
 

Thông Cáo Báo Chí 
Nhà Cầm Quyền Việt Nam Vi Phạm Luật Pháp & Đàn Áp Nông Dân Bến Tre 

 
Phải đợi đến sau khi đảng Việt Tân lên tiếng tố cáo trước công luận, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mới chịu thú 
nhận việc bắt giữ ông Phạm Minh Hoàng vào ngày 9 tháng 9 vừa qua. Mặc dù trước đó cả tháng đã có sự báo động từ 
gia đình, nhưng Hà Nội vẫn tìm cách ém nhẹm như họ vẫn thường làm với nhiều vụ bắt bớ đã và đang xẩy ra tại Vi ệt 
Nam.   

Ngoài ra, nhà cầm quyền CSVN vẫn ngoan cố dấu diếm việc bắt giữ 3 đảng viên khác của đảng Việt Tân gồm Mục sư 
Dương Kim Khải, bà Trần Thị Thúy và ông Nguyễn Thành Tâm. Cả 3 người này đã bị bắt từ giữa tháng 7 và đầu tháng 
8, nhưng cho đến nay vẫn không ai biết số phận của họ ra sao, gia đình hoàn toàn không nhận được bất cứ tin tức nào từ 
họ. Quyền được thông tin với gia đình và quyền được luật sư bảo vệ là những điều bắt buộc phải được tôn trọng, nhất là 
để bảo vệ người bị bắt giữ không bị ngược đãi hoặc ép cung. 

Không những vậy, nhà cầm quyền CSVN đã vi phạm chính luật tố tụng hình sự của họ khi bắt giữ những người này quá 
thời hạn mà không có quyết định tạm giam và thông báo cho gia đình. Riêng trường hợp của ông Phạm Minh Hoàng, 
chỉ sau khi gia đình gửi thư khiếu nại và tố cáo trước công luận thì công an mới cho công bố lệnh tạm giam. 

Tại tỉnh Bến Tre, trong cùng đợt bắt giữ ông Nguyễn Thành Tâm, công an đã tung ra một cuộc khủng bố nhắm vào 
nhiều dân oan khác. Họ bắt giữ ông Phạm Văn Thông ngày 18/7/2010 và triệu tập hỏi cung ông Nguyễn Văn Nông, bà 
Nguyễn Thị Ni, bà Nguyễn Thị Hằng, bà Phạm Thị Tạo, v.v... Trong số này, có người bị đánh đập tại chỗ, có người bị 
tra khảo bằng roi điện đến hỏng cả hai mắt và hai chân. 

Tất cả những nạn nhân bị bắt hoặc khủng bố đều là những nông dân lương thiện. Họ là những dân oan bị mất đất vào 
tay cán bộ gian tham và đã cùng với ông Nguyễn Thành Tâm khiếu kiện, tranh đấu để đòi lại những gì đã bị cướp mất 
bởi chính quyền địa phương. Ngày nay họ bị gán ghép vào tội “âm mưu lật đổ chính quyền” chỉ vì họ đã can đảm đứng 
lên đòi công lý cho bản thân và những người chung quanh. 

Đảng Việt Tân cực lực lên án hành động chà đạp những quyền căn bản của những nông dân lương thiện, và nhất là việc 
bắt giữ những đảng viên Việt Tân chỉ vì họ tham gia một đảng phái chính trị và đấu tranh ôn hòa bất bạo động. Những 
hành động bắt bớ, đàn áp của nhà cầm quyền CSVN nói trên là phản dân chủ và vi phạm nghiêm trọng bản Tuyên Ngôn 
Quốc Tế Nhân Quyền.   

Đảng Việt Tân thách thức nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam:  

• Hãy chứng minh tại sao việc đào tạo thế hệ trẻ, bảo vệ chủ quyền đất nước và môi sinh, thực thi quyền tự do 
tín ngưỡng, tranh đấu cho quyền sống của dân oan và công bằng xã hội lại là “âm mưu lật đổ chính quyền”. 

• Hãy tạo diễn đàn để đồng bào dân oan có thể trình bầy những oan ức của họ mà không bị trù dập, để những 
người quan tâm đến hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc có thể tranh đấu cho đất nước mà không bị bắt bớ, và 
để những ai không đồng quan điểm với đảng CSVN có thể tự do hoạt động ôn hòa mà không bị khủng bố bởi 
guồng máy bạo lực của chế độ. 

Đảng Việt Tân kêu gọi sự hỗ trợ và bảo vệ những nạn nhân của công an Việt Nam tại tỉnh Bến Tre. Đảng Việt Tân sẽ 
cùng đồng bào trong và ngoài nước, cộng đồng quốc tế, và các tổ chức phi chính phủ tranh đấu cho sự tự do của 4 đảng 
viên Việt Tân và những người đấu tranh khác đang bị bắt giữ. 
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