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Vì vậy, trong cương vị Dân biểu Quốc hội Châu Âu, chúng tôi có trọng trách hứng chịu hậu quả 
cho hành động mình, và chúng tôi phải sử dụng những điều mà Hiệp ước mang lại để gây sức ép cho 
Việt Nam mạnh mẽ cam kết sự tôn trọng nhân quyền đối với nhân dân họ…” 
 
Điều đặc biệt là qua cuộc phỏng vấn bà Saskia Bricmont nói tiếp:  

“Nói về tính hợp pháp, thì Việt Nam đã cột dính với hai Hiệp ước EVFTA và PCA (tức Hiệp định 
khung Đối tác và Hợp tác toàn diện). Qua đó, Liên Âu có thể nại ra và sử dụng «Điều khoản Nhân quyền» 
ghi trong Hiệp ước. Nếu Việt Nam tiếp tục vi phạm Quyền Con Người, Liên Âu có thể đình chỉ một phần 
hay toàn bộ Hiệp ước… Chúng tôi không muốn Liên Âu thiết  lập quan hệ thương mại và đầu tư với 
những quốc gia không tôn trọng nhân quyền”.  
 
Hôm sau, ngày 29‐9‐2020, một bản tin trên đài VOA loan báo:  
 

“Ngày 25/9, 64 nghị sĩ của Nghị viện châu Âu đã ký chung một bức thư gửi đến Cao Ủy Thương 
mại, Đại diện Cấp cao về Chính sách Đối ngoại và An ninh, đồng thời gửi đến Chủ tịch Nghị viện và các cơ 
quan hữu quan, nêu tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, trong đó có vụ án Đồng Tâm. Bức thư 
có đoạn:  

“Việc thường xuyên cưỡng chiếm đất thường là nguyên nhân sâu xa của bạo lực. Nó đã gây ra 
sự kiện bi thảm ở Đồng Tâm vào tháng 1 năm nay. Công an đã tấn công bằng vũ lực quá mức vào ngôi 
làng nơi các dân làng khiếu nại về việc tịch thu đất bất hợp pháp. Một số bị cáo khai rằng họ đã bị buộc 
phải thú tội dưới sự tra tấn. Hai người đã bị kết án tử hình, và hàng chục người khác bị kết án.” 

“Sau khi bị bắt tạm giam, những người bị buộc tội chính trị hoặc các vấn đề nhạy cảm như vụ 
đụng độ Đồng Tâm, không được liên hệ hoặc không có liên hệ thật sự có ý nghĩa với luật sư và gia đình 
của họ. Họ thường là đối tượng của bạo lực đánh đập, tra tấn hoặc đối xử tệ bạc khác, và các phiên tòa 
xét xử họ một cách nhanh chóng không đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản về tính khách quan, công bằng và 
độc lập của tòa án. Việc cưỡng bức thú tội trước ống kính truyền hình cũng thường xuyên xảy ra,” bức 
thư viết. [GG in đậm]. 
 
Bức thư cũng bày tỏ sự thất vọng của các nghị sĩ về phản hồi của chính quyền Việt Nam đối với việc bắt 
giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng vào tháng 11/2019. 

“Vụ ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt nam, bị bắt giam vì liên hệ với Nghị 
viện Châu Âu. Vụ bắt giữ này đã dẫn tới một bức thư của Chủ tịch Nghị viện Châu Âu gửi Thủ tướng Việt 
Nam. Bức thư trả lời của Việt Nam là đáng thất vọng, nó không đề cập đến nội dung của vụ việc và so 
sánh những hạn chế về quyền tự do ngôn luận ở EU với những hạn chế ở Việt Nam…” 
 
Bà Saskia Bricmont, một nghị viên trong nhóm 64 Nghị sĩ đồng ký tên trong thư, viết trên Twitter: “Dù 
Hiệp định EVFTA đã có hiệu lực, nhưng tình hình Nhân quyền Việt Nam đã trở nên tồi tệ hơn. Cùng với 
các thành viên khác trong Nghị viện, chúng tôi kêu gọi Liên minh Châu Âu hành động ngay!” 
 
