
Trần Huỳnh Duy Thức nói với BBC về quyết định ‘tuyệt thực đến 

chết’ của ông tại nhà tù ở tỉnh Nghệ An. 

 
 
Kính thưa Quý vị 

Tôi đã ngưỡng mộ anh Trần 
Huỳnh Duy Thức, lại càng yêu 

mến, kính trọng ANH hơn khi 
đọc những dòng chữ dưới đây: 

 
"Con không thể sống trong 

một đất nước không tôn 
trọng pháp luật và không 

có quyền con người. Con 
yêu gia đình lắm, nhưng 

con yêu Việt Nam hơn”...( 

Cuối cuộc gặp tại nhà tù, ông 
Thức cũng từ biệt và xin lỗi vợ 

và hai con đang ở tuổi 21, 22 
và các anh chị em trong gia đình mình trước khi thực hiện chuyến đi xa định mệnh này).  

 
Chỉ với những lời nói trên đây thôi, anh Trần Huỳnh Duy Thức đã xứng đáng là bậc thầy 

của bộ sậu (lãnh đạo) csvn rồi!  
 

Người yêu nước bị nhốt trong tù  
Thằng ngu bán nước gật gù ghế cao 

Quê hương đất nước lao đao 
Chỉ vì cộng phỉ tôn Mao thờ Tầu! 

Kính chúc anh Trần-Huỳnh Duy Thức sức khoẻ, kìên cường và ý nguyện đạt thành. Xin ơn 
TRÊN phù trợ và gìn giữ ANH. 

Trân trọng 

Phạm Trung Kiên 
 

https://www.facebook.com/BBCVietnamese/posts/1259917277354345 
Người nhà tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức xác nhận với BBC về quyết định ‘tuyệt thực đến 

chết’ của ông tại nhà tù số 6 tỉnh Nghệ An từ ngày 24/5, đúng 7 năm ngày ông bị bắt giữ. 
Hôm 17/5, trả lời BBC qua điện thoại, ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai ông Thức cho 

hay: “Ngày 5/5, anh tôi bị cưỡng bức chuyển từ nhà tù Xuyên Mộc đến nhà tù số 6 tỉnh 
Nghệ An. Anh ấy đã bị còng tay và bịt miệng suốt chuyến đi vì phản đối quyết định này”. 

“Tại nhà tù Nghệ An, anh bị ép buộc đi định cư tại Hoa Kỳ. Anh đã yêu cầu được gặp toàn 
thể gia đình anh gồm 14 người hôm 14/5. 

http://bbc.in/1TUiFpu 

 
"Anh bác bỏ ý định đi Mỹ định cư như cái giá trao đổi để hưởng sự tự do, đồng thời thông 

báo với cả nhà việc tuyệt thực đến chết mới thôi từ ngày 24/5 để đòi sự thượng tôn pháp 

https://www.facebook.com/BBCVietnamese/posts/1259917277354345
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbbc.in%2F1TUiFpu&h=nAQH16Pu1AQGJLt-Qr89cB5hI7h5E7j_N6AB3NCNmzOnwgA&enc=AZOY7qX8592HMkVl2B2vCF3B4eQ2B2uCkyZRkMQt1Ae2fS-ikt0SbfKMa23suExpDnBb9SsxpkPJIw8lvBSkyPshksiEu9MHQvBUEXiJuKTgGXoeSOtBPa4dcHRMKw5YM1xTL6dzd5Rk8JfNi8RjCMSFS2q7f8eyMFrUaaWdfN189LM2Yi3rJiEKtWnBNEo6B3hjJr3UUd2NzA-Nx0m0dWFX&s=1


luật và yêu cầu trưng cầu dân ý trao cho người dân quyền quyết định thể chế chính trị của 

đất nước". 
“Gia đình rất đau lòng trước quyết định của anh ấy nhưng anh đã quyết định rồi thì gia 

đình tôn trọng chọn lựa đó. Dẫu sao thì gia đình cũng không thấy đường đột vì anh đã 
nhiều lần nói với cha mình là anh kiên quyết đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam đến 

cùng”. 
Ông Tân cũng cho biết thêm là khi nói ra quyết định tuyệt thực, ông Thức đã ngỏ lời xin 

lỗi người cha, nhà giáo Trần Văn Huỳnh, nay đã ở tuổi 82 và đang đau yếu: 
"Con không thể sống trong một đất nước không tôn trọng pháp luật và không có quyền 

con người. Con yêu gia đình lắm, nhưng con yêu Việt Nam hơn”. 
Cuối cuộc gặp tại nhà tù, ông Thức cũng từ biệt và xin lỗi vợ và hai con đang ở tuổi 21, 

22 và các anh chị em trong gia đình mình trước khi thực hiện chuyến đi xa định mệnh này. 
“Gia đình đã nhiều lần nghe về việc chính quyền đề nghị anh Thức đi Mỹ. Từ góc độ gia 

đình, chúng tôi luôn muốn anh được thoát khỏi chốn lao tù, dù còn ở Việt Nam hay đi nước 
ngoài. Nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của anh”. 

Hôm 24/5 là đúng bảy năm ngày ông Thức bị bắt giữ và khởi tố về tội ‘Hoạt động nhằm 

lật đổ chính quyền nhân dân’. 
Ông Thức, 50 tuổi, bị đưa ra xét xử hồi đầu năm 2010 cùng với các ông Lê Công Định, 

Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long trong một vụ án chính trị được dư luận trong và 
ngoài nước đặc biệt quan tâm. 

Ông nhận mức án nặng nhất là 16 năm tù cùng với 5 năm quản chế, trong khi các bị cáo 
trong cùng vụ án với ông bị tuyên án từ năm đến bảy năm tù. 

Trên mạng xã hội đêm 16/5, luật sư Lê Công Định nói: “Chúng ta hãy cùng nhau cầu 
nguyện cho anh Trần Huỳnh Duy Thức, một nhà tranh đấu lớn vì quyền con người của 

người Việt Nam và sự hùng cường của đất nước Việt Nam. Anh là một biểu tượng khổng 
lồ của phong trào tranh đấu vì nền dân chủ giữa ngục tù cộng sản trên quê hương chúng 

ta hiện nay”. 
“Nếu anh Thức chết vì chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ không thể để cái chết của anh trở 

nên vô nghĩa. Nhà cầm quyền dứt khoát phải trả giá!”. 
Hôm 11/5, nhà báo tự do Trương Duy Nhất viết trên trang của ông: “Trại 6 nằm ở vùng 

núi khắc nghiệt miền tây Nghệ An, giáp Lào. Đây là trại tù khét tiếng bậc nhất trong hệ 

thống nhà tù hiện nay... 
"Ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) từng ở buồng này. Năm ngoái, gần 20 tổ chức quốc tế 

hoạt động vì quyền con người đã ký tên vào một tuyên bố kêu gọi chính quyền Việt Nam 
trả tự do cho ông Thức," blogger Nhất viết. 

 
Người nhà tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức nói với BBC về quyết định ‘tuyệt thực đến chết’ 

của ông tại nhà tù ở tỉnh Nghệ An. 
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