Ngày Quốc Tế Phi Bạo Lực 2/10

Tổng thư ký LHQ kêu gọi một thế giới phi bạo lực
Nhân Ngày Quốc tế Phi bạo lực, Tổng thư ký LHQ đã gửi bức thông điệp kêu gọi mọi người
dân trên thế giới dũng cảm phản đối bạo lực.
Nhân Ngày Quốc tế Phi bạo lực (2/10) hàng năm, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon
đã gửi bức thông điệp kêu gọi mọi người dân trên thế giới hãy dũng cảm phản đối bạo lực,
sống và làm việc theo pháp luật, vì một thế giới công bằng, hòa bình và thịnh vượng cho tất
cả mọi người.
Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh phi bạo lực không chỉ là "thái độ bàng quan hay sự thụ
động" trước tình trạng bạo lực, mà cần phải đứng lên chống lại sự bất công, phân biệt đối xử
và sự tàn ác.
Ông cũng kêu gọi mọi người dân trên toàn thế giới hãy học tập tấm gương của vị anh hùng
dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi "nói không" với sự chia rẽ và thù hận, đứng về phía lẽ phải,
giải quyết các mâu thuẫn thông qua đối thoại và đàm phán hòa bình.
Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh cho rằng một thế giới không có bạo
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lực cần thiết phải có các nhà lãnh đạo, các công đồng và mọi gia đình dũng cảm để bảo vệ
nền hòa bình, tự do và công bằng.
Tổng thư ký Liên hợp quốc lưu ý rằng để tình trạng bạo lực chấm dứt, hãy bắt đầu từ mỗi gia
đình, mỗi trường học và công sở. Bạo lực có thể lan rộng nhưng cũng có thể chuyển thành
đối thoại hòa bình.
Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng điều quan trọng nhất để chấm dứt bạo lực là phải xóa bỏ đói
nghèo và đây là mục tiêu thiết yếu trong số các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) vào
năm 2015.
Ông cho rằng đói nghèo là "mảnh đất màu mỡ cho bạo lực và tội ác" và xóa bỏ tình trạng bạo
lực là một việc làm cần thiết trước khát vọng của hầu hết mọi người dân trên thế giới.
Ngày 2/10/2007, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 2/10 hàng năm làm
Ngày Quốc tế Phi bạo lực nhằm thúc đẩy hòa bình, lòng bao dung, sự thấu hiểu và tinh thần
phi bạo lực thông qua giáo dục và nhận thức của cộng đồng.
Đây cũng là ngày sinh của vị anh hùng dân tộc Ấn Độ Gandhi, người đã dẫn dắt nhân dân Ấn
Độ trải qua phong trào đấu tranh phi bạo lực quần chúng để dành tự do./.
Nguồn : Liên Hiệp Quốc

Mahatma Gandhi (1869-1948)
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2 Tháng 10: Ngày Bất Bạo Động Quốc Tế
Quang Tường

Cách đây sáu năm, vào ngày 15 tháng Sáu năm 2007 tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Bộ
Trưởng Ngoại Giao Ấn Độ đã giới thiệu một nghị quyết về Bất Bạo Động với sự đồng bảo
trợ của 140 tổ chức/định chế. Nghị quyết đã được Đại Hội Đồng LHQ thông qua và chọn
ngày 2 tháng 10 làm ngày Bất Bạo Động Quốc Tế. Ngày 2 tháng 10 cũng chính là ngày sinh
nhật của ông Mahatma Gandhi, vị lãnh tụ của phong trào giành độc lập tại Ấn Độ và là nhân
vật tiên phong đề xướng chủ thuyết và chiến lược bất bạo động.

3

NGÀY QUỐC TẾ PHI BẠO LỰC

WWW.VIETNAMVANHIEN.NET

Gandhi là một vị lãnh tụ đã có công lớn trong việc thúc đẩy giành lại độc lập cho Ấn Độ từ
người Anh. Với niềm tin vào chủ thuyết bất bạo động, ông Gandhi là tấm gương sáng ngời
cho các phong trào bất bạo động đấu tranh cho nhân quyền, dân quyền và làm thay đổi xã
hội trên thế giới. Ông luôn giữ vững niềm tin vào chủ thuyết bất bạo động ngay cả khi phải
đối diện với tình cảnh đàn áp nặng nề và những thách thức tưởng chừng như không thể
nào vượt qua nổi. Ông cho rằng “phương tiện đầy chính nghĩa sẽ dẫn đến kết quả rạng ngời
chính nghĩa”, do đó là điều phi lý khi dùng đến bạo động và vũ lực để đạt đến một xã hội
yên bình.
Nguyên tắc của đấu tranh bất bạo động là từ khước việc sử dụng bạo lực để làm thay đổi xã
hội và chính trị. Hình thái đấu tranh này còn được mô tả như là “chính trị của người dân
thường” và phương cách đấu tranh này được quảng đại quần chúng khắp nơi trên thế giới
áp dụng để đòi hỏi công bằng xã hội.
Khi giới thiệu nghị quyết Bất Bạo Động trước LHQ vào năm 2007, Bộ Trưởng Ngoại Giao
Ấn Độ đã trích dẫn lời của Gandhi, “Bất Bạo Động là sức mạnh lớn lao nhất của nhân loại.
Nó mạnh hơn cả những vũ khí sát hại mạnh mẽ nhất mà con người đã từng chế ra.”

Tác phẩm “Non-Violence” (Bất Bạo Động) của điêu khắc gia người Thụy Điển Karl Fredrik Reutersward.
Bức tượng này được đặt thường trực trước tòa nhà Liên Hiệp Quốc tại New York, Hoa Kỳ.

Hàng năm vào ngày 2 tháng 10, ngày Bất Bạo Động Quốc Tế là dịp để “quảng bá thông
điệp về bất bạo động qua các chương trình giáo dục và nhận thức của công chúng”, theo
nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
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Riêng tại Việt Nam ngày 2 tháng 10 năm nay thì lại là ngày mà nhà cầm quyền Việt Nam
đem Luật sư Lê Quốc Quân ra xét xử về tội “trốn thuế” mà thực chất ra chỉ là động lực chính
trị để trừng phạt Ls Quân về những hoạt động ôn hòa cho dân chủ và nhân quyền.
Kể từ khi xảy ra các cuộc cách mạng ôn hòa tại Đông Âu, tại Bắc Phi, tại Á Châu, nhà cầm
quyền Việt Nam đã vô cùng lo sợ “diễn tiến hòa bình” của phong trào đấu tranh cho dân chủ
nhân quyền bằng phương thức bất bạo động. Dùng vũ lực của công an, côn đồ để đàn áp
phong trào dân chủ tại Việt Nam đã không làm giảm nhuệ khí của giới tranh đấu. Ngược lại
phong trào dân chủ ngày càng lừng lững tiến lên, áp dụng và biến hóa nhiều chiêu thức bất
bạo động.
Đáp lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc về ngày 2 tháng 10, ngày Bất Bạo Động Quốc Tế,
chúng ta hãy biến ngày xử Luật sư yêu nước Lê Quốc Quân thành ngày xiển dương tinh
thần đấu tranh bất bạo động mà Ls Quân là một biểu tượng.
Quang Tường
1 Tháng 10, 2013
Nguồn: http://viettan.org/2-Thang-10-Ngay-Bat-Bao-%C4%90ong-Quoc.html
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