Anh Trần Huỳnh Duy Thức bị đầu độc
Chiều nay, 24/11/2018, gia đình anh Thức đến trại giam số 6, tỉnh Nghệ An, thăm
anh theo định kỳ hàng tháng.
Sau khi đọc bài hát viết tặng cha mình, anh Thức nói ngay rằng cách đây 4 ngày
(tức thứ Ba vừa rồi), lúc 5h15 khi thức dậy vào sáng sớm hàng ngày, anh thấy
chóng mặt chao đảo, đo huyết áp thì kết quả rất cao (150/110), mồ hôi tuôn ra rất
nhiều, nước uống vào bị ộc ra, có lẫn một vài sợi máu tươi.
Khi anh nằm nghỉ một chút thì bỗng rất nhiều mật vàng, mật xanh trong người trào
ta, khiến quay cuồng đầu óc. Nhân viên y tế của trại giam khám, nói anh bị "tuần
hoàn não" và cho uống 2 viên thuốc, nhưng ngay lập tức lại trào ra hết.
Đến 7h sáng, huyết áp trở lại bình thường và có thể ăn sáng, ăn trưa bình thường,
nhưng cả ngày hôm đó anh rất mệt. Sang hôm sau thì sức khoẻ anh trở lại bình
thường cho đến hôm nay.
Tuy nhiên, từ hôm đó anh không dám dùng thức ăn mà trại cung cấp, vì không còn
an toàn nữa. Thấy anh dùng mì gói, trại giam lại dùng thủ đoạn đê tiện là không phát
nước sôi cho anh như từ trước đến nay vẫn làm.
Anh Thức cho biết giờ đây Ban giám thị trại giam chỉ thị gây khó khăn cho anh rất
nhiều, trái ngược hẳn trước đây. Cán bộ quản giáo chỉ đơn giản bảo "lãnh đạo quyết
định, không cần căn cứ gì hết" để trả lời các phản đối và yêu cầu viện dẫn luật của
anh Thức.
Họ hạn chế và không cho anh Thức nhận thư nữa, cũng không cho gửi thư bằng
phát chuyển nhanh. Họ còn thông báo rằng sắp tới sẽ xem xét cấm hẳn dùng nước
sôi, đèn pin, máy đo huyết áp và máy đo đường huyết. Anh Thức hỏi căn cứ pháp lý
thì họ không trả lời.
"Những gì cơ bản cho sinh hoạt tối thiểu trong tù như trước đây đã mất hết rồi,
không còn gì nữa", anh Thức cho biết vậy.
Cuối buổi gặp anh Thức đề nghị toàn thể nhân dân, bạn bè quốc tế và các luật sư
can thiệp khẩn cấp giúp chấm dứt tình trạng nguy hiểm, trong đó có khả năng bị đầu
độc, mà anh đang đương đầu.
Thông tin này hoàn toàn phù hợp với điều mà một nhà ngoại giao nước ngoài cho
tôi hay vào tuần trước, rằng nhà cầm quyền Việt Nam đang sử dụng hình thức tra
tấn tinh thần anh Trần Huỳnh Duy Thức, buộc anh nhận tội để được trả tự do trong
nước, vì anh hoàn toàn từ chối đi nước ngoài.
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