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Gia đình gửi thư khẩn về tình trạng của 
Trần Huỳnh Duy Thức 

 

 

Phong trào tiếp sức tuyệt thực cùng ông Trần Huỳnh Duy Thức 

 Courtesy FB 

Sáng ngày 9/9, ông Trần Văn Huỳnh, cha ruột của tù nhân lương tâm 
Trần Huỳnh Duy Thức, đã gửi thư kêu gọi các tổ chức xã hội dân sự và 

nhân dân Việt Nam “cùng lên tiếng giữ lại tính mạng” của ông Trần 

Huỳnh Duy Thức, “trước đe dọa đã tính từng ngày” do tuyệt thực dài 

ngày. 

Cựu Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ điện thoại internet OCI -Trần 
Huỳnh Duy Thức, người bị tuyên án 16 năm tù giam với cáo buộc “hoạt 

động nhằm chống chính quyền nhân dân”, đang tuyệt thực trong trại 
giam số 6 Thanh Chương - Nghệ An từ ngày 14/8/2018. 

Ngày 9/9/2018 là ngày thứ 27 ông Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực để 
yêu cầu nhà nước Việt Nam thượng tôn pháp luật bằng cách trả tự do 

cho ông theo khoản 3 của điều 109 Bộ luật hình sự năm 2015 và công 
an trại giam ngừng việc áp bức ông. 

Bức thư gửi cho lãnh đạo nhà nước, chính phủ Việt Nam, các tổ chức 

quốc tế, đại sứ quán, cơ quan ngoại giao quốc tế, các tổ chức xã hội 
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dân sự cùng toàn thể nhân dân Việt Nam bày tỏ quan ngại về sức khỏe 

của ông Thức và cho rằng: “Điều này là quá sức chịu đựng của một cơ 

thể thông thường. Và như vậy tính mạng con trai tôi có thể bị cướp đi 

bất cứ lúc nào”. 

Qua đó, gia đình yêu cầu 2 điểm như, cán bộ trại giam ngay lập tức phải 
thông báo về tình trạng sức khỏe của ông Thức và cho ông này gọi điện 

thoại về gia đình. 

  

Điều này là quá sức chịu đựng của một cơ thể thông thường. Và 
như vậy tính mạng con trai tôi có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào - Trần 
Văn Huỳnh 

Thứ hai, gia đình của tù nhân đang thụ án qua năm thứ 9 “yêu cầu các 

cơ quan chấp pháp của Việt Nam xem xét ngay các yêu cầu của Trần 

Huỳnh Duy Thức và có trả lời ngay, dựa trên các quy định của Pháp 

luật.” 

Đây là cuộc tuyệt thực dài ngày lần thứ hai của ông Thức trong trại 
giam, đã gây cảm hứng cho nhiều người dân, những nhà hoạt động và 
các nhân sĩ trí thức thực hiện các cuộc nhịn ăn ít nhất 1 ngày để đồng 

hành cùng với ông. 

Ông Trần Huỳnh Duy Thức, sinh năm 1966, nguyên là Tổng Giám đốc 

Công ty Dịch vụ điện thoại Internet One Connection thành lập ở 
Singapore khoảng năm 2002, nắm giữ giao thức gọi điện thoại qua 

Internet với mức phí rất rẻ được xem là tiền thân của các ứng dụng sau 
này như Viber, Skype… 

Năm 2009, ông Thức bị bắt với cáo buộc ban đầu là “trộm cước viễn 

thông”, tuy nhiên sau đó bị chuyển tội danh thành “Hoạt động nhằm lật 
đổ chính quyền nhân dân”. 

Ông Thức bị tuyên án 16 năm tù giam trong phiên tòa đầu năm 2010. Tổ 
chức Ân xá quốc tế sau đó gọi phiên tòa là “sự nhạo báng công lý”. 

Báo Người Lao Động dẫn cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

cho rằng, ông Thức và những đồng sự thành lập nhóm Nghiên cứu 
chấn để đề ra đường lối, kế hoạch hoạt động nằm lật đổ chính quyền 

nhân dân. 
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Ông Thức bị tuyên án 16 năm tù giam trong phiên tòa đầu năm 2010. Tổ 

chức Ân xá quốc tế sau đó gọi phiên tòa là “sự nhạo báng công lý”. 

Báo Người Lao Động dẫn cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
cho rằng, ông Thức và những đồng sự thành lập nhóm Nghiên cứu 

chấn để đề ra đường lối, kế hoạch hoạt động nằm lật đổ chính quyền 
nhân dân. 

Từ đó thông qua kế hoạch “Đoài đánh Đoài”, tức là sử dụng những 

người cộng sản “đánh” cộng sản, từ đó, chia rẽ, phân hoá nội bộ trong 
Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức nhiều lần từ chối lời đề nghị 
đi định cư ở Hoa Kỳ hay Âu Châu, và tuyên bố “ở lại để cống hiến và 

phục vụ cho đất nước”. 

Nguồn:https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/family-sent-petition-to-save-

thdt-09092018082653.html 

Chuyển Đến: Thiên Kim 

Ngày 10/9/2018 
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