THƯ NGỎ
Thưa Quý Niên Trưởng và các bạn cựu sinh viên Luật Khoa Sài Gòn,
Trong nhiều ngày qua trên diễn đàn CSVLKSG và một số diễn đàn khác đã phổ biến một
bài viết về Phiên Tòa Di Trú xét xử Ông Nguyễn Tấn Vinh một thành viên của một tổ chức chính
trị mà nếu chúng tôi không lầm, thì đã từng bị Tòa án Philippine kết tội về hành vi đặt chất nổ tại
Tòa Đại sứ VC tại nước này và nay dang thụ hình tại Mỹ. Việc xét xử này theo sự hiểu biết của
chúng tôi chỉ là để ra một phán quyết trục xuất hay không trục xuất ông Nguyễn Tấn Vinh về Việt
Nam. Bài viết đầu tiên này được chuyển tải trên trang Web cua tổ chức chính trị do ông Nguyễn
Hữu Chánh cầm đầu. Căn cứ trên bài viết này và một bài tường thuật của báo "Công an Nhân
dân" của VC trong nước,một số người đã có những nhận định đánh giá chủ quan về lập trường
chính trị và nhân cách của một đồng môn Luật khoa Sàigòn của chúng ta là CSVLK Tạ Văn Tài,
nguyên giáo sư Học Viện Quốc Gia Hành Chánh VNCH và Đại học Luật Khoa Sài Gòn trước
năm 1975 và nay đang hành nghề luật sư tại Hoa Kỳ.
Đứng trước sự thể này, quan điểm của chúng tôi đề nghị:
1/- Chúng ta nên giữ lòng tin vào lập trường chính trị (Quốc gia, dân tộc dân chủ) và nhân cách
của đồng môn Tạ Văn Tài,Nhân cách của một trí thức, giáo sư, luât sư có xuất thân từ trường
Mẹ Luật khoa Sài Gòn... cho đến khi có đủ dữ kiện chứng tỏ đồng môn Tạ Văn Tài mất lập
trường chính trị, thóai hóa biến chất về nhân cách.
Lý do: Chúng ta phải tin Bạn (Tạ Văn Tài) trước những đối phương của Bạn (Bài viết của tổ
chức chính trị và bài tường thuật của báo Công An Nhân Dân VC) Là vì đối với Bạn chúng ta đã
có cả một quá trình thời gian để biết bạn, hiểu bạn qua các việc làm và cách sống của Bạn.
Trong khi đối phương của Bạn chúng ta chưa biết rõ sự thật, chỉ căn cứ vào một bài viết chủ
quan một chiều nhằn đạt ý đồ và chủ đích riếng (Của tổ chức NHC và của VC).
2.- Chúng ta nên giữ thái độ bình tĩnh, thận trọng, không nên đưa ra bất cứ nhận xét chủ quan
nào bất lợi cho Ban,Nghĩa là không bênh, không chống, mà hãy chờ Bạn đưa ra những sự kiện
và bằng chứng về sự xuyên tạc vu khống có chủ đích của đối phương (Như Ban Tạ Văn Tài đã
hứa trong Thư dầu tiên) và thêm nhiều thông tin khác.
Thiết tưởng thái độ ứng xử này xứng hợp với cung cách hành xử của "Con nhà luật " chúng
ta, vốn thấm nhuần một trong những nguyên tắc pháp lý căn bản"Mọi người phải được coi là vô
tội cho đến khi có đủ bằng chứng phạm tội".
Vậy thưa đồng môn luật khoa Sàigòn Tạ Văn Tài,
Trong tinh thần đồng môn và quan hệ bao lâu nay giữa chúng ta, chúng tôi đề nghị Bạn hãy
mau chóng đưa ra các dữ kiện phản ánh trung thực diễn biến phiên Tòa INS và những bằng
chứng cho thấy các đối phương của Bạn đã "Xuyên tạc vu khống trắng trợn" Bạn như thế nào?
Chúng tôi sẽ hậu thuẫn cho Bạn nếu Bạn chứng tỏ đã hành xử đúng, Nhưng chúng tôi sẽ có thái
độ thích ứng nếu Bạn làm không đúng với quan điểm lập trường chính trị bao lâu nay của đồng
môn Luật khoa Sàigòn chúng ta và nhân cách của một trí thức, một giáo sư Luật khoa và một
luật sư.Đồng thời, nếu có đủ bằng chứng và yếu tố cầu thành tội theo luật pháp hoa kỳ, để nghị
Bạn nên chuẩn bị đưa những kẻ "Vu khống" bạn ra một phiên tòa. PHán quyết của Tòa trong
tương lai sẽ bảo vệ mạnh mẽ nhân cách danh dư của Bạn và giữ trọn niềm tin yêu quý trọng bao
lâu nay mà các đống môn, sinh viên của Bạn đã dành cho Bạn.
Đối với quý đồng môn Luật Khoa Sàigòn, chúng tôi đề nghị các Niên Trưởng và các Bạn cựu
sinh viên Luật Khoa, tạm nhưng mọi nhân định, phê bình, chỉ trích đồng môn Tạ Văn Tài, chở
thêm thới gian có đủ dữ kiện khách quan và sự chứng minh của đồng môn Tạ Văn Tài
Kính chúc quý Niên Trưởng và các bạn cựu sinh viên Luật khoa Sài gòn sức khẻ và mọi điều
tốt lành. Chúc tính đồng môn Luật Khoa Sàigòn mãi mãi bền chặt.
Thân kính.
Houston, ngày 28-4-2009
CSVLK Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng

