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Nhiều trí thức kêu gọi trả tự do cho 

blogger Anh Basàm 

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok 

2014-09-15 

 
Blogger Nguyễn Hữu Vinh, chủ blog Anh Ba Sam, bị bắt hồi tháng Năm năm 2014. 

danchimviet.info 

 

Một nhóm 51 người vừa ký tên vào Yêu cầu Trả tự do ngay cho anh Nguyễn Hữu Vinh, 

người chủ xướng trang điểm tin Anh Basam trên mạng Internet. Anh này đang bị giam và 

khởi tố theo điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội danh ‘lợi dụng các quyền tự do dân 

chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân’. 

Yêu cầu 

Trong số những người ký tên đầu tiên vào yêu cầu trả tự do ngay cho anh Nguyễn Hữu 

Vinh, tức blogger Anh Basam, có những vị được nhiều người biết đến tại Việt Nam như 

giáo sư Chu Hảo, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, tiến sĩ Nguyễn Quang A, tiến sĩ Hà Sĩ Phu… Yêu 

cầu được gửi  đích danh cho ông bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. 

Theo những người ký tên yêu cầu trả tự do cho anh Nguyễn Hữu Vinh và người cùng bị bắt 

với anh này là cô Nguyễn thị Minh Thúy thì anh Vinh là người nhiệt thành yêu nước, kiên 

quyết chống nhà cầm quyền Trung Quốc xâm chiếm biển- đảo của Việt Nam. 

Những người ký tên cũng nhận định rằng anh Nguyễn Hữu Vinh tin tưởng xu thế dân chủ 

hóa là một xu thế không thể đảo ngược đem lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam. 

Việc bắt giữ và khởi tố anh Nguyễn Hữu Vinh theo điều 258 Bộ Luật Hình sự của Việt 

Nam, theo những người ký tên yêu cầu trả tự do cho anh ta là sự vi phạm nghiêm trọng các 
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quyền con người được ghi trong HP của Việt Nam, đồng thời vi phạm Tuyên ngôn Nhân 

quyền cũng như Công ước Quốc tế 

Việc bắt giữ và khởi tố anh Nguyễn Hữu Vinh theo điều 258 Bộ Luật Hình sự của Việt 

Nam, theo những người ký tên yêu cầu trả tự do cho anh ta là sự vi phạm nghiêm trọng các 

quyền con người được ghi trong Hiến pháp của Việt Nam, đồng thời vi phạm Tuyên ngôn 

Nhân quyền cũng như Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã 

cam kết tôn trọng. 

Lên tiếng vì tự do ngôn luận 

Những người ký tên cho rằng việc làm của anh Nguyễn Hữu Vinh chỉ là thực thi quyền tự 

do ngôn luận mà thôi. 

Từ Đà Lạt, ông Mai Thái Lĩnh, một trong những người ký tên, trình bày ý kiến của ông khi 

tham gia ký tên vào yêu cầu trả tự do cho anh Basam Nguyễn Hữu Vinh như sau: 

Việc anh Basam Nguyễn Hữu Vinh bị bắt giam cho đến nay tôi cho chỉ là liên quan đến vấn 

đề tự do ngôn luận thôi. Vì trang Basam trước đây là một trang chuyển tải thông tin và giúp 

cho độc giả ở Việt Nam có cái nhìn khách quan hơn về tình hình đất nước. Phải nói trong 

thời gian qua trang Basam có đóng góp rất lớn trong việc đưa ra thông tin đa chiều.  Chúng 

tôi thấy vấn đề giam anh Basam đến nay cũng không rõ ràng, đặc biệt thông qua bản cáo 

trạng phổ biến trên mạng chúng tôi thấy cũng xoay quanh việc anh Basam đưa ra những 

thông tin mà đảng và Nhà nước cho là bất lợi vì nói đến những vấn đề đụng chạm đến lãnh 

đạo hay đảng. Nhưng chúng tôi thấy việc bắt giam khẩn cấp và qui tội có những cái giống 

với trường hợp của chúng tôi và của nhiều người khác trước đây, chúng tôi thấy điều đó vi 

phạm rất nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận. 

Mà trong tình hình hiện nay của đất nước ta, về phía nhà cầm quyền có rất nhiều thông tin 

đưa ra một chiều, bưng bít, có nhiều vấn đề không rõ ràng. Nện chúng tôi nghĩ nếu chuyện 

này cứ tiếp tục xảy ra thì tình hình đất nước không thể cải thiện được. 

