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Chiến dịch 'Người Mỹ gốc Việt đòi tài sản tại
VN' được phát động

Trà Mi (VOA)

Sau chiến dịch thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ Mỹ thúc đẩy Việt Nam
cải thiện nhân quyền, một tổ chức của người Việt tại Mỹ tiếp tục mở chiến
dịch đòi lại tài sản cho các Việt kiều Mỹ bị tước đoạt tài sản sau ngày
30/4/1975.

Ủy ban Cứu người vượt biển (BPSOS) cho biết đây là một cuộc tranh đấu
lâu dài cho quyền lợi của người Mỹ gốc Việt và cho những người dân ở Việt
Nam bị chính quyền tước đoạt đất đai.

Giám đốc điều hành BPSOS, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cho VOA Việt ngữ
biết:

“Rất nhiều tài sản của công dân Mỹ đã bị xâm phạm bởi chính quyền Việt
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Nam mà chính quyền Mỹ chưa hề lên tiếng can thiệp. Ðặt vấn đề cả 3 mặt.
Thứ nhất là với Hành pháp Hoa Kỳ. Thứ hai, sẽ vận động Quốc hội Mỹ ban
hành luật bảo vệ quyền lợi của công dân Hoa Kỳ. Thay vì mình chỉ tranh
đấu cho nhân quyền Việt Nam mà họ muốn làm thì làm, không làm thì thôi,
nhưng nếu đòi họ phải bảo vệ quyền lợi của công dân Hoa Kỳ thì rất khó để
bất kỳ ai không làm, kể cả ông John Kerry. Dù có thân thiện Việt Nam cách
mấy, nhiệm vụ hàng đầu của tất cả những người được bầu vào trong chính
quyền Mỹ là phải bảo vệ quyền lợi của công dân Mỹ. Thứ ba, chúng tôi cũng
đang chuẩn bị một vụ kiện. Nếu Hành pháp Hoa Kỳ không làm đúng vai trò
hiến định, pháp định, luật định, thì mình có thể kiện vì hai lý do: tắc trách
gây ảnh hưởng-thiệt hại trầm trọng đến quyền lợi của công dân Mỹ và kỳ thị.
Bởi lẽ họ đã bênh vực quyền lợi cho công dân Mỹ, cho những sắc dân khác,
ngoại trừ Việt Nam. Năm 1986, Việt Nam đã phải đồng ý bồi thường cho các
công dân Mỹ, phần lớn là người da trắng, 203 triệu đô la về các tài sản của
người Mỹ có tại miền Nam Việt Nam bị cộng sản chiếm sau ngày 30/4/1975.
Đó là điều kiện để bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.
Thành ra Mỹ có can thiệp đó chứ, tại sao lại kỳ thị và coi thường những
người Mỹ gốc Việt?”

Tổ chức BPSOS nói chiến dịch họ phát động lần này được nghiên cứu kỹ
lưỡng và chuẩn bị rất lâu. Người đứng đầu tổ chức cho biết đây sẽ là tiếng
nói của công dân Mỹ dựa trên luật pháp Hoa Kỳ để yêu cầu chính phủ Mỹ
phải bảo vệ quyền lợi và tài sản cho người Mỹ gốc Việt bằng cách thương
lượng với Việt Nam đòi chính quyền Hà Nội hoàn trả hay bồi thường những
tài sản mà họ đã tịch thu sau khi dành quyền kiểm soát miền Nam Việt Nam
hồi năm 1975.

Thỉnh nguyện thư cũng đề nghị Washington ngưng viện trợ và không ban
thêm đặc quyền mậu dịch với Việt Nam trong thời gian thương lượng.

Kiến nghị thư vừa phát động đã được gửi vào trang web thỉnh nguyện thư
của Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ cho mọi người ký tên ủng hộ.

Trà Mi



Góp ý của độc giả Báo Calitoday:

Tâm Huyết (21/08/2015 12:57)

Chiến dịch ‘Người Mỹ gốc Việt đòi tài sản tại Việt Nam’ được phát động.
Bên cạnh đó là nhân quyền của công dân Hoa Kỳ khi đến Việt Nam kinh
doanh đầu tư mua đất cất nhà ( được nhà nước VN bảo vệ theo tuyên bố của
cựu Thủ Tướng Phan Văn Khải ) và mới đây được Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng tuyên bố, trước báo giới quốc tế là chính phủ VN bảo đảm cho tài sản
và quyền lợi của Họ kể cả được luật pháp VN đối xử công bằng không " trù
dập,kỳ thị ".

