
WASHINGTON DC, Hoa Kỳ (NV) – Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người đang bị

CSVN cầm tù với bản án chín năm, vừa được Bộ Ngoại Giao Mỹ vinh danh là một trong 12

phụ nữ can đảm trên thế giới.

Buổi lễ diễn ra sáng Thứ Hai, 14 Tháng Ba, được tổ chức trực tuyến tại thủ đô Washington,

DC, trong đó có bài phát biểu của Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden.

Bà Phạm Đoan Trang trong video clip Bộ Ngoại Giao Mỹ vinh danh 12 phụ nữ can đảm trên thế giới. (Hình: NV cắt từ màn
hình YouTube)

Ngoài bà Phạm Đoan Trang, 11 phụ nữ khác cũng được vinh danh năm nay là công dân

của những nước nhân quyền không được tôn trọng như Miến Điện, Bangladesh, Iraq,

Liberia, Romania, Nepal,… Họ đã can đảm dấn thân đấu tranh cho quyền làm người bất kể

nguy hiểm đến tính mạng bản thân.

Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden phát biểu trong buổi lễ nói rằng, chính phủ Mỹ tiếp tục vận

động dân chủ để ngăn chặn những kẻ muốn bịt miệng những ai đấu tranh cho nhân quyền.

Ngoại Trưởng Antony Blinken thì lên án CSVN giam giữ bất công đối với bà Phạm Đoan Trang

cũng như kêu gọi Hà Nội trả tự do tức khắc cho bà.

Bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng, bà Phạm Đoan Trang, năm nay 44 tuổi, là một tác giả nổi tiếng

quốc tế, một blogger, nhà báo, người bảo vệ nhân quyền. Những gì bà viết hay trả lời phỏng

Bộ Ngoại Giao Mỹ vinh danh Phạm Đoan Trang là
‘phụ nữ can đảm trên thế giới’
March 14, 2022



https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/03/VN-Pham-Doan-Trang-phunu-candam-StateDept-YouTube-031422.jpg


vấn được dựa trên những lập luận pháp lý nghiên cứu kỹ càng để cổ võ nhân quyền, sự bình

đẳng pháp luật cũng như quyền tự do phát biểu chính kiến tại Việt Nam.

Phạm Đoan Trang là tác giả của nhiều quyển sách nổi tiếng như “Chính Trị Bình Dân,” “Cẩm

Nang Nuôi Tù,” đặc biệt là bản tường trình về cuộc đàn áp đẫm máu người dân xã Đồng

Tâm, Hà Nội, chống cưỡng chế bất công hồi đầu năm 2020. Nhiều người tin rằng việc công

bố tập tài liệu này coi như “giọt nước tràn ly” dẫn tới việc CSVN bắt giam bà vào ngày 6

Tháng Mười, 2020.

Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden phát biểu trong lễ vinh danh 12 phụ nữ can đảm trên thế giới, hôm 14 Tháng Hai, 2022. (Hình:
NV cắt màn hình YouTube)

Phạm Đoan Trang từng là một nhà báo làm việc cho một số báo của nhà cầm quyền CSVN

nhưng sau bỏ ra ngoài viết blog vì những gì bà muốn viết không thể viết. Bà bị Công An

CSVN đánh đập thương tích nghiêm trọng khi tham dự biểu tình vì môi trường ở Hà Nội hay

ca hát ở Sài Gòn. Bà trốn chạy sự săn lùng của công an bằng cách thay đổi chỗ ở liên tục

nhưng vẫn không thoát.

Đến ngày 14 Tháng Mười Hai, 2021, bà bị kết án chín năm tù trong một phiên tòa bị đả kích

là bất chấp các quy định của Luật Tố Tụng Hình Sự của chính chế độ.

Bà bị vu cho tội “làm, tàng trữ hoặc tuyên truyền chống lại” nhà cầm quyền độc tài đảng trị

tại Việt Nam. Hiến Pháp CSVN công nhận công dân có đầy đủ các quyền tự do báo chí, phát

biểu, hội họp, biểu tình nhưng dân vẫn bị bỏ tù dựa trên những điều luật hình sự mơ hồ, giải

thích ngược xuôi đều được.

Những gì bà viết đều “cổ võ nhân quyền, quản trị nhà nước tốt và quyền tiếp cận tư pháp

của người dân,” theo Bộ Ngoại Giao Mỹ. “Là nhà báo độc lập, bà đã can đảm tường thuật các

vấn đề xã hội không được báo chí (của chế độ) đề cập.” 
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Nhà báo tự do, blogger Phạm Đoan Trang là tác giả cuốn “Chính Trị Bình Dân” ấn hành không qua sự kiểm duyệt của nhà cầm
quyền. (Hình: Luật Khoa Tạp Chí)

Hồi tháng trước, hôm 10 Tháng Hai, Anh Quốc và Canada loan báo trao giải thưởng Tự Do

Truyền Thông năm 2022 cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang vì bà đã “nỗ lực tranh đấu

cho tự do báo chí, truyền thông, và bảo vệ các người cầm bút, cũng như tôn vinh những tổ

chức và cá nhân ít được biết tới.”

Chính phủ Mỹ, các cơ quan bảo vệ nhân quyền quốc tế, đều lên án CSVN khi bỏ tù bà và đòi

trả tự do tức khắc cho bà nhưng cũng đều không có tác dụng.

Trước phiên tòa kết án tù bà Phạm Đoan Trang cuối năm ngoái, Ủy Hội Nhân Quyền Liên

Hiệp Quốc ra tuyên bố gọi bà là một trong những nạn nhân về nhân quyền của nhà cầm

quyền CSVN. (TN) [kn]
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