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Giữa cơn bắt bớ và lùng sục của chính quyền, Nhà Xuất Bản Tự Do phát hành cuốn sách mới nhất 'Tội Ác Phải Bị Trừng Phạt'.
Trong chiến dịch quảng bá sách trên các trang mạng xã hội, NXB Tự Do tuyên bố "Một Việt Nam dân chủ với công lý thật sự là
quá lâu để chờ đợi. Ấn phẩm này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng một công cụ pháp lý đặc biệt để trừng phạt những kẻ vi phạm
nhân quyền hoặc tham nhũng tại Việt Nam." Công cụ pháp lý gì và sử dụng như thế nào?
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Cuốn sách mới ra của Nhà Xuất bản Tự Do có tên "Tội Ác Phải bị Trừng Phạt", trong đó bàn về việc sử dụng luật Magnisky tại
Mỹ, Canada và một số nước khác để tố cáo các quan chức tham nhũng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

Làm cách nào để mỗi người dân bình thường có thể tố cáo những quan chức tham những lên Quốc Hội Hoa Kỳ để họ có thể
phong tỏa tài sản của các quan chức này tại Mỹ và cấm nhập cảnh vào Mỹ?

Đó là nội dung được trình bày chi tiết, đơn giản dễ hiểu của cuốn sách mới ra này, cô Phạm Đoan Trang- Đại diện của Nhà Xuất
Bản Tự Do cho SBS biết.

Khi được hỏi làm sao có thể có tội ác khi mà Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc được cho là đã nói rằng Việt Nam ổn định
và an toàn đến "Cột điện Mỹ cũng muốn về Việt Nam"; mà không chỉ ông Thủ tướng Phúc nói mà cả Phó Thủ Tướng Việt Nam
Vũ Đức Đam cũng nói sau đó ít ngày được hãng truyền thông quốc gia Việt Nam VOV dẫn lại rằng "Cuộc sống Việt Nam hôm
nay là mơ ước của nhiều người", cô Phạm Đoan Trang đã dẫn ra trường hợp Đồng Tâm mà và mới đây là Dương nội để minh
chứng cho tội ác của nhà cầm quyền.

https://itunes.apple.com/au/podcast/vietnamese/id161320292?mt=2
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcHJlc3MubWUvc2JzLXZpZXRuYW1lc2U%3D
https://open.spotify.com/show/18mqgiqXXXglwkpja71rHU?si=sC-MAq2ZQG-46qPSMj_G4A
https://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/viet-nam-chong-dich-voi-chi-phi-thap-giai-phap-can-co-di-truoc-mot-buoc-1059416.vov


Việt Nam tuần qua: 'Cột đèn tại Mỹ có chân cũng trở về Việt Nam', câu nói gây sốc tại Việt Nam

"Việc nữa đêm về sáng nhà cầm quyền huy động 3000 quân đến vây bắt và giết người, giết đi cụ Kình và bắt đi gần 30 người dân
trong thôn Hoành là một sự kiện kinh khủng. Có đến 25 trong số 29 người bị bắt bị cáo buộc tội giết người và có thể đối diện với
án tử hình như chính quyền đã nhắc đến khi nêu tên họ trên báo mới đây."

"Mới đây, vào ngày 24/6 vừa qua. nhà cầm quyền bắt đi bốn người dân Dương Nội: bà Cấn Thị Thêu, và hai con Trịnh Bá
Phương và Trịnh Bá Tư, cùng một người khác là chị Nguyễn Thị Tâm, tất cả là những nhân chứng quan trọng đã đưa tin về vụ
Đồng Tâm."

"Sau khi đã bắt những người dân Dương Nội, dập tắt những tiếng mạnh mẽ về vụ Đồng tâm thì tôi lo ngại rằng nhà cầm quyền
đang chuẩn bị để tử hình ít nhất là vài người dân Đồng Tâm nhằm bịt miệng." 

"Vụ Đồng Tâm điển hình là một vụ cướp của, giết người, bịt miệng của nhà cầm quyền," cô Phạm Đoan Trang nói.

Khi được hỏi sách phát hành giữa cơn lùng bắt ráo ríết và được quảng bá công khai trên mạng xã hội, vì sao NXB Tự Do chọn
cách này, mà không sợ rằng mình đang chọc giận lực lượng an ninh?

Cô Phạm Đoan Trang cho biết, bản thân cô và những người trong NXB Tự Do từ lâu đã không thể xuất hiện ở bên ngoài, không
gặp gỡ tụ tập, không dùng điện thoại, không về thăm gia đình và chuẫn bị tinh thần sẽ bị bắt bất cứ lúc nào. Khi bị bắt sẽ bị tra tấn
đánh đập và sẽ bị kết án từ 20 năm theo như luật pháp Việt Nam cho việc làm của họ. Tuy vậy, dù họ không làm gì, thậm chí rút
lui thì nhà cầm quyền vẫn sẽ không tha, vẫn sẽ truy đuổi và bắt họ, vẫn sẽ đối diện với những điều tệ hại như vừa kể trên, vậy thì
còn gì nữa đâu để mà sợ, mà im tiếng."

Cô Phạm Đoan Trang cũng cho biết, cô và NXB ngạc nhiên khi trước tình hình bắt bớ như vậy nhưng sách vừa công bố đã nhận
được rất nhiều email và tin nhắn để yêu cầu mua hay xin . 

Làm sao có thể mua sách hay có sách "Tội Ác Phải bị Trừng Phạt" của Nhà Xuất Bản Tự Do - Liberal Publishing House trong tình
trạng bắt bớ như vậy? 
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Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại sbs.com.au/Vietnamese

https://www.sbs.com.au/language/vietnamese/audio/vie-t-nam-tua-n-qua-co-t-de-n-ta-i-my-co-chan-cu-ng-tro-ve-vie-t-nam-cau-no-i-gay-so-c-ta-i-vie-t-nam
https://www.facebook.com/SBSVietnamese
http://www.sbs.com.au/vietnamese