Để  nhìn  rõ  vấn  đề,  trước  đó,  tác  giả Hiếu  Chân,  qua  bài  viết  trên  báo Người  Việt,  ngày  8  thán  9  năm 
2020, cho biết: “Vụ án Đồng Tâm: Không bao giờ có công lý dưới chế độ Cộng Sản”. Theo Hiếu Chân “Vụ 
án khơi  lại biến cố bi thảm rạng sáng 9 Tháng Giêng, 2020, khi  lực  lượng cảnh sát cơ động khoảng 3,000 
người trang bị vũ khí tận răng đồng  loạt tấn công vào thôn Hoành  lúc người dân đang còn ngủ say, bắn 
chết ông Kình ngay trong buồng ngủ của ông, làm bị thương nhiều người khác và bắt đi 29 người. Phía cảnh 
sát được cho rằng có ba người bị giết và “thiêu xác” – nguyên cớ để truy tố các bị cáo vào tội “giết người” tại 
phiên tòa hiện nay”. 
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...”Có một điều đã thành quy luật là đảng Cộng Sản sợ nhất là các “tổ chức” không do đảng lập ra 
và kiểm soát. Với guồng máy công an trị, đảng Cộng Sản dư thừa thủ đoạn và phương tiện để vô hiệu hóa 
mọi cá nhân chống đối, kể cả những người bất đồng chính kiến sống ở trong hay ngoài nước, họ chỉ sợ những 
“tổ chức” – tập hợp những cá nhân có cùng chí hướng, cùng quyết tâm tiến tới một xã hội tự do và dân chủ, 
chống tham nhũng, chống độc tài toàn trị, nghĩa là chống lại quyền lực độc tôn của đảng… 

…“Tổ Đồng Thuận” ở thôn Hoành – ngay thủ đô Hà Nội – là một tổ chức “phản loạn” cần phải tiêu 
diệt trước khi nó trở thành hình mẫu, kích thích sự ra đời của hàng trăm “Tổ Đồng Thuận” khác của hàng vạn 
hàng  triệu dân oan khắp ba miền. Vụ người dân bắt giữ 38 cảnh sát cơ động, dù đối đãi với họ khá  thân 
thiện, là cái cớ để Bộ Công An đưa thôn Hoành vào diện “phản động,” một “tổ chức chống đối nguy hiểm,” 
và lên kế hoạch đàn áp. 

…”Chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao chính quyền huy động tới ba ngàn lính, cả chó nghiệp vụ, 
đang đêm bất thần nổ súng tấn công một làng quê không có dấu hiệu khủng bố hay bạo loạn. Mục đích của 
“chiến dịch” không gì khác hơn là tiêu diệt những người cầm đầu của “Tổ Đồng Thuận” là ông Lê Đình Kình, 
ông Bùi Viết Hiểu, đánh bị thương và bắt giam những người trai trẻ trong “Tổ Đồng Thuận” ấy, bất kể là 
đàn ông hay đàn bà và tịch thu toàn bộ tài liệu, hình ảnh hoạt động của tổ chức này… 

…”Đòn tiêu diệt “tổ chức chống đối” ở Đồng Tâm không chỉ nhổ đi một cây gai gây đau nhức cho lãnh 
đạo đảng Cộng Sản mà còn phát đi tín hiệu đe dọa, dằn mặt các tổ chức xã hội dân sự khác trong cả nước, 
cho họ thấy rằng để duy trì quyền lực, đảng cộng sản sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào cho dù tàn bạo đến 
đâu, để bóp chết tất cả những tổ chức rắp ranh thách thức quyền cai trị độc tôn của họ. [GG in đậm và gạch 
dưới]. 
 
Do vậy, nhìn vào toàn bộ vấn đề, người theo dõi vụ án không thể không như Mạc Văn Trang có “Những 
câu hỏi nhức nhối về vụ Đồng Tâm” [được “Doi Thoai” Posted on 09/09/2020  by 8‐9‐2020 Tiengdan.] 
 
