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NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ VIỆT NAM 
KHÔNG CHẤP NHẬN IM TIẾNG 

 

 
  
(https://asiatimes.com/2021/03/the-vietnamese-women-who-refuse-to-

stay-silent/) 
  
Grace Bùi (viết cho ngày Phụ Nữ Thế Giới, March 8, 2021) 
Lê Tuấn chuyển dịch 
  
Ngay trước nửa đêm ngày 6 tháng 10, 2020, cảnh sát ập đến chỗ ở trọ 
của cô Phạm Thị Đoan Trang, một nhà văn, nhà báo, và tranh đấu nhân 
quyền nổi tiếng tại Việt Nam. Chính quyền bắt giữ cô dựa theo điều 88 của 
bộ luật Hình Sự 1999 về tội “tạo ra, tàng trữ, tung ra, hay loan truyền những 
tin tức, tài liệu tuyên truyền và những bài viết chống lại Nước Cộng Hòa Xã 
hội Việt Nam.” Cô có thể bị phạt tù tới 20 năm. 
  
Điều đáng chú ý là Phạm Đoan Trang bị bắt chỉ một vài giờ sau khi Hoa Kỳ 
và Việt Nam chấm dứt cuộc đối thoại hàng năm lần thứ 24 về Nhân Quyền. 
Trang hiện đang bị biệt giam chờ ngày ra tòa. Từ hôm đó, không ai trông 
thấy Trang hay nghe thấy tin tức gì về Trang, kể cả luật sư của cô. 
  
Đáng tiếc là trường hợp của Trang không phải là trường hợp duy nhất. Mặc 
dù đã tạo được những thành công trên bình diện quốc tế về những đóng 
góp cho nhân quyền, tự do báo chí, phong trào ủng hộ dân chủ, Trang và các 
phụ nữ tranh đấu trong nước thường bị sách nhiễu, bắt giam và xử án tù dài 
hạn. 
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Vào ngày 24 tháng 6, 2020 cảnh sát tông cửa vào nhà bắt bà Cấn Thị Thêu 
dù không có lệnh truy nã. Thêu đã từng là nạn nhân của việc lấn chiếm đất 
và là nhà tranh đấu về chủ quyền đất đai. Bà đã bị sách nhiễu nhiều lần 
trước khi bị bắt, lần này là lần thứ ba. Hiện nay bà đang bị giam biệt lập. Hai 
người con trai của bà, Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương cũng đã bị bắt. Chỉ 
có chồng bà, ông Trịnh Bá Khiêm, không bị cầm tù. 
  
Cùng sáng sớm hôm đó, Nguyễn Thi Tâm, một người đã đệ đơn thỉnh cầu về 
đất đai và tranh đấu nhân quyền, cũng bị cơ quan an ninh bắt cóc lúc đi chợ 
ở gần nhà. Cả 4 người này đều bị kết tội dưới điều luật số 117. 
  
Theo hồ sơ của Dự Án 88, cho đến ngày 2 tháng 3, 2021, đã có 83 phụ nữ 
tranh đấu ở trong tình trạng nguy nan, kể cả 28 người đang bị giam giữ về 
tội phát biểu về các vấn đề nhân quyền và dân chủ. Đã có 9 phụ nữ bị bắt 
trong năm 2020, 4 trong năm 2019. Số người bị bắt tăng gấp đôi trong năm 
2020, và hầu hết những phụ nữ này bị kết tội đã phát biểu ý kiến của của 
mình trên mạng xã hội. 
  
Việt Nam trấn áp những sự chống đối một cách rộng lớn, thường xuyên cấm 
đoán các tù nhân chính trị liên lạc với gia đình hay luật sư, không được xử 
trên tòa một cách công bằng và không được săn sóc sức khỏe đầy đủ khi bị 
giam. 
  
Việc quy vào những phụ nữ tranh đấu này như chủ đích còn nêu lên những 
lo ngại về cách đối xử với các phụ nữ, gia đình và con cái của họ, nhất là 
những đứa trẻ. Việc bắt bớ và sách nhiễu những phụ nữ có con nhỏ còn có 
những ảnh hưởng lớn đến vấn đề tâm thầm của cả mẹ lẫn con, như lời nhà 
nhân quyền Trần Thi Nga đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Dự Án 88 
sau khi được tha. 
  
Dựa theo khoản 1(b) của điều luật 67 của bộ luật Hình Sự 2015, “Một phạm 
nhân đang có thai hay có con nhỏ dưới 36 tháng có thể được hoãn thi hành 
bản án cho tới khi đứa bé đủ 36 tháng.” Tuy nhiên chính quyền Việt Nam 
không tuân theo luật lệ của chính họ một cách thường xuyên. 
  
Đoàn Thị Hồng bị bắt vào ngày 2-9-2018, dù không bị khép tội hay có lệnh 
truy nã và gia đình cô không biết cô ở đâu trong một thời gian rất lâu. Hồng 
chỉ có hai mẹ con, đứa bé mới 30 tháng vào lúc cô bị bắt và giam biệt lập 
một năm. Trong thời gian đó, gia đình cô, kể cả đứa bé gái, đều không được 
phép vào thăm. 
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Huỳnh Thị Tố Nga, một chuyên viên phòng thí nghiệm, cũng là một bà mẹ 
không chồng với 2 đứa con, trong đó có một bé dưới 30 tháng tuổi lúc cô bị 
mật vụ bắt cóc. Cô bị bắt đi ngày 29-1-2019 tại ngay nhà thương chỗ cô làm 
việc. Gia đình không có tin tức gì về cô trong vòng mấy tuần lễ. Sau khi Nga 
bị bắt, gia đình cô quyết định không lên tiếng nữa và cũng không ủng hộ cô 
vì sự hăm dọa của nhà cầm quyền. 
  
