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Nhóm Kết Nghĩa 
Như là thân nhân 

 
Qua công thức kết nghĩa, các thành viên 
của nhóm dần dần trở thành những người 
thân quen vì thường xuyên gặp nhau, 
cùng chia sẻ công việc, và cùng hướng 
đến một mục đích chung. 

Không những thế, nhóm ở ngoài và cộng 
đồng ở trong sẽ gắn bó với 
nhau như thể thân nhân.  

Hễ chính quyền đụng đến 
cộng đồng ở trong thì cũng  
tự khắc chạm đến bộ phận 
liền lạc của nó ở ngoài.  

Vì là công dân của các quốc 
gia trong thế giới tự do, 
nhóm kết nghĩa có khả năng 
“trả đòn” bằng cách vận 
động chế tài các giới chức 
hữu trách của chế độ ở Việt 
Nam. 

  

Khởi đầu không khó 
 

Nếu Quý Vị lo ngại rằng 
lập ra nhóm kết nghĩa rồi 
không biết phải làm gì, xin 
đừng lo. Chúng tôi có 
người hướng dẫn từng 
bước một. 

Ngoài ra, chúng tôi sẽ đề 
nghị nhóm của Quý Vị sinh 
hoạt chung với một nhóm 
kết nghĩa đã có kinh 
nghiệm.  

Khi đã quen việc, nhóm 
của Quý Vị có thể tách ra 
và sinh hoạt riêng. Lúc ấy 
Quý Vị có thể chon một 
cộng đồng ở trong nước để kết nghĩa. 

Sau đó, có thể chúng tôi lại sẽ nhờ 
nhóm của Quý Vị hướng dẫn một nhóm 
mới hình thành. Cứ thế, cứ vài tháng 
chúng ta lại nhân đôi số nhóm kết nghĩa 
để kịp đáp ứng nhu cầu của ngày càng 
đông các cộng đồng ở trong nước đang 
mong chờ sự bảo vệ và hỗ trợ của đồng 
bào ở hại ngoại. 
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Vết dầu loang 
 

Khi nhiều cộng đồng ở khắp đất nước có 
sự kết nghĩa với các nhóm ở ngoài nước, 
thế giữa người dân và chính quyền sẽ 
chuyển trên toàn quốc; tiến trình dân chủ 
hoá sẽ lan nhanh và khó đẩy lui. Đó là 
mục tiêu của chúng tôi cho năm 2020.  



Xây dựng phong trào 
 

Muốn phát triển, một phong trào phải có đủ 
2 yếu tố: 

 Mục đích chung đủ rộng để bao hàm 
được sở nguyện của đông người 

 Việc làm riêng tập trung và đơn giản để 
ai ai cũng có thể góp tay và cảm thấy 
gắn bó với mục đích chung 

Vận dụng các “nhóm kết nghĩa” để dân chủ 
hoá đất nước hội đủ 2 yếu tố này. 

 

Các nguyên tắc  
 
Nhóm kết nghĩa sẽ bền chặt nếu thành viên: 

 Đồng ý về mục đích chung  

 Gặp nhau đều đặn 

 Được thường xuyên cập nhật thông tin  

 Cùng đóng góp, bất luận ít hay nhiều  

Dưới đây là kinh nghiệm của một số nhóm 
đang sinh hoạt: 

 Mỗi tháng họp một lần, với sự tham dự 
trực tuyến hay qua điện thoại của người 
ở trong nước 

 Sau buổi họp, nhóm kết nghĩa có thời 
gian để hàn huyên   

 Mọi thành viên đều góp phần mình, chỉ 
vừa khả năng nhưng dài lâu 

 

Thế nào là  
nhóm kết nghĩa?  

 

Đó là một nhóm người thân quen cùng 
nhau đóng vai trò “thiên thần hộ mệnh” 
cho một cộng đồng cơ sở ở trong nước. 
Cộng đồng cơ sở gồm những người sống 
trong cùng địa phương hay thuộc cùng tổ 
chức và có quan hệ gắn bó lâu bền với 
nhau. 

Ví dụ về nhóm kết nghĩa: 

 Bố mẹ, anh chị em một nhà 

 Nhóm bạn cựu học sinh  

 Hội đồng hương 

 Hội ái hữu  

 Hội thánh Tin Lành 

 Gia đình Phật tử 

 Nhóm thanh sinh công 

 Thánh thất Cao Đài 

 Ban trị sự Phật Giáo Hoà Hảo 

 Hội cao niên 

 Vân vân 

Như vậy, nhóm kết nghĩa có thể bắt nguồn 
từ những hội, nhóm có sẵn, hoặc vừa mới 
được hình thành. Điều căn bản là những 
người trong nhóm phải tin tưởng, thông 
cảm và sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm với 
nhau để dễ sinh hoạt.  

 

Vận dụng  
luật chế tài 

 

Chính quyền Hoa Kỳ vừa ban hành luật 
chế tài cá nhân những người vi phạm 
nhân quyền. Các nhóm kết nghĩa có thể 
vận dụng luật này để tạo không gian an 
toàn cho các cộng đồng được kết nghĩa ở 
trong nước. 

Luật Hoa Kỳ có một số biện pháp chế tài  
nhắm trực tiếp đến cá nhân các giới chức 
chính quyền vi phạm nhân quyền một 
cách trầm trọng: 

 Cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ 

 Đóng băng tài sản ở Hoa Kỳ dù cất 
giữ dưới danh nghĩa hay hình thức 
nào  

 Cấm vợ, chồng, con nhập cảnh hay 
cư trú ở Hoa Kỳ, nếu sự vi phạm có 
yếu tố tôn giáo  

Muốn vận dụng các biện pháp biện pháp 
chế tài, chúng ta phải nói có thông tin về 
từng vụ vi phạm và danh tánh của người 
vi phạm.  

Nhóm kết nghĩa có lợi thế để thu thập 
thông tin vì giữ liên lạc thường trực, 
thường xuyên và dài hạn với cộng đồng ở 
trong nước. BPSOS có chương trình 
huấn luyện về cách thu thập thông tin và 
viết báo cáo vi phạm, và lập hồ sơ đề 
nghị chế tài để nộp cho Quốc Hội và Bộ 
Ngoại Giao Hoa Kỳ.   

 
 