Đọc cáo trạng và các thông tin trên báo, đài, kết tội cụ Lê Đình Kình và 29 người dân Đồng Tâm bị bắt ra 
xử tại phiên toà ngày 7/9/2020, là người có chút suy nghĩ, đều không khỏi nảy ra nhiều câu hỏi rất quan 
trong: 

1. Tại sao biết cụ Kình và một số đảng viên “suy thoái”, “biến chất” thành “cường hào địa chủ”… 
mà các tổ chức đảng lại không kiểm điểm, kỷ luật, khai trừ? Mãi khi cụ Kình bị giết mấy tháng mới “triệu 
tập” để khai trừ? 

2. Tại sao thấy tổ “Đồng thuận” có dấu hiệu là một “tổ chức khủng bố”, “nghiện hút ma tuý”… 
cơ quan pháp  luật không khởi  tố, ban ngày đến đọc  lệnh bắt, điều  tra, xét xử công khai, quang minh 
chính đại, đàng hoàng, mà đang đêm phải đem mấy nghìn quân đến bao vây tấn công? 

3. Tại sao bảo vệ  lực  lượng “xây tường rào sân bay Miếu Môn” cách xa thôn Hoành 3km, mà 
mấy nghìn quân lại bao vây, “cắm chốt” ở thôn Hoành? 

4. Tại sao Nghị định 01/2017/NĐ‐CP sửa đổi, quy định “không thực hiện cưỡng chế trong thời 
gian  từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, các ngày nghỉ, ngày  lễ  theo quy định của pháp  luật”, mà  lực 
lượng công an lại đi “cưỡng chế xây tường rào” vào ban đêm? 

5. Tại sao Thông báo của Bộ Công an về cái chết của 3 sĩ quan công an mỗi  lần theo một “kịch 
bản” khác nhau?  
1) lần 1: 3 chiến sĩ và một đối tượng chết ở chỗ xây tường trên cánh đồng Sênh;  
2) lần 2: chết do chui qua cửa sổ nhà ông Hợi, ngã xuống hố kỹ thuật và bị tưới xăng đốt;  
3) lần 3: chui qua cửa sổ nhà ông Hợi, bị các đối tượng ĐÂM BỊ THƯƠNG và ngã xuống hố kỹ thuật…;  
4) lần 4: Thiếu tướng Tô Ân Xô – người phát ngôn của Bộ Công an nói (6/92020):… “khi thấy 3 đồng chí 

Công an bị NGÃ TỪ MÁI NHÀ trong quá trình tiếp cận nhà Kình”… 
Phải chăng sự “vênh” nhau của các “kịch bản” nói lên điều gì uẩn khúc? 

6. Thiếu tướng Xô nói: “… khi thấy 3 đồng chí Công an bị ngã từ mái nhà trong quá trình tiếp cận 
nhà Kình, Lê Đình Doanh châm lửa vào chậu xăng đẩy xuống nơi 3 đồng chí Công an bị ngã xuống, tiếp 
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đó Lê Đình Chức liên tiếp đổ 3 – 5 chậu xăng xuống, dẫn đến 3 chiến sĩ Công an hy sinh”… Vậy sao không 
cho điều tra, thực nghiệm hiện trường để “trọng chứng hơn trọng cung”? 

7. Nếu phiên Toà xét xử vụ Đồng Tâm ngày 7/9/2020  là quang minh  chính  đại,  thì  sao chính 
quyền lại phải tiến hành bao nhiêu điều trái luật:  

• Không triệu tập một số người liên quan vụ án (Nguyễn Đức Chung…);  
• Ngăn cản luật sư tiếp cận thân chủ;  
• Không cho thân nhân bị cáo đến phiên toà;  
• Không cho những người dân quan tâm được đến dự một phiên toà công khai?… 

 
Như vậy cái chết của 3 công an vô cùng mờ ám và dư luận không thể không đặt vấn đề là cả 3 đã không 
tuân lịnh giết cụ Kình nên bị thanh toán để dằn mặt các công an khác đang thi hành lịnh “giết Cụ Kình” 
rồi xô xuống giếng trời… rồi đốt cháy để phi tang… Đồng thời Nguyễn Phú Trọng cho dàn dựng chuyện 
ban tặng Huân chương, tăng chức và cho lịnh tổ chức lễ tang long trọng, vừa để che mắt dư luận, vừa để 
ngầm cảnh cáo, những kẻ bất tuân  lịnh… tàn sát đối thủ có nguy cơ cho sự tồn vong của chế độ, như 
Hiếu Chân đã nhận định. 
 