Blogger Đặng Bích Phượng hiện cư ngụ tại Hà Nội và quan tâm đến tình hình các nhà đấu 

tranh cho dân chủ- nhân quyền tại Việt Nam cho biết chị tham gia ký tên trả tự do cho anh 

Basam Nguyễn Hữu Vinh vì đây là một trường hợp tiêu biểu cho thấy nhà cầm quyền Hà 

Nội trấn áp các tiếng nói nêu lên sự thật tại Việt Nam: 

Chuyện này theo tôi không phải mới nhưng anh Basam là một khuôn mặt điển hình, gần như 

tiêu biểu và có một sức thu hút rất lớn trong xã hội. Có nhiều người nói tại sao chỉ ký tên 

kêu gọi trả tự do cho anh Basam mà không cho nhiều người khác, nhưng tôi nghĩ tiêu biểu 

nhất là anh Basam. Tôi cho rằng anh Basan đã thức tỉnh nhiều người. 

Tôi nghĩ anh Basam cũng như những người lên tiếng khác lên tiếng chỉ để nói lên sự thật. 

Chúng tôi không chống một cái gì- nhà nước hay cộng sản, mà chúng tôi chống những cái 

bất công 

Blogger Đặng Bích Phượng 

Tôi được biết có rất nhiều lần, ngay cả bên truyền thông lề phải cũng nói rằng chính phủ 

nhiều lần gặp anh ấy khuyên không nên đưa tin nữa nhưng anh không thỏa hiệp với họ. Tôi 
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nghĩ anh Basam cũng như những người lên tiếng khác lên tiếng chỉ để nói lên sự thật. 

Chúng tôi không chống một cái gì- nhà nước hay cộng sản, mà chúng tôi chống những cái 

bất công. Không phải chỉ trong chế độ cộng sản này mà chế độ nào cũng vậy nếu có bất 

công, chúng tôi lên tiếng. Việc anh Basam làm chúng tôi ủng hộ vì đem đến sự thật cho 

những người mà từ trước đến nay họ không hề được biết. Tôi cho rằng đóng góp của anh 

Basam rất lớn. 

Tình hình đất nước nghiêm trọng 

Ông Mai Thái Lĩnh cho rằng tình hình đất nước hiện nay đang trong giai đoạn có những 

diễn biến quan trọng, và nhà cầm quyền không thể hành xử theo cách đối với những nhân 

vật như anh Basam Nguyễn Hữu Vinh: 

Chúng tôi nghĩ vấn đề này có liên quan đến một vấn đề hơi tế nhị là mối quan hệ giữa Việt 

Nam- Trung Quốc. Tại vì rất nhiều người bị bắt giam gần đây là những người có liên quan 

đến mối quan hệ Việt Nam- Trung Quốc. Theo tôi, hiện nay nếu Việt Nam muốn thoát ra 

khỏi xu thế ảnh hưởng của Trung Quốc, muốn tiến tới cơ hội để phát triển tốt hơn, thì phải 

làm sao thoát khỏi sự ràng buộc đó. Mà muốn thoát khoải sự ràng buộc đó thì đảng và nhà 

nước phải để cho các quyền tự do căn bản được thực thi như tự do ngôn luận, tự do hội họp, 

tự do lập hội, tự do tín ngưỡng- tôn giáo… Chứ nếu cứ như tình trạng thế này là cách để ở 

lại trong tình trạng cũ và như vậy sự ràng buộc Việt Nam- Trung Quốc lại càng nặng nề 

hơn nữa.  

Nhất là gần đây có những dấu hiệu, giả thuyết không biết có đúng không là trong đảng có 

hai xu hướng: một là ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc để ngã sang các nước dân chủ, 

còn khung hướng thứ hai là bảo thủ muốn trì kéo, muốn giữ lại trong quĩ đạo của Trung 

Quốc. Tình hình như vậy rất xấu, không thể giải quyết được nhiều vấn đề như dân chủ- 

nhân quyền và trong đó có cả việc bảo vệ chủ quyền quốc gia nữa. Cho nên những người ký 

tên thuộc nhiều xu hướng khác nhau, có nhiều quan niệm khác nhau; nhưng chúng tôi đồng 

ý với nhau là làm sao tìm cách ngăn chặn bớt tình trạng như thế này. 

Chúng tôi nghĩ vấn đề này có liên quan đến một vấn đề hơi tế nhị là mối quan hệ giữa Việt 

Nam- Trung Quốc. Tại vì rất nhiều người bị bắt giam gần đây là những người có liên quan 

đến mối quan hệ Việt Nam- Trung Quốc. 

