mạng nhằm bóp
nghẹt tiếng nói của những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền.
Sau một số bài ca tranh đấu hướng về quê hương dân tộc Việt Nam, buổi hội thảo
chấm dứt khoảng 20 giờ cùng ngày trong niềm tin về một ngày mai chế độ độc tài đảng trị của
CSVN không còn ngự trị trên toàn cõi Việt Nam và đất nước sạch bóng quân xâm lược Trung
Quốc.
(Phù Vân tường thuật)

