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Tin Việt Nam 
Chủ đề: Xã hội 

Tác giả: LM Phê-rô Nguyễn Hữu Giải 

Thư Linh mục Phê-rô Nguyễn Hữu Giải 
Gửi Công An tỉnh Thừa Thiên-Huế ngày 06-3-2017 

 
 

 
 

Huế, ngày 06-3-2017 
 
Kính gửi Công An tỉnh Thừa Thiên-Huế. 
 
Tôi có mấy điều cần trình bày, nhân sự kiện nhóm Công An đàn áp Cha Ta-đê-ô Nguyễn 
Văn Lý tại sân Nhà Chung - Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục, 69 Phan Đình Phùng, Huế, trưa 
ngày 04-3-2017. 
 
1. Cha Lý tựa vào xe đẩy 4 chân 2 bánh từ phòng ở đi xuống sân được vài mét, liền bị 
nhóm Công An từ ngoài đường tràn vào xô đẩy ngài vào lại phòng. 
 
Công An có quyền tự tiện đột nhập nơi cư trú của công dân như thế không? 
 
Công An có quyền cưỡng bức công dân đi lại trong sân nhà mình phải vào phòng cách 
vô lý thô bạo như thế không? 
 
2. Công An cưỡng đoạt lá cờ ngũ hành – gọi là lá cờ hồn thiêng sông núi từ đời Hai Bà 
Trưng chống Tàu – từ nơi xe đẩy của ngài. 
 
Công An có quyền tước đoạt tài sản của công dân không? 
 
Công An muốn thay thế lá cờ khí phách chống Tàu xâm lược này bằng lá cờ nào? Lá cờ 
Tàu Cộng sao? 
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3. Công An đua nhau tóm lấy cha Lý và cưỡng đoạt từ cổ ngài 2 tấm khẩu hiệu, một 
đeo trước ngực, một sau lưng, nội dung Chống Giặc Tàu – Đất Việt Của Người Vi ệt. 
 
Công An muốn người dân mang khẩu hiệu ủng hộ Tàu chiếm đất Việt hay sao? 
 
Công An có quyền chà đạp và tước đoạt quyền tư tưởng, phát biểu của người dân, nhất là 
quyền yêu nước thương dân của công dân, ngay tại sân nhà mình hay sao? 
 
4. Cha Lý hiện đã 70 tuổi, đang bị bệnh khòm lưng, muốn đi phải tựa vào xe đẩy. 
Công An xúm lại kéo ngài lên bậc cấp hành lang Nhà Hưu Dưỡng như một tội phạm trẻ 
nguy hiểm. 
 
Công An không cần phải giữ đạo lý tôn trọng người cao tuổi, nể nang nhân ái với bệnh 
nhân hay sao? 
 
Thế thì Công An theo đạo đức nào? 
 
5. Nhà Chung – Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục có cha Tổng Quản Lý làm Chủ hộ. Bất cứ ai 
có việc gì phải gặp ngài. Đó là chuyện thường lệ. 
 
Công An có quyền ngang nhiên xâm phạm cơ sở tôn giáo, coi thường Chủ hộ nơi cư trú, 
có quyền chà đạp luật pháp và phép lịch sự thông thường hay sao? 
 
6. Nhóm Công An ùa vào đàn áp cha Lý, không sắc phục Công An, rất ô hợp, y phục lố 
nhố, thậm chí mang quần cụt. 
 
Công An hết tự trọng, hết lịch sự khi vào nhà công dân, nhất là cơ sở tôn giáo sao? Công 
An hết là một người Việt Nam bình thường thế kỷ 21 hay sao? 
 
7. Để gọi là thi hành công vụ, một nhóm Công An ô hợp, mặt mày hung tợn xúm 
quanh một linh mục lớn tuổi, xô đẩy, kéo lôi, tước đoạt của cải trên người, giữa trưa 
nắng, tại sân một cơ sở tôn giáo, gọi là Nhà Chung, cũng là Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục 
Huế. Thật chưa từng có. 
 
Kính xin Quý Vị ngắm xem “tấm ảnh thế kỷ” này. Có xứng đáng là Công An Thừa 
Thiên-Huế, tại trung tâm thành phố Huế trang nhã, văn vẻ, nơi du lịch tầm vóc quốc tế, 
một thành phố nhiều trường Đại Học nổi danh. 
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Linh mục Phê-rô Nguyễn Hữu Giải 
Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Tổng Giáo Phận Huế 
69 Phan Đình Phùng, Huế 
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Đăng ngày Thứ Năm, March 9, 2017 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