Ông Mai Thái Lĩnh 

Luật sư Hà Huy Sơn, người tham gia bào chữa cho vụ việc của anh Nguyễn Hữu Vinh đưa 

ra ý kiến về việc bắt giữ anh này khi chủ xướng trang điểm tin Anh Basam: 

Theo tôi việc bắt tạm giam không cần thiết vì theo khung hình phạt của điều 258 thì không 

nhất thiết phải bắt tạm giam. Việc bắt khẩn cấp tạm giam như thế là không cần thiết, nhưng 

trong luật lại không qui định rõ ràng. 

Anh Basam Nguyễn Hữu Vinh bị bắt khẩn cấp hồi ngày 5 tháng 5 vừa qua. Sau ba tháng 

điều tra đầu tiên, cơ quan chức năng gia hạn điều tra thêm ba tháng nữa. 

Anh Basam Nguyễn Hữu Vinh từng là một viên chức của Bộ Công an Việt Nam, rồi làm ở 

ban Việt Kiều Trung ương của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Cha anh từng là một ủy viên Trung 
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ương Đảng, đại biểu quốc hội, bộ trưởng Bộ Lao động, giám đốc công an Khu bốn và đại sứ 

Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Nga. 

Văn bản kêu gọi ký tên trả tự do cho anh Basam Nguyễn Hữu Vinh ghi rõ việc thu thập chữ 

ký sẽ kéo dài đến ngày 4 tháng 10 sắp tới. 

Gia Minh 

Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/requ-relea-blog-anhbasam-

09152014064332.html 

 

 

Yêu cầu trả tự do ngay cho  

anh Nguyễn Hữu Vinh (Anh Basàm) 

Kính gửi: Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công An 

Anh Nguyễn Hữu Vinh (blogger Anh Ba sàm), sinh ngày 15-9-1956, đã bị Cơ 

quan An ninh điều tra Bộ Công An bắt khẩn cấp (cùng với Nguyễn Thị Minh 

Thúy) ngày 5-5-2014 (3 ngày sau khi Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trên 

vùng biển Việt Nam) vì bị cho là đã vi phạm điều 258 của Bộ Luật Hình sự 

(tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, công dân”). 

Gia đình anh Vinh đã 2 lần khiếu nại, ngày 5-6-2014 và 21-8-2014, về việc 

chính Cơ quan điều tra đã vi phạm trắng trợn: 1) Điều 81 của Bộ luật tố tụng 

hình sự (BLTTHS) về bắt người trong trường hợp khẩn cấp và 2) các quy định 

về khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản nêu tại Chương XII của 

BLTTHS. Tuy vậy cho đến nay gia đình cho biết vẫn chưa hề có sự hồi âm 

nào. 

Anh Nguyễn Hữu Vinh là người nhiệt thành yêu nước, kiên quyết chống nhà 

cầm quyền Trung Quốc hung hăng xâm chiếm biển đảo, tin tưởng ở xu thế dân 

chủ hóa không thể đảo ngược đem lại lợi ích cho toàn thể dân tộc, anh Vinh 

chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình trên hai phương diện ấy, nhưng 

đã bị gán ghép cho tội rất mơ hồ theo Điều 258 của Bộ luật Hình sự. Việc làm 

của Cơ quan điều tra với anh Vinh đã vi phạm nghiêm trọng các quyền con 

người được ghi trong Hiến pháp Việt Nam và Tuyên ngôn nhân quyền cũng 

như Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam 

cam kết tôn trọng. 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/requ-relea-blog-anhbasam-09152014064332.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/requ-relea-blog-anhbasam-09152014064332.html
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Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, yêu cầu ông Bộ trưởng đình chỉ việc 

điều tra và trả tự do ngay cho anh Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Thị Minh 

Thúy. 

Ngày 14-9-2014 

Danh sách những người ký tên ban đầu: 

Stt Họ Tên (chức danh) Nghề nghiệp  Nơi cư trú 

1 Nguyễn Quang A Kỹ sư Hà Nội 

2 
Nguyễn thị 

Hoàng 
Bắc nhà văn Hoa Kỳ 

3 Nguyễn nguyên Bình Nhà văn Hà Nội 

4 
Nguyễn thị 

Thanh 
Bình nhà văn Hoa Kỳ 

5 Bùi Chát nhà văn Sài Gòn 

6 Huỳnh Ngọc Chênh Nhà báo Sài Gòn 

7 Nguyễn Huệ Chi 

GS., nguyên Chủ tịch Hội 

đồng khoa học Viện Văn 

học Việt Nam 

Hà Nội 

8 Tiêu Dao Bảo Cự Nhà văn Đà Lạt 

9 Ngô Thị Kim Cúc nhà văn, nhà báo Sài Gòn 

10 Nguyễn Xuân Diện 
Ts., Nhà nghiên cứu Hán 

Nôm 
Hà Nội 

11 Lê Đăng Doanh 

Ts., Kinh tế gia, nguyên 

Viện trưởng Viện Kinh tế 

Trung ương 

Hà Nội 

12 Trần Tiến Đức Nhà báo Hà Nội 

13 Phạm Chí Dũng Nhà báo Sài Gòn 
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14 Hoàng Dũng PGS. Ts. Ngôn ngữ học Sài Gòn 

