
VIỆT NAM: HÃY PHÓNG THÍCH NHỮNG NGƯỜI KÊU GỌI  DÂN 
CHỦ 
Những Vụ Xử Sắp Tới Cho Thấy Việt Nam Càng Ngày Càng bất dung với 
đối lập 
  
(New York, 19-8-2009) - Tổ chức Human Rights Watch (Tổ Chức Theo Dõi Nhân 
Quyền - viết tắt là HRW) hôm nay tuyên bố Việt Nam nên phóng thích ngay sáu người 
hoạt động cho dân chủ một cách   ôn hòa hiện sắp bị đem ra xử về những tội danh không 
có chứng cớ là đe dọa an ninh quốc gia, đi ngược lại những trách vụ như được quốc tế và 
chính Việt Nam bảo đảm về tự do ngôn luận. 
      
Sáu người này, bị bắt trong một vụ  đàn áp  được  phát động vào tháng 9 năm ngoái, gồm 
cả tiểu thuyết gia và nhà báo nổi tiềng Nguyễn Xuân Nghĩa, năm nay 60 tuổi.  Là người 
từng được trao tặng Giải thưởng Hellman Hemmett năm 2008, một giải thưởng rất vinh 
dự dành cho văn sĩ, ông Nghĩa là một trong những người  lãnh đạo Nhóm 8406, một 
nhóm thân-dân chủ, và là một người trong ban  biên tập của  tập sanTổ Quốc, một  tờ báo 
chui vạn  động  cho dân chủ. 
      
Theo một bản sao một bản  phúc trình điều tra của Bộ Công An hôm 17 tháng 5 mà HRW 
có được, những tội danh gán cho những nhà hoạt động này gồm  rải truyền đơn, treo khNu 
hiệu trên cầu, viết một số bài thơ và bài báo, và phổ biến những bài viết trên mạng 
Internet kêu gọi dân chủ, nhân quyền và  đa nguyên chính trị.  Trong một  cáo trạng ngày 
3 tháng 7, sáu người này đã bị buộc tội là tuyên truyền chống chính phủ theo điều 88 
trong bộ luật hình sự của Việt N am, qui định một án tù có thể lên tới 12 năm. 
      
Ông Brad Adams, giám đốc Á châu của HRW, có nói: "Điều rõ ràng là tội duy nhất mà 
những người này đã phạm là  kêu gọi đa nguyên chính trị và nhân quyền một cách ôn 
hòa.  Họ phải được phóng thích ngay lập tức".  Theo bản tường trình của cảnh sát, nhóm 
người này đã treo những khNu hiệu thân-dân chủ trên những cầu ở Hải Dương và Hải 
Phòng hồi tháng 8, năm 2008, và đã hoạch định và thực hiện những vụ biểu tình chống 
Trung Quốc và Thế Vận Hội Bắc Kinh trong năm 2007 và 2008.  N goài ra, bản tường 
trình của cảnh sát nói sáu người đã thường xuyên  gặp nhau để trao đổi ý kiến, giữ liên 
lạc với những người hoạt động cho dân chủ ở Việt N am và  nước ngoài, và cung cấp tin 
tức cho các đài phát thanh và báo chí ngoại quốc.   
      
Ông Adams đưa ra câu hỏi: "Kể từ bao giờ mà viết những bài thơ hoặc treo biểu ngữ trên 
một chiếc cầu để kêu gọi dân chủ bị coi là đe dọa nền an ninh quốc gia?  Một lần nữa 
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chính phủ Việt N am coi việc bầy tỏ quan điểm là một tội ác.  Việt N am cần phải đình chỉ 
việc bỏ tù người dân  vì những sự  lập trường chính trị của họ". 
      
Tập trung vào ông N ghĩa, bị gán cho vai trò cầm đầu nhóm kể trên, bản tường trình của 
cảnh sát vạch rõ chi tiết 57 bài mà ông N ghĩa đã viết từ năm 2007 cho đến ngày bị bắt 
trong năm 2008, kể cả thơ, văn, truyện ngắn và những bài mà mục đích, như bản tường 
trình tố cáo,  là "thóa mạ Đảng Cộng Sản Việt N am, xuyên tạc tình hình trong nước, vu 
khống và bôi nhọ các nhà lãnh đạo của đất nước, đòi một hệ thống đa nguyên 
và đa đảng... và sách động và lôi kéo những người khác vào phong trào chống đối". 
      