Thế nhưng tại sao hồ sơ " 118 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Kiên Giang " chỉ cái tội
liên quan đến Việt kiều công dân Hoa Kỳ đổ tiền vào làm chủ dự án " cái tội
không phong bì " dẩn đến trù dập, treo giò, dùng luật rừng để áp chế vào
công dân Hoa Kỳ không rành luật pháp và nhất là không thể nào tìm được
luật sư bảo vệ quyền lợi, một khi vụ việc dính dấp đến sai phạm của đảng
viên lãnh đạo cao như bí thư tỉnh ủy (Trương Quốc Tuấn) chủ tịch
UBND/T.KG / thủ trưởng cơ quan Thi Hành Án Dân Sự ( Bùi Ngọc Sương )
chỉ thu tiền (2,500 USD) còn bản án Tòa Phúc Thẩm số
120/2006/TANDTC/TP.HCM đã 9 năm hiệu lực pháp lý thì Treo .

Công dân Hoa Kỳ gốc Việt đến Việt Nam kinh doanh do lời mời gọi của
lãnh đạo cao Việt Nam như Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, đại sứ VN
Lê Công Phụng v.v.. bên cạnh đó việc kinh doanh được bảo đảm bằng Nghị
định thư gia nhập WTO, Hiệp Định Thương Mại song phương Việt-Mỹ,
Tinh thần Nghị quyết 36/TW/BCT đã ký có hiệu lực trên 10 năm qua, cho
phép kiều bào khúc ruột không thể tách rời khi vào nước kinh doanh đầu tư,
mua tậu nhà cửa sinh sống lâu dài sẽ được hưởng các quyền lợi do Quốc hội
Việt Nam ban hành, Hiến Pháp VN quy định, qua các luật như: Khiếu nại tố
cáo các sai phạm của đảng viên, luật thi hành án, luật công chứng, luật bồi
thường nhà nước gây ra thiệt hại cho người dân do công viên chức. đảng
viên. Đơn khiếu nại và tố cáo được gửi đến trung ương ( sau khi địa phương
vứt đơn vào sọt rác ) các bộ ngoại giao, ủy ban nhà nước về người VN định
cư ở nước ngoài, văn phòng chính phủ, thanh tra chính phủ, TANDTC,
thanh tra Bộ công an thiếu tướng Trịnh Văn Chương, vụ giải quyết khiếu nại
tố cáo, tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư Pháp, Văn phòng trung ương đảng
đều đã có công văn chỉ đạo " Giải quyết đứt điểm theo đơn và báo cáo văn
phòng trung ương theo luật định " từ năm 2005- 2015 " Hồ sơ vẩn bị ngâm



tôm ?

_Kết qủa điều tra sai phạm của đảng viên tại KG do hai phóng viên Báo
công an TP.HCM là Phạm Minh và Hà Gia Minh có từ năm 2005. Văn
phòng tỉnh ủy KG xác nhận sai phạm và có hứa sẽ khắc phục hậu qủa do
thuộc cấp gây ra, thế nhưng đã có sự thỏa thuận giữa bí thư tỉnh ủy,
CT/UBND/KG và tổng biên tập báo, cho nên phóng viên chúng tôi phải
ngừng tay không được làm tiếp ( tiết lộ của 2 phóng viên vào năm 2005 ).
Tại sao Thu Hủy Sổ Đỏ ( QSDĐ) không lý do ? < tạo áp lực o ép phong bì là
nguyên nhân chính >

_Đã có kết qủa hai phiên toà Sơ Thẩm và Phúc Thẩm " Bác tất cả Tranh
Chấp Khống " nhưng Sổ Đỏ ( QSDĐ) không được trả lại hoặc tái cấp, gây
cản trở bế tắc các dự án đầu tư trên 10 năm .

_Bản án số 120/2006/TPT/TANDTC/TP.HCM đã hiệu lực pháp lý trên 9
năm, nhưng cơ quan Thi hành án dân sự chỉ ra công văn hối thúc nộp tiền
2,500 USD ( 40 Triệu đồng) còn án thì Treo. Chấp hành viên thi hành án dân
sự Bùi Hữu Hạnh thông báo Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự là Chủ
tịch Bùi Ngọc Sương không cho thi hành bản án phúc thẩm nầy... lý do ? <
USD >

_ Bản án số 120/2006/TPT đã quy định là căn nhà số 120 đường Nguyễn
Bỉnh Khiêm phải được giao trả lại cho nhà đầu tư sau 3 tháng bản án có hiệu
lực. Nhưng phòng công chứng số 1 Sở tư pháp KG, lại lấy căn nhà nầy tài
sản đầu tư của công dân Hoa Kỳ ,công chứng cho phép nhóm lợi ích được
phép sử dụng làm Nhà Giữ Trẻ từ khi bản án 120/2006 có hiệu lực đến nay

Đơn Khiếu Nại Tố Cáo đã được gửi đến cơ quan lãnh đạo tại trung ương từ
năm 2004 đến nay 2015, đã có được bao nhiêu công văn gửi đến địa phương
KG, nhưng tất cả chỉ có hiệu lực trên giấy " để nhìn cho đẹp mà thôi ".
Thông báo và khiếu nại sự việc cũng như " yêu cầu tòa đại sứ Hoa Kỳ tại
VN thực thi trách nhiệm công vụ là bảo vệ quyền lợi công dân HK " thế
nhưng đã 3 đời Đại Sứ đều Im hơi lặng tiếng chưa bao giờ hồi đáp ? Kế đó là
sự việc của Michael Sestak nhận hối lộ hàng triệu USD để cấp ( lấy visa của
người khác ) bán Visa cho những ai có chi tiền hối lộ ( 60k-70k/ EA ) xin
hỏi có yếu tố phong bì mua chuộc ở đây không ?