Do vậy, cần phải có phiên tòa xét xử kẻ giết cụ Kình và xử kẻ nào đã giết 3 công an như giết “3 con 
chó”, như Blogger Chung Hoàng Chương đã mỉa mai chúng là “3 con chó chết” [xin xem lại Thư Cho Con 
ngày 14‐7‐2020]. 
 
Phải chăng vì vậy mà Phạm Đoan Trang và Will Nguyễn đã có “Báo Cáo Đồng Tâm Để Lưu Lại Tội Ác Của 
Chính Quyền Cộng Sản Và Để Vận Động Quốc Tế Cho Cuộc Điều Tra Độc Lập” [Xem phụ đính 2]. 
 
Hẹn con thư sau, 
Giáo Già 
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy) 
 

Phụ đính 1 
Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020 

Đồng Tâm, tội ác của Nguyễn Phú Trọng. 
 
Nếu như Trần Đại Quang còn sống và giữ chức chủ tịch nước, có lẽ vụ thảm án Đồng Tâm chưa chắc đã 
xảy ra. Bởi huy động từng ấy quân  lính và vũ khí trong thời điểm đất nước không có chiến tranh, chắc 
chắn phải có sự đồng ý của tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. 
 
Năm 2012 tôi  là người trực tiếp chứng kiến việc cưỡng chế đất ở Văn Giang, cũng hàng ngàn cảnh sát 
tập kết  trong đêm. Nhưng đến sáng họ mới  triển khai bảo vệ khu đất cần cưỡng chế, người dân Văn 
Giang ném bom xăng, gạch đá vào lực lượng cảnh sát cơ động. Bên cảnh sát cơ động dùng khiên đỡ và 
lựu đạn khói ném  lại. Có hai nhà báo của VOV có mặt giữa xung đột để quay phim, họ bị cảnh sát địa 
phương ( không phải cảnh sát cơ động ) đánh đập ngay tại hiện trường. 
 
Bữa đó cảnh sát cơ động chỉ đứng chặn đường ra khu đất từ ngoài làng, họ không tiến quân vào trong 
làng, dù họ có bị tấn công bằng gạch đá và bom xăng. Chắc chắn họ thực hiện đúng mệnh lệnh được phổ 
biến  là ngăn người dân không cho họ ra khu đất cưỡng chế, cho nên dù bị tấn công, họ chỉ dừng  lại ở 
ranh giới nhiệm vụ họ được giao. 
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Vụ Đồng Tâm như công an nói  là  lập chốt ngăn chặn người dân, bị tấn công nên họ truy đuổi đến tận 
nhà ông Kình và đột nhập vào dẫn đến chết 3 chiến sĩ. 
 
Thử hỏi trong đêm tối, làm sao họ xác định được ai là người đã ném đá vào chốt chặn. Không có nói đến 
quá trình truy đuổi kẻ ném đá từ chốt chặn cách  làng 3 km cả. Một quãng đường rất dài để truy đuổi 
bằng chân, hàng ngàn cảnh sát giăng vậy không  đuổi được mấy ông già sao. Và khi  truy  đuổi ai  thấy 
những người ném đá chạy vào nhà ông Kình mà phải đột nhập vào bắt. 
 
Cứ đặt câu hỏi: 
1. Có chuyện người dân Đồng Tâm nửa đêm  ra khỏi  làng, để ném đá vào chốt chặn cách  làng 3 km 

không? 
2. Có miêu tả quá trình truy đuổi quãng đường đó hay không? 
3. Có bằng chứng những kẻ ném đá đó chạy vào nhà ông Kình hay không? 
4. Ai là người ra lệnh truy đuổi? 
5. Ai là người ra lệnh tấn công vào nhà ông Kình? 
 
