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Đốn chặt các Mầm non Dân chủ : Nhà cầm quyền
Cộng sản bắt giam 4 nhà hoạt động nhân quyền
Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh
Đức, và Nguyễn Bắc Truyển
PARIS, 31-7-2017 (UBBVQLNVN) — Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam
(VCHR, Vietnam Committee on Human Rights) cực lực tố cáo sự bắt giam các nhà hoạt
động nhân quyền hôm chủ nhật 30 tháng 7. Trong một cuộc xuống tay khủng bố tự do
ngôn luận, tự do hội họp và tự do tôn giáo, với tội danh áp đặt “lật đổ chính quyền”
chiếu điều 79 trong Bộ luật Hình sự, các ông Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn,
Trương Minh Đức và Nguyễn Bắc Truyển có thể bị tù chung thân hay tử hình.
Theo Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an hôm 30/7/2017, Cơ quan An ninh điều tra
Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 06 bị can trong vụ án
“Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân
dân” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác. Hai người kia là Luật sư Nhân
quyền Nguyễn Văn Đài và người phụ tá Lê Thu Hà. Hai người này bị bắt giam từ
tháng 12 năm 2015 với tội danh “tuyên truyền chống phá Nhà nước XHCN” (Điều 88
trong Bộ luật Hình sự). Tuy nhiên, chiếu tội danh kết án hôm nay, nhóm 6 người (tức 4
người vừa bị bắt cùng Ls Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà) sẽ bị kết án nặng nề theo
Điều 79.
“Những cuộc bắt bớ hôm nay, tiếp theo những án lệnh nặng nề dành cho Mẹ
Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và bà Trần Thị Nga, cho thấy sự quyết tâm
khốc liệt của nhà cầm quyền thanh toán một lần cho xong các phong trào đòi
hỏi nhân quyền. Bằng cách giam tù những nhà bảo vệ nhân quyền, Hà Nội
cho thấy rõ âm mưu đốn chặt các mầm non nhân quyền (mà nhân gian gọi là
“chặt đầu rắn”). Hà Nội cần phải thả ngay các tù nhân này và chấm dứt
những cuộc đàn áp điên cuồng các nhà bất đồng chính kiến”, Chủ tịch Uỷ ban
Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, ông Võ Văn Ái bình luận.