N ăm người hoạt động khác bị nêu tên trong bản cáo trạng của N ghĩa, những người chắc 
sẽ bị xử cùng với  N ghĩa, gồm có N guyễn Văn Tính, một người hoạt động cho dân chủ kỳ 
cựu, 67 tuổi; N guyễn Kim N hàn, 60 tuổi và N guyễn Văn Túc, 45 tuổi, cả hai hoạt động 
cho những quyền về ruộng đất; sinh viên N gô Quỳnh, 25 tuổi; và kỹ sư N guyễn Mạnh 
Sơn, 66 tuổi. 
      
Bốn người khác bị bắt tháng 9 năm ngoái hiện vẫn chưa bị buộc tội và đang bi giam tại 
Trung Tâm Tạm Giam Thanh Liệt (B-14) ở Hà N ội là văn sĩ và tác giả trên Internet Phạm 
Thanh N ghiên, giáo viên Vũ Hùng, thi sĩ Trần Đức Thạch và kỹ sư Phạm Văn  Trội. 
      
N goài 10 người hoạt động bị bắt vào tháng 9 năm 2008, ít nhất bNy người chống đối khác 
đã bị bắt trong một loạt bắt bớ mới khởi đầu trong tháng 5 năm 2009.  
      
N hững người khác có thể bị bắt vì bị tình nghi có liên hệ với nhóm của ông N ghĩa gồm 
cả những nhà hoạt động kỳ cựu cho dân chủ N guyễn Thanh Giang, Vũ Cao Quận, luật sư 
Trần Lâm và linh mục  Phan Văn Lợi.  Họ đã bị nêu tên trong bản tường trình của cảnh 
sát  với ghi chú là sẽ bị kết tội trong cuộc điều tra tiếp theo. 
      
Thành tích trong quá khứ của Viêt N am cho thấy là những bản án sắp tới sẽ  được quyế 
định theo yêu cầuchính trị và sẽ  vi phạm những tiêu chuNn quốc tế về xử án công bằng.  
Các tòa án ở Việt N am thiếu tính cách độc lập và không thiên vị.  Báo chí ngoại quốc, 
các nhà ngoại giao và các quan sát viên quốc tế thường thường bị cấm không được có 
mặt trong những vụ xử những phần tử chống đối, các bị cáo gặp khó khăn khi muốn có 
thể tiếp xúc  với luật sư của mình. 
      
Ông Adams đã nói: "N hững nước và tổ chức cung cấp viện trợ cho Việt N am phải thẳng 
thắn nêu những vụ này lên nhà cầm quyền Việt N am và phải mạnh mẽ lên án việc  chà 
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đạp tự do ngôn luận.  Tôn trọng những quyền  và tự do căn bản phải đi đôi với bất cứ một 
chiến lược phát triển kinh tế nào".  
      
Chính phủ Việt N am đã nhiều lần từ chối không chịu sửa đổi hoặc rút lại những điều 
khoản về an ninh quốc gia trong bộ hình luật,  như điều khoản 88,  kết tội sự những người 
đối lập ôn hòa, gần đây nhất là trong dịp Hội đồng N hân quyền LHQ hồi tháng 5 xét 
duyệt lại hồ sơ nhân quyền của Việt N am.  Vào tháng 9, Hội đồng này sẽ công bố bản 
tường trình về kết quả đối với công tác gọi là Xét Duyệt Định Kỳ Toàn Cầu về Viêt N am 
-- đây là công tác xét duyệt thành tích nhân quyền của tất cả 192 nước thành viên LHQ 
được thực hiện cứ bốn năm một lần.   
      
Chính phủ Việt N am đã cho biết ý định bác bỏ những đề nghị chính do Hội đồng này đưa 
ra để thúc giục Việt N am bãi bỏ những hạn chế về quyền tự do phát biểu  ý kiến và lập 
hội, và những hạn chế đối với các phương tiện truyền thông độc lập và những người và tổ 
chức bảo vệ nhân quyền.   
      
Ông Adams nói: "Thay vì hợp tác với LHQ để thích nghi luật pháp và  thực hành với các 
tiêu chuNn quốc tế, chính phủ Việt N am lại tiếp tục dùng những luật lệ này để bắt những 
người chỉ trích chính phủ phải im tiếng.  N gay cả khi mà thành tích về  nhân quyền của 
Việt N am đang bị xét duyệt tại LHQ, Việt N am vẫn từ chối không chịu chấp thuận 
những đề nghị để cải tiến thành tích này". 
      
Hiến Pháp của Việt N am và Hiệp định Quốc tế về Dân quyền và N hững Quyền  Chính 
trị, mà Việt N am là một thành viên ký kết, bắt buộc chính phủ Việt N am phải tôn trọng 
các quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và tự do phát biểu.   