15 Lê Minh Hà 
nhà văn, nguyên giáo viên 

trường Hà Nội Amsterdam 
Đức 

16 Phan Tấn Hải nhà văn Hoa Kỳ 

17 Nguyễn Thanh Hằng Dược sĩ Pháp 

18 Chu Hảo 
PGS. Ts. Giám đốc NXB Tri 

Thức 
Hà Nội 

19 Nguyễn Gia Hảo 

Nguyên thành viên Tổ Tư 

vấn của Thủ tướng Chính 

phủ Võ Văn Kiệt 

Hà Nội 

20 Võ Thị Hảo nhà văn Hà Nội 

21 Vũ Thư Hiên Nhà văn Pháp 

22 Phạm Duy Hiển Kỹ sư, dịch giả Vũng Tàu 

23 Nguyễn Thế Hùng Gs.Ts. Đà Nẵng 

24 Hoàng Hưng Nhà thơ Sài Gòn 

25 Lê Xuân Khoa Sử gia Hoa Kỳ 

26 Hồ Uy Liêm 
nguyên Phó Chủ tịch Liên 

hiệp các Hội KHKTVN. 
Hà Nội 

27 Mai Thái Lĩnh Nhà nghiên cứu độc lập Đà Lạt 

28 Phan Đăc Lữ Nhà thơ Sài Gòn 

29 Nguyễn Khắc Mai Minh triết Việt Hà Nội 

30 GB Huỳnh Công Minh 

Linh mục Chánh sở Nhà 

thờ Chính toà Đức Bà Sài 

Gòn 

Sài Gòn 

31 Kha Lương Ngãi 
Nguyên phó TBT Sài gòn 

Giải phóng 
Sài Gòn 
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32 Nguyên Ngọc nhà văn Hội An 

33 Trần Đức Nguyên 

Nguyên trưởng ban nghiên 

cứu của Thủ tướng Chính 

phủ 

Hà Nội 

34 Hà Sĩ Phu 
Ts., Nhà nghiên cứu độc 

lập 
Đà Lạt 

35 Huỳnh Sơn Phước 
Nhà báo, nguyên phó TBT 

Tuổi trẻ 
Sài Gòn 

36 Đặng Bích Phượng Blogger Hà Nội 

37 Nguyễn Đăng Quang Đại tá công an (hưu) Hà Nội 

38 Bùi Minh Quốc Nhà thơ Đà Lạt 

39 Trần Ngọc Sơn Kỹ sư Pháp 

40 Tô Lê Sơn kỹ sư Sài Gòn 

41 Võ Văn Tạo Nhà báo Nha Trang 

42 Trần Công Thạch Nhà giáo về hưu Sài Gòn 

43 Nguyễn Lân Thắng Blogger Hà Nội 

44 Trần Quang Thành Nhà báo Slovakia 

45 Trần Minh Thảo Viết văn 
Bảo Lộc, 

Lâm Đồng 

46 Đào Tiến Thi 

Thạc sỹ ngữ văn, UVBCH 

Hội Ngôn ngữ học Việt 

Nam 

Hà Nội 

47 Nguyễn Tường Thụy Nhà thơ, nhà báo Hà Nội 

48 Phạm Toàn 
Nhà giáo, nhóm Cánh 

Buồm 
Hà Nội 

49 Phạm Đình Trọng Nhà Văn Sài Gòn 
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50 Dương Tường Nhà thơ, dịch giả Hà Nội 

51 J.B. Nguyễn Hữu Vinh Blogger Hà Nội 
 

Các quý vị có thể ký tên vào văn bản này bằng cách ghi rõ họ, tên, (chức danh 

nếu có và) nghề nghiệp, nơi cư trú (tỉnh, thành phố) và gửi vào 

tratudochoanhbasam@gmail.com. Chúng tôi tiếp tục nhận chữ ký từ chiều 14-

9-2014 đến 20 giờ ngày 04-10-2014. 
    

   

Nguồn: http://basamnews.info/2014/09/14/yeu-cau-tra-tu-do-ngay-cho-anh-

nguyen-huu-vinh-anh-basam/#more-134240 
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