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Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai lại nhận một bản án phi nhân 

Sau vỏn vẹn 4 giờ trình diễn, Tòa án Nghệ An đã kết án anh Nguyễn Văn Oai thêm 5 năm tù giam 
và 4 năm quản chế. 

Nguyễn Văn Oai hiên ngang đứng trước tòa án công cụ dày đặc công an trong lúc người thân và 
những bạn bè của anh đều bị cấm không cho tham dự phiên tòa có nhãn "công khai".

Anh Nguyễn Văn Oai, một người hoạt động xã hội và là đảng viên Việt Tân 36 tuổi, đã tích cực 
tham gia các vận động chống tàn phá môi sinh, chăm sóc những con người bị xã hội bỏ rơi và nhất 
là chống Trung Quốc xâm lược.

Anh bị bắt lần đầu năm 2011 và bị kết án 4 năm tù về tội "âm mưu lật đổ chính quyền" theo điều 79 
BLHS, chỉ vì đã theo học các lớp đấu tranh ôn hòa bất bạo động. Người tù Nguyễn Văn Oai đã 
không chấp nhận bản án phi lý này trong thời gian ở tù và sau khi ra tù. Anh luôn hành xử đúng tư 
cách của một người vô tội và xem bản án tù cộng quản chế của chế độ là bằng chứng vi phạm nhân 
quyền trầm trọng.

Giáo sư luật của Đại Học Stanford, ông Allen Weiner, đã đệ nạp trường hợp của anh Nguyễn Văn 
Oai lên Ủy ban Điều tra về Bắt giữ Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc và đã nhận được phán quyết chính 
thức năm 2013 rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã vi phạm luật quốc tế khi tùy tiện bắt giam anh Oai.

Do đó, không chỉ đối với công luận Việt Nam và cả các định chế quốc tế, các bản án của tòa án 
CSVN đối với Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai đều phi lý, phi pháp, và phi nhân.

Hồ sơ của anh Nguyễn Văn Oai cùng với các tù nhân lương tâm Việt Nam khác đang được lưu trữ 
và sẽ dính liền với các lãnh tụ CSVN, ngay cả hàng thập niên sau khi họ đã hết nắm quyền, như 
đang thấy trong các vụ xử "cựu hung thần" tại các tòa án quốc tế trong những năm qua.
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