_ Nếu quan chức ngoại giao Hoa Kỳ tại VN chỉ có khã năng phủ đầu người
Việt tại San Jose/CA nhưng không có khã năng bảo vệ quyền lợi ( nhân



quyền ) của công dân Hoa Kỳ tại VN. Thì xin qúy vị vui lòng " Tuyên Bố rỏ
ràng kinh doanh đầu tư, mua tậu nhà đất tại VN là không an toàn Tòa đại sứ
Hoa Kỳ tại VN sẽ không can thiệp, khi qúy vị bị Cướp Trắng tay Rán Chịu ".

_ Xin ông Ted Osius đừng chơi trò Mang logo Mỹ-csHN đánh phủ đầu công
dân Mỹ gốc Việt tại San Jose hay bất cứ nơi nào trong lãnh thổ Hoa Kỳ,
đừng quên trên 40 năm trước chúng tôi đã từng là đồng minh và chưa từng "
phản bội 56.000 người lính Mỹ đã hy sinh cho cuộc chiến" cho đến giờ phút
nầy vẩn có bao nhiêu công dân Mỹ gốc Việt đang đóng góp và chiến đấu
phục vụ cho quốc gia Hoa Kỳ như Hải Quân Đại tá Lê Bá Hùng Hải Đội 7
Thái Bình Dương, tướng Lương Xuân Việt, Khoa học gia Dương Nguyệt
Ánh, về phần csVN thì sao ? trên 40 năm qua họ đã mang lại gì cho quốc gia
hoa Kỳ, ông Ted Osius tự có câu trả lời nhé ?

Sự việc sau đây cần được giới chức Hoa Kỳ quan tâm, tài sản công dân Mỹ
vào túi csVN.
Ủy ban Cứu người vượt biển (BPSOS) cho biết đây là một cuộc tranh đấu
lâu dài cho quyền lợi của người Mỹ gốc Việt và cho những người dân ở Việt
Nam bị chính quyền tước đoạt đất đai.

Giám đốc điều hành BPSOS, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cho VOA Việt ngữ
biết:

“Rất nhiều tài sản của công dân Mỹ đã bị xâm phạm bởi chính quyền Việt
Nam mà chính quyền Mỹ chưa hề lên tiếng can thiệp. Ðặt vấn đề cả 3 mặt.
Thứ nhất là với Hành pháp Hoa Kỳ. Thứ hai, sẽ vận động Quốc hội Mỹ ban
hành luật bảo vệ quyền lợi của công dân Hoa Kỳ. Thay vì mình chỉ tranh đấu
cho nhân quyền Việt Nam mà họ muốn làm thì làm, không làm thì thôi,
nhưng nếu đòi họ phải bảo vệ quyền lợi của công dân Hoa Kỳ thì rất khó để
bất kỳ ai không làm, kể cả ông John Kerry. Dù có thân thiện Việt Nam cách
mấy, nhiệm vụ hàng đầu của tất cả những người được bầu vào trong chính
quyền Mỹ là phải bảo vệ quyền lợi của công dân Mỹ. Thứ ba, chúng tôi cũng
đang chuẩn bị một vụ kiện. Nếu Hành pháp Hoa Kỳ không làm đúng vai trò
hiến định, pháp định, luật định, thì mình có thể kiện vì hai lý do: tắc trách
gây ảnh hưởng-thiệt hại trầm trọng đến quyền lợi của công dân Mỹ và kỳ thị.
Bởi lẽ họ đã bênh vực quyền lợi cho công dân Mỹ, cho những sắc dân khác,
ngoại trừ Việt Nam. Năm 1986, Việt Nam đã phải đồng ý bồi thường cho
các công dân Mỹ, phần lớn là người da trắng, 203 triệu đô la về các tài sản
của người Mỹ có tại miền Nam Việt Nam bị cộng sản chiếm sau ngày
30/4/1975. Đó là điều kiện để bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai



quốc gia. Thành ra Mỹ có can thiệp đó chứ, tại sao lại kỳ thị và coi thường
những người Mỹ gốc Việt?”
Góp ý nầy xin đạo đạt đến các giới chức cầm quyền Mỹ gốc Việt tại tiểu
bang California, đồng thời được gửi đến cựu dân biểu HK Cao Quang Ánh
và Thượng Nghị Sỉ Jenet Nguyễn. Xin vui lòng xem xét sự việc trong khã
năng. Mong được sự quan tâm của các luật gia gốc Việt Nam đang hành
nghề tại Hoa Kỳ ./.


