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Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam 
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2 Thành viên của Khối 

Kỹ sư Đỗ Nam Hải & Giáo sư Nguyễn Chính Kết 
đoạt Giải Nhân Quyền Việt Nam 2006 
ngày  Quốc tế Nhân quyền 10-12-2006 

 
Việt Nam, ngày 20 tháng 12 năm 2006 

Kính thưa  - Ban Điều hành Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, 
- Ban Tổ chức Lễ trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2006, 
- Kỹ sư Đỗ Nam Hải và Giáo sư Nguyễn Chính Kết, 

Từ khi được thành lập năm 2002, mỗi năm vào ngày 10-12, ngày Kỷ niệm Quốc Tế 
Nhân Quyền, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam có truyền thống trao Giải Nhân quyền Việt 
Nam. Ngay từ đầu, Khối 8406 của chúng tôi rất vinh dự đã có một số khá đông Thành viên 
được trao giải thưởng cao quý này (6/11) : Linh mục Nguyễn Văn Lý (2002), Bác sĩ Phạm 
Hồng Sơn & Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn (2003), Cựu Đại tá Phạm Quế Dương (2004), Hội 
trưởng GHPGHH Thuần túy Lê Quang Liêm & Linh mục Phan Văn Lợi (2005). 

Dịp Kỷ niệm lần thứ 58 Ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm 2006 này, Khối 8406 lại 
được thừa nhận và vinh dự khi Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam một lần nữa tôn vinh 
thêm 2 Thành viên đặc biệt tích cực và rất kiên cường của Khối 8406 -nâng tổng số Thành 
viên Khối 8406 đoạt giải rất ý nghĩa này lên 8/13 Vị- với việc trân trọng trao Giải Nhân 
Quyền Việt Nam 2006 đến Kỹ sư Đỗ Nam Hải (một trong ba Đại diện đương nhiệm lâm 
thời của Khối) và Giáo sư Nguyễn Chính Kết là hai nhà tranh đấu cho Nhân quyền và Tự 
do Dân chủ trong Nước từ hơn 6 năm nay với bao gian truân khổ luỵ do Nhà cầm quyền 
CSVN đàn áp cách có hệ thống, trong một buổi Lễ rất long trọng gây nhiều xúc động tại 
Hội trường Toà Thị chính Thành phố Westminster, Nam California Hoa Kỳ, chiều Chủ nhật 
10-12-2006 vừa qua, với sự tham dự đông đúc của Kiều bào Việt Nam và được hàng triệu 
Đồng bào Việt khắp nơi trên thế giới quan tâm theo dõi. 

Bảng Vinh Danh của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã khắc ghi trang trọng trên 
2 tấm pha lê hình viên kim cương sáng long lanh trao đến mỗi Vị : “Mạng Lưới Nhân 
Quyền Việt Nam long trọng vinh danh và trao tặng Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 
2006 đến Kỹ sư Phương Nam Đỗ Nam Hải /Giáo sư Nguyễn Chính Kết, về những nỗ lực 
vận động cho Nhân Quyền và Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam trong nhiều năm qua, với 
tinh thần bất bạo động nhưng kiên cường và bất chấp hiểm nguy. Đây là một trong 
những tấm gương sáng của tuổi trẻ & giới sĩ phu Việt Nam trong việc bảo vệ và thăng 
tiến Nhân Quyền.” 
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Hai Vị “không những là những trí thức đáng kính, mà còn là những dũng sĩ của 
thời đại !” như lời của Thi sĩ nổi tiếng là “ngục sĩ” Nguyễn Chí Thiện trong buổi Lễ trao 
giải. Và như lời của Kỹ sư Đỗ Nam Hải phát biểu từ Việt Nam : “Vinh dự không chỉ cho hai 
chúng tôi mà còn là cho tất cả những ai đang nguyện sẵn sàng hy sinh, kể cả dòng máu 
của mình để quyết làm cho Dân tộc hồi sinh… trong sự nghiệp chính nghĩa của Dân tộc 
ta hôm nay là đấu tranh để dân chủ hóa Đất nước !... Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ 
của cả một Dân tộc vẫn bị đô hộ bởi giặc nội xâm đang hàng ngày hàng giờ tàn phá Đất 
nước. Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của thế giới tiến bộ hôm nay, và chúng tôi cũng 
nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người đã và đang làm việc trong bộ máy cầm quyền ở 
Việt Nam. Thật đáng mừng là những sự ủng hộ này đang ngày càng trở nên mạnh mẽ và sâu 
rộng. Đó chính là những dấu chỉ tích cực báo hiệu Mùa Xuân của Dân tộc đang đến gần : 
Mùa Xuân của kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ thực sự trên Tổ quốc Việt Nam thân yêu 
của chúng ta !” 