Đinh Thị Thu Thủy, một phụ nữ độc thân, có con, là người bị bắt sau cùng. 
Thủy bị bắt vào ngày 18-4-2020, dưới khoản 117 vì tội “tạo ra, tàng 
trữ, tung ra hay  loan truyền những tin tức, tài liệu và những bài viết chống 
lại Nước Cộng Hòa Xã hội Việt Nam.” 
  
Theo lời kết tội, Thủy bị cho là đã tạo ra một số chương mục trên Facebook 
để loan ra nhiều bài viết đánh sai lạc đường lối của chính quyền và nhục mạ 
các giới chức lãnh đạo. Cô cũng còn bị kết án là chỉ trích các biện pháp của 
đảng Cộng Sản trong việc đối phó với dịch Covid-19. 
  
Thủy là nhà tranh đấu cho nhân quyền và môi trường. Cô cũng độc thân với 
đứa con 9 tuổi. Thủy bị biệt giam trước khi ra tòa và không được gặp đứa 
con trai cho tới tháng 12 năm 2020. Cô bị xử án 7 năm tù vào tháng 20-1-
2021 và bị đau nặng trong lúc bị giam hãm. 
  
Chính quyền Việt Nam thường dùng các trẻ em làm áp lực để các bà mẹ ký 
bản thú tội. Nhà cầm quyền kết án các người đàn bà này đã không làm tròn 
bổn phận của người mẹ. Những phụ nữ này thường được chuyển sang các 
trại giam xa khu vực họ cư trú, có khi đến cả ngàn cây số. Giam giữ họ ở xa 
như vậy, việc các con nhỏ đi thăm viếng cực kỳ khó khăn. Gia đình chỉ được 
thăm mỗi tháng một lần dưới 30 phút. Nhiều khi gia đình lặn lội từ xa đến 
nơi thì mới biết là không được phép vào thăm. 
  
Tình trạng nhân quyền ở Việt Nam đã trở nên tệ hại hơn trong 5 năm qua. 
Nhà cầm quyền thường áp dụng những luật lệ rất khắt khe để đe dọa quyền 
tự do phát biểu ý kiến và kết án tù những người chống đối lâu hơn. 
  
Nhà cầm quyền tiếp tục lạm dụng quyền hành đối với những quyền lợi căn 
bản của nhân dân. Họ tự ý bắt bớ và giam giữ, phạt tù rất lâu, cấm cản 
quyền được phát biểu ý kiến, hệ thống Internet, những cuộc hội họp ôn hòa, 
và quyền tự do đi lại, chẳng hạn như bằng cách ra lệnh cấm di chuyển. 
  
Sự hành hạ và đối xử tệ hại với những tù nhân chính trị cũng là một chuyện 
đáng lo ngại, nhất là đối với những phụ nữ bị cầm tù trong các điều kiện đó. 
Những cựu tù nhân đã cho biết về các kinh nghiệm trong tù của họ, chẳng 
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hạn như phải giành giật nhau vì một miếng băng vệ sinh hay các cai tù đứng 
nhìn họ lúc họ thay quần áo. 
  
Dự Án 88 đã phỏng vấn Phạm Đoan Trang trước khi cô bị bắt. Cô nói tới 
những phấn đấu và thử thách của phụ nữ bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Cô 
Trang phát biểu: “Nói chung, đàn bà Việt Nam không được tôn trọng. Không 
phải chỉ trong công cuộc phấn đấu cho nền dân chủ mà thôi, những phụ nữ 
tranh đấu chịu thiệt thòi vì họ bị tấn công không kém gì phái nam. Họ bị 
đánh đập, hành hạ.” 
  
“Việc của họ làm không thua gì những gì phái nam làm nhưng họ thường chỉ 
nhận được sự thương hại. Tôi không cho đó là tôn trọng…” 
  
“Trong một chế độ độc tài, không ai có tự do, nhất là phụ nữ. Sự thiếu tự do 
của họ gấp nhiều lần so với phái nam. Bởi vì phụ nữ không chỉ là nạn nhân 
của chế độ về các vấn đề chính trị mà thôi, họ còn là nạn nhân của sự bất 
bình đẳng giới tính và sự tự chế”. 
  
Ngày Phụ Nữ Quốc Tế được cử hành vào ngày 8 tháng Ba mỗi năm. Dự Án 
88 dành trọn tháng Ba để vinh danh các phụ nữ tranh đấu Việt Nam và đặc 
biệt là 28 người đang bị tù đầy. 
  
Xin cùng chúng tôi cất lên tiếng nói của những phụ nữ Việt Nam tranh đấu 
trong dịp Ngày Phụ Nữ Quốc Tế. Chúng tôi khuyến khích các chính quyền 
nước ngoài và những hội đoàn làm áp lực với chính quyền Việt Nam, bắt 
buộc họ đối xử tử tế hơn với các nữ tù nhân, chẳng hạn như bảo đảm giờ 
giấc thăm viếng và tôn trọng chính luật lệ của họ về sự bắt bớ những người 
đàn bà có con nhỏ, và trao trả tự do cho tất cả các nữ tù nhân vô điều kiện. 
  
(Bà Grace Bùi là thành viên vận động sách lược của “Dự Án 88”, một tổ 

chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm thúc đẩy quyền tự do ngôn luận ở Việt 

Nam.) 
  
 Những người phụ nữ Việt Nam không chấp nhận im lặng như Phạm Đoan 

Trang, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm, Trần Thị Nga, Đoàn Thị Hồng, 

Huỳnh Thị Tố Nga, Đinh Thị Thu Thuỷ….. 
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