Thư Phong Trào Con Đường Việt Nam
chào mừng Luật Sư Lê Công Định
Hôm nay là một ngày thật đặc biệt đối với phong trào Con Đường Việt Nam: ngày luật
sư Lê Công Định bước ra khỏi nhà tù để trở về với vòng tay gia đình và bạn bè. Một
ngày mà rất nhiều người chúng ta đã đón chờ từ lâu.
Trước đó vài ngày, chúng tôi nhận được tin anh sẽ về vào ngày 26 Tết. Trong tâm
trạng chờ đợi, chúng tôi chỉ biết cùng nhau cầu mong cho điều này trở thành sự thực.
Tất cả mọi người đã từng mừng hụt vào năm ngoái, khi nhà cầm quyền có ý định trả tự
do cho anh Định nhưng sau đó rút lại quyết định này vào phút cuối.
Phong trào Con Đường Việt Nam mừng vui đón chào anh Định trở lại với gia đình, bạn
bè và cộng đồng. Một phần vì chúng tôi mong ước rằng sẽ không còn một tù nhân
lương tâm - cách gọi những người bị bắt giam chỉ vì bày tỏ ý kiến của mình một cách
ôn hòa -nào nữa trên đất nước này. Một phần lớn hơn: Luật sư Lê Công Định là một
người bạn, người anh em và là người khởi xướng ra phong trào Con đường Việt Nam.
Nếu anh Định không được về với gia đình ngày hôm nay thì mục tiêu của Phong trào sẽ
là đòi trả tự do cho anh, anh Thức và các tù nhân lương tâm khác trong năm nay.
Chúng tôi hiểu cái giá phải trả để mở ra con đường văn minh và nhân bản cho dân tộc
Việt Nam là không hề rẻ đối với anh và những tù nhân lương tâm khác của chúng ta.
Xin cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm.
Chúng tôi vẫn nhớ những tâm nguyện của anh:

"Vì nhu nhược, chúng ta không dám phản kháng thói hạch sách, nhũng nhiễu của lớp
quan lại mới, chấp nhận dùng tiền vượt qua trở ngại.Đến khi nhìn lại, quốc nạn tham
nhũng và quan liêu đã lan tràn, bất trị.
Vì nhu nhược, chúng ta che tai không dám nghe lời nói ngay thẳng, mặc nhiên dung
túng sự dối trá và xu nịnh.Đến khi bừng dậy, đạo đức đã suy đồi, khó sửa.
Vì nhu nhược, chúng ta hài lòng với những gì đang có, cố tin vào sự ổn định giả tạo,
đắm mình vào những lễ hội vô nghĩa liên miên. Đến khi nghĩ lại, xung quanh đã đầy
dẫy ung nhọt, không còn thuốc chữa.
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Vì nhu nhược, chúng ta bịt mắt trước những bước đi vũ bão của các dân tộc láng giềng.
Đến khi tỉnh ngộ, sự tụt hậu quá rõ ràng, không còn cơ may rút ngắn khoảng cách.
Để che giấu mặc cảm do nhu nhược, khắp nơi người ta kể nhau nghe những bài vè
châm biếm hoặc lớn tiếng dè bỉu chuyện cung đình tồi tệ, nhưng lại trong… quán nhậu!
Chí khí kiểu “sĩ phu Bắc Hà” ấy liệu sẽ giúp ích được gì cho công cuộc chấn hung đất
nước đang lúc cần hào khí Diên Hồng năm xưa?
Muốn chấn hưng đất nước trong vận hội ngàn năm có một này cần phải rũ bỏ sự nhu
nhược đó. Muôn người xin hãy nắm tay lại, chế ngự sự sợ hãi, cùng tiến về phía trước,
may ra khát vọng Đại Việt mới có cơ may biến thành hiện thực. Xin đừng để sự nhu
nhược của những cá nhân trở thành sự bạc nhược của cả một dân tộc."
-Trích “Lê Công Định - Trả lại Hào Khí Diên Hồng” Ngoài gánh nặng lao tù trói buộc được tháo gỡ khỏi đời sống cá nhân, việc anh được ra
tù trước thời hạn còn mang một ý nghĩa sâu sắc đến tiến trình vận động dân chủ và tôn
trọng quyền con người tại Việt Nam. Đặc biệt, khi đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) và
Nhà nước đang lấy ý kiến Nhân dân để sửa đổi Hiến pháp, trong đó nổi bật các yêu cầu
sửa chữa, các tranh luận để làm sáng tỏ về quyền con người và về điều 4 vốn dành cho
ĐCSVN các lợi thế khiến gây ra những nghịch lý. Một chủ đề mà anh Định từng nêu lên
trước khi bị bắt giam.
Và, khi mọi gia đình đang chuẩn bị đón Tết âm lịch với những ước vọng về một năm
mới trong truyền thống văn hóa dân tộc, sự trở về của anh là niềm vui chung cho tất cả
mọi người Việt Nam đang chờ đợi những thay đổi thực sự tốt đẹp cho tương lai đất
nước.
Cuối cùng, trong những xúc động bồi hồi đón mừng anh về với gia đình và cuộc sống
rộng rãi hơn nhà lao tù túng, chúng tôi không khỏi chạnh lòng nhớ đến người anh,
người bạn, người khởi xướng đầu tiên của Phong trào - anh Trần Huỳnh Duy Thức và
những tù nhân lương tâm khác còn đang chịu cảnh lao lý. Tất cả chỉ vì cái nhìn phiến
diện của một nhóm người đương nhiệm đã tước mất quyền được nói lên suy nghĩ của
nhiều người bằng con đường ôn hòa. Chúng ta hãy cùng nhau ước vọng cho năm 2013
sẽ là năm của Tự do và Quyền Con Người.
Chào mừng anh trở về trong vòng tay của mọi người!
TM. Những người khởi xướng Phong trào Con Đường Việt Nam
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