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Bà Tham tán chính trị Toà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ đến
Chùa Từ Hiếu vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng
Độ — Từ Hoa Thịnh Đốn, USCIRF yêu Sách Hà Nội
tôn trọng tự do đi lại và tự do chọn nơi cư trú của
Đức Tăng Thống

PARIS, ngày 28 tháng 11 năm 2018 (PTTPGQT) — Vào lúc 9 giờ sáng thứ tư
28-11-2018, Bà Pamela R.D. Pontius, Tham tán Chính trị Toà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ
đã đến Chùa Từ Hiếu ở Saigon vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.
Bà rất vui mừng được tin Đức Tăng Thống về lại Saigon bình yên sau chuyến ra Bắc
hơn một tháng qua. Nên đến thăm và hàn huyên cùng Đức Tăng Thống về chuyến đi
đột xuất hồi đầu tháng 10 vừa qua. Những câu hỏi xoay quanh chuyến đi về Thái Bình,
hành trình xuôi Nam cùng những áp lực trải qua. Đức Tăng Thống đã hoan hỉ chia sẻ
những chi xẩy ra thời gian ở Bắc. Ngài tỏ lời cảm tạ Toà Tổng Lãnh sự và Hoa Kỳ đã
không ngừng quan tâm đến hoàn cảnh cá nhân Ngài cũng như Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống nhất (GHPGVNTN). Bà Pontius hứa sẽ còn đến vấn an sức khoẻ Đức Tăng
Thống và Ngài Đại sứ sẽ tìm dịp đến mừng Đức Tăng Thống.

Chuyến đi về Bắc đột xuất hôm 5 tháng 10 của Đức Tăng Thống đã gây hoang mang
và lo âu không những cho toàn thể chư Tăng và Phật tử trong và ngoài nước, mà còn
gây sự quan tâm cũng như quan ngại lớn cho nhiều nhân vật và cơ quan quốc tế. Tiêu
biểu như Bà Mairead Maguire, khôi nguyên Giải Nobel Hoà Bình, gửi thông điệp về
Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế (PTTPGQT). Bà viết : “Tôi thật buồn lo khi nghe
tin Ngài Thích Quảng Độ lâm cảnh quản chế ở miền Bắc Việt Nam. Được đề cử
làm ứng viên Giải Nobel Hoà Bình, khắp thế giới ai cũng biết công trình vận
động của Ngài cho Hoà bình và Bất Bạo động. Đông đảo bằng hữu của Ngài
cực kỳ quan ngại cho sức khoẻ của Ngài vào tuổi 90. Tôi kêu gọi Nhà cầm
quyền Việt Nam hãy trả tự do cho Ngài khỏi nơi quản chế để gia đình và thân
hữu của Ngài có thể thân yêu chăm sóc cho Ngài” (It is with sadness I learn that
Thich Quang Do is held under a strict form of house arrest in Northern Vietnam. This
Nobel Peace Laureate nominee is known around the world for his work for peace and
nonviolence. His many friends are deeply concerned for his health as he is now almost
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90 years of age. I appeal to the Vietnamese authorities to release Thich Quang Do
from his house arrest into the loving care of his family and friends.).
Sau khi Ngài bị trục xuất khỏi Thanh Minh Thiền Viện rồi ra đi về Bắc, ông Võ Văn Ái,
Giám đốc PTTPGQT, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam đã có văn thư
báo động khắp thế giới về sự trạng bất ngờ này. Đặc biệt, viết thư gửi ông Đại sứ Hoa
Kỳ Daniel J. Kritenbrink ở Hà Nội nhờ can thiệp. Ông Đại sứ đã hồi đáp hôm 18 tháng
10 gửi sang Paris bằng đường hoả tốc Fedex. Qua thư, ông Đại sứ cho biết : “Chính phủ
Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi chặt chẽ trường hợp của Đức Tăng Thống, liên hệ với những
cá nhân thân cận Ngài và hy vọng sẽ đến thăm nếu sức khoẻ Đức Tăng Thống cho
phép”. Ông Đại sứ cũng tỏ lời “tán thưởng công trình lâu năm của ông [Võ Văn Ái] cho
tự do tôn giáo tại Việt Nam. Chúng ta đang cùng hoạt động cho mục tiêu chung ; Việt
Nam cần tôn trọng hơn nữa cho nhân quyền của công dân họ”. Trong thư, ông Đại sứ
cũng nhắc lại kỷ niệm cuộc viếng thăm Đức Tăng Thống tại Saigon hồi tháng 6 vừa
qua.

Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới (USCIRF) tuyên
bố về việc Chính quyền Việt Nam đặt Giới hạn mới đối với nhà
Lãnh đạo Tôn giáo, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ
Hôm nay, 28-11-2018, từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự
do Tôn giáo trên Thế giới (USCIRF) ra lời tuyên bố về việc Chính quyền Việt Nam
đặt Giới hạn mới đối với nhà Lãnh đạo Tôn giáo, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.

Bà Kristina Arriaga, Phó Chủ tịch Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo Trên Thế giới
(USCIRF) kêu gọi Chính quyền Việt Nam tôn trọng quyền tự do đi lại và tự do tôn giáo
của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, vị Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống
nhất (UBCV). Theo báo cáo cho biết, mặc dù Đức Tăng Thống chọn cư trú tại Chùa Từ
Hiếu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tìm cách đưa Ngài trở về
nơi quê quán tỉnh Thái Bình, nhằm cô lập mọi tiếp xúc của Ngài với giới Phật tử thành
viên UBCV (GHPGVNTN). Bà Phó Chủ tịch Arriaga nói :
“Hơn ba thập niên, Nhà cầm quyền Việt Nam biến Đức Tăng Thống Thích
Quảng Độ thành nạn nhân, chỉ vì bản chất tôn giáo của Ngài và vì Ngài lên
tiếng bênh vực cho Nhân quyền, và họ vẫn không ngừng rời bỏ chủ trương
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này.
“Tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy tôn trọng quyền tự do đi lại và quyền
tự do cư trú bất cứ nơi nào Đức Tăng Thống chọn lựa”.
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