Cuộc bắt bớ bí mật hôm Chủ nhất do Công an chỉ đạo và điều khiển. Phạm Văn Trội bị
bắt tại nhà ở Hà Nội, Mục sư Nguyễn Trung Tôn tại nhà ở Thanh Hoá, và Nhà báo
Trương Minh Đức tại thành phố Hồ Chí Minh, khi ông và vợ ra phố mua thuốc. Công an
tống lên xe, đưa hai vợ chồng về Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an ở số 235
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đường Nguyễn Văn Cừ. Tại đây họ được nghe lệnh bắt giam, Trương Minh Đức về tội
“lật đổ chính quyền nhân dân”. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Kim Thanh cho biết lệnh bắt
giam ghi ngày 27 tháng 7 vừa qua. Bà xin một bản sao lệnh bắt giam, nhưng Công an
không cho. Nguyễn Bắc Truyển cũng bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh. Công an khám
nhà và tịch thu các tài liệu cá nhân.
Cả bốn người nói trên đều là cựu tù chính trị, tất cả đều hoạt động bảo vệ nhân quyền
nhưng bị giam cầm vì các điều luật mơ hồ “an ninh quốc gia” trong Bộ luật Hình sự.
Phạm Văn Trội sinh năm 1972, đã bị kết án năm 2009, bốn năm tù giam và 4 năm
quản chế vì tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước XHCN” (Điều 88 trong Bộ luật Hình
sự) sau khi ông và các bạn ông biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn Hoàng Sa và
Trường Sa. Mục sư Nguyễn Trung Tôn, sinh năm 1971, bị kết án năm 2011 hai năm
tù giam và 2 năm quản chế cho cùng tội danh. Ông là Chủ tịch Hội Anh Em Dân chủ do
Luật sư Nguyễn Văn Đài sáng lập. Tháng 2 năm 2017, Mục sư Tôn bị bắt cóc và bị bọn
côn đồ do Công an thuê đánh đập tàn nhẫn, và từ đó không ngừng bị sách nhiễu. Ông
Trương Minh Đức, sinh năm 1960, là Nhà báo, cựu ký giả của các báo Nhà nước như
Tuổi Trẻ, Thanh niên và Pháp Luật, ông cũng là nhà hoạt động Công đoàn. Bị bắt năm
2007 vì viết những bài báo tố cáo các viên chức tham những, ông bị kết án 5 năm tù
giam vì tội “lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước” (Điều 258 trong Bộ
luật Hình sự). Ông Nguyễn Bắc Truyển, sinh năm 1968, lãnh đạo một hội cựu tù
nhân tôn giáo và chính trị, năm 2006 bị bắt và bị kết án 3 năm rưởi tù giam, chiếu Điều
88 trong Bộ luật Hình sự.
Năm 2009, nhờ Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam can thiệp với Tổ Hành động
LHQ chống bắt bớ trái phép, nên LHQ đã xác định việc giam cầm hai ông Phạm Văn
Trội và Trương Minh Đức là vi phạm luật nhân quyền quốc tế, vì họ chỉ “hành xử ôn
hoà cho các quyền tự do hội họp, chính kiến và ngôn luận”.
Chiến dịch bắt bớ mấy tháng qua đánh dấu cao điểm của sự gia tăng đáng báo động
nhằm đàn áp các nhà bảo vệ nhân quyền, các bloggers, các nhà hoạt động xã hội dân
sự và những tín hữu tôn giáo độc lập. Chỉ riêng trong hai tháng 6 và 7, nhà cầm quyền
đã bắt giam, lưu đày và tống xuất ra nước ngoài những nhà hoạt động bảo vệ nhân
quyền hay dân chủ :
Hai phụ nữ nổi danh là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và nhà hoạt động cho Dân
oan và Công đoàn Trần Thị Nga bị kết án mỗi người 10 và 9 năm tù giam hôm 29
tháng 6 và 25 tháng 7 ; cựu tù nhấn bất đồng chính kiến người Pháp gốc Việt, Phạm
Minh Hoàng, bị tướt quốc tịch Việt và đuổi về Pháp hôm 25 tháng 6. Trong khi đó,
hôm 28 tháng 7, Mục sư Lutheran Nguyễn Công Chính sau khi thi hành 5 năm tù
giam trên án 11 năm tù đã được đưa từ nhà tù sang thẳng Hoa Kỳ. Mục sư Chính sẽ
vào ngay nhà tù tiếp tục án nếu trở lại Việt Nam.

2/3

Quê Me
Quê Me: Action for democracy in Vietnam & Vietnam Committee on Human Rights
http://queme.org/vi

Cuộc đàn áp này tăng cường chủ trương Việt Nam sử sụng luật pháp để giảm thiểu
không gian hoạt động các xã hội dân sự và phạm-tội-hoá các hoạt động nhân quyền.
Trong tháng 7 này, Bộ Nội vụ công bố bản “Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo” với số tiền phạt trên 60 triệu
đồng VN (tương đương US$ 2,640) cho bất cứ ai “vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín
ngưỡng, tôn giáo”. Nếu Nghị dịnh này được thông qua y như bản Dự thảo, sẽ khiến cho
những hoạt động của vô số tín đồ các tôn giáo độc lập (không được Nhà nước thừa
nhận) bị phạt với số tiền kếch sù nói trên.
“Việt Nam sử dụng thứ luật pháp khủng bố để bào chữa cho những cuộc
chính quyền trấn áp chống các nhà bất đồng chính kiến và các nhà bảo vệ
nhân quyền, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam,
nhận xét. “Chính quyền phải tức khắc xét lại Bộ luật Hình sự để bãi bỏ các
Điều 79, 88 và 258, đồng thời huỷ bỏ các điều luật làm cản trở mọi hành xử
quyền tự do chính kiến, tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do tôn giáo hay
tín ngưỡng”, ông Ái nói tiếp.

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