Đúng như lời Gs. Nguyễn Chính Kết cũng phát biểu từ Sài Gòn, Việt Nam : “Giải 
Thưởng Nhân Quyền hàng năm của MLNQVN là một trong những nỗ lực của người yêu 
nước ở hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ, nhằm cổ võ khích lệ công cuộc đấu tranh cho Nhân 
quyền ở Việt Nam. Đây quả là một việc làm cao quý và ý nghĩa. Nhân quyền ở Việt Nam 
không những không được tôn trọng mà còn bị chà đạp. Nhà cầm quyền vừa vi phạm 
Nhân quyền của người Dân, vừa tệ hại hơn nữa, là tìm cách để bịt miệng người Dân 
dám nói lên sự vi phạm đó !...” 

Nhân dịp này, chúng tôi xin được tỏ bày giữa Đồng bào Việt Nam trong và ngoài 
Nước và Cộng đồng Quốc tế là Khối 8406 hết lòng tri ân Mạng Lưới Nhân Quyền Việt 
Nam đã luôn hỗ trợ các việc làm của Khối chúng tôi với rất nhiều hoạt động đa dạng của 
Quý Vị giữa Cộng đồng Quốc tế, mà nếu không có Quý Vị, Khối 8406 của chúng tôi đã 
không sao đạt được các hiệu quả thiết thực như hiện nay. 

Khối 8406 xin cảm ơn Ban Tổ chức Lễ trao giải và tất cả Quý khách tham dự đã 
nỗ lực hi sinh rất nhiều để có một buổi Lễ trang trọng hữu hiệu nơi đất khách quê người, 
làm nức lòng bao Đồng bào Việt Nam thân yêu ngày đêm đang hướng về Quê Mẹ với 
“ruột đau chín chìu”, tạo nên nguồn cỗ vũ vô giá tất cả Chiến sĩ Dân chủ Hoà bình ngày 
đêm đang gian nan trực chiến tại Đất nước điêu linh. 

Khối 8406 cũng xin chúc mừng và chia sẻ vinh dự với 2 Vị cùng các tâm tình và nỗ 
lực nổi bật nêu trên. Cầu chúc 2 Vị luôn đi đầu trong chiến dịch Tẩy chay Bầu cử Quốc 
hội 2007 nếu thiếu các điều kiện tự do công bằng cần thiết, tiến trình Dân chủ hóa Việt 
Nam gồm 4 giai đoạn 8 bước, chiến dịch Ngày Toàn Dân Mặc Áo Trắng do chính Khối 
8406 phát động trong thời gian vừa qua và chiến dịch “Cánh Chim Hoà Bình - Mỗi người 
là một phóng viên.” do Đảng Thăng Tiến Việt Nam -một Đảng phát sinh từ Khối 8406- 
phát động liền ngay sau Lễ Trao Giải Nhân quyền Việt Nam năm nay, để sớm hoàn thành 
sự nghiệp Dân chủ hoá Quê Việt trọn vẹn. 

Kính chúc Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Ban Tổ chức Lễ trao giải, 2 Vị và gia 
đình một Mùa Giáng Sinh và một Năm Mới đầy ân phúc, an lành với nhiều thắng lợi mới. 

Trân trọng kính chào. 

Đại diện lâm thời Khối 8406 : 
Trần Anh Kim, Cựu Sĩ quan, Thái Bình 
Nguyễn Văn Lý, Linh mục, Huế 


