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Giải thưởng ‘Phụ nữ can đảm quốc tế’ mà Hoa Kỳ trao cho tù chính trị Phạm Đoan
Trang tại Việt Nam bị Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho
là ‘không khách quan, không phù hợp, không có lợi cho quan hệ hai nước’. Truyền
thông Nhà nước Việt Nam loan tin ngày 17/3 về phát ngôn vừa nêu của bà Hằng tại
cuộc họp báo ở Hà Nội.

Theo người phát ngôn nhân này của Bộ Ngoại giao Việt Nam thì Việt Nam luôn bảo
vệ và thúc đẩy quyền của người dân, trong đó có quyền của phụ nữ.

Vào ngày 14/3 vừa qua nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang của Việt
Nam cùng 11 phụ nữ từ các nước khác trên thế giới được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao
giải Phụ nữ Quốc tế Can đảm.

Tại buổi lễ trao giải, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken lên án việc cầm
tù bất công đối với nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang và kêu gọi Chính
phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho bà. 

Trong phần mô tả về nhà báo Phạm Đoan Trang trên trang web của Bộ Ngoại giao
Mỹ, nhà báo đang bị cầm tù này được cho là đã “can đảm viết về những vấn đề xã
hội không được truyền thông Việt Nam đả động đến”.

Nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang bị toà sơ thẩm Hà Nội kết
án chín năm tù giam hồi ngày 14 tháng 12/2021 với cáo buộc “tuyên truyền chống
nhà nước”.

Sau khi Tòa án Hà Nội tuyên án đối với bà Phạm Đoan Trang, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
cũng ra tuyên bố kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà Trang và cho phép
mọi cá nhân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm mà không sợ bị trả thù. 

Đại sứ quán Canada tại Hà Nội cũng ra tuyên bố trên trang Facebook chính thức về
việc kết án tù bà Phạm Đoan Trang. Cơ quan ngoại giao Canada kêu gọi "nhà chức
trách Việt Nam cho phép các nhà báo hành nghề mà không sợ bị bắt giữ, sách
nhiễu hoặc trả thù, đồng thời chấm dứt kiểm duyệt và kiểm soát diện rộng đối với
các phương tiện truyền thông và tự do ngôn luận."

Tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế ra tuyên bố gọi bản án chín năm tù mà toà án
Hà Nội đưa ra cho nhà báo Phạm Đoan Trang là “khủng khiếp”.

Văn bút Quốc tế - một tổ chức có tiếng trên thế giới về bảo vệ quyền tự do tư
tưởng và biểu đạt của nhà báo và tác giả, ra thông cáo báo chí gọi phiên toà và
bản án mà chính quyền Việt Nam tuyên đối với bà Phạm Đoan Trang là “hành động
trả thù nhằm bịt miệng Phạm Đoan Trang, và trừng phạt những gì cô ấy đã làm.”



Ông Phil Robertson, phó giám đốc ban Á Châu của tổ chức Theo dõi Nhân quyền
thì gọi Phạm Đoan Trang là một “nhà cải cách dấn thân”, và cho rằng sự cầm tù đối
với bà Trang mà minh chứng cho thấy mọi sự sai trái ở nơi nhà cầm quyền Việt Nam.

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới – RSF kêu gọi cộng đồng quốc tế áp dụng
những biện pháp trừng phạt đối với những quan chức Việt Nam chịu trách nhiệm về
quyết định không thể chấp nhận được như thế đối với bà Phạm Đoan Trang.