Đất nước này  có hàng  triệu  lính  vũ  trang,  có hàng  chục  triệu người  đã  tham  gia  lực  lượng  vũ  trang 
chuyên nghiệp hay nghĩa vụ. Ai cũng hiểu một điều là khi tham gia tác chiến đều có phương án nêu rõ 
nhiệm vụ mà mình tham gia. Anh có nhiệm vụ lập chốt ngăn dân thì thế nào đi nữa anh phải ở cái chốt 
đấy đến khi có mệnh lệnh khác. Không thể đơn vị anh lập chốt, rồi có gì kích động, cả đơn vị rùng rùng 
chạy đuổi truy kích chỉ vì dân ném đá vào chốt của đơn vị anh. Rồi lại có chuyện bao vây, đột kích, tấn 
công nhà dân trong đêm nữa. 
 
Một đám đông cuồng tín chế độ gào rằng những kẻ khủng bố như ông Kình phải bị tấn công như thế? 
Xin hỏi trước đó đã có bằng chứng của công an, kết luận điều tra nào của công an gửi VKS là nhóm ông 
Kình là khủng bố chưa? Nếu có thì phương án bắt giữ có được lập ra không? 
 
Hay là tấn công vào bị thương vong thì lấy đó ra làm bằng chứng nhóm ông Kình là khủng bố? 
 
Những người dân Đồng Tâm kể lại, họ chỉ biết bất ngờ thấy quân cơ động súng, khiên đổ bộ vào  làng, 
vây hết các đường đến nhà ông Kình, ai muốn đến đều bị chặn lại, cố đi thì bị đánh đập kể cả phụ nữ. 
 
Cứ như những gì thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu trước đó vào 
năm 2017, thì vụ Đồng Tâm không có gì phải đến mức độ điều quân hành xử như ngày 9 tháng 1năm 
2020. 
 
Trích. 
  
• Chiều  ngày 26  tháng  4,  tại TPHCM,  Chủ  tịch  nước Trần  Đại Quang trong  dịp  tiếp  xúc  cử  tri quận 

1, quận 3 và quận 4, cho biết: "Chúng tôi đang chỉ đạo thành phố Hà Nội rút kinh nghiệm toàn diện 
vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm. Nhưng  liên quan đến vụ việc này tôi cho rằng chúng ta phải nắm chắc 
tình hình, phải tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao có tình trạng đó. Từ đó có những biện pháp giải quyết 
có tình, có lý. Muốn vậy chúng ta phải lắng nghe ý kiến của nhân dân và chúng ta phải giải thích cho 
dân hiểu được những chủ trương, chính sách của Nhà nước để tạo được sự đồng thuận” [43] 

• Tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn (Hải Phòng) ngày 13 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét: "... 
Chính quyền khi thực thi nhiệm vụ phải làm đúng chính sách, pháp luật; làm việc có lý có tình, trên 
tinh thần thuyết phục dân, để dân hiểu chủ trương của Đảng, Nhà nước. Kinh nghiệm từ các vụ việc 
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Một bản “Báo cáo Đồng Tâm” vừa được công bố ấn bản lần thứ 3 vào cuối hạ tuần tháng 9, được cho 
biết là bản hoàn chỉnh nhất bằng song ngữ Việt‐Anh, sau hai ấn bản trước đó lần lượt được phổ biến vào 
ngày 16/1/2020 và ngày 9/2/2020. 
 
Báo cáo Đồng Tâm, được thực hiện bởi nữ nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang và Will Nguyễn, một người 
Mỹ gốc Việt, từng bị Chính quyền Việt Nam bắt giữ trong đợt người dân trong nước biểu tình chống hai 
Dự luật Đặc khu và An ninh mạng hồi tháng 6/2018. 
 
Nhà báo Phạm Đoan Trang dành cho RFA một cuộc phỏng vấn ngắn về ấn bản thứ 3 của “Báo cáo Đồng 
Tâm”. Trước hết, cô Phạm Đoan Trang cho biết về mục đích công bố ấn bản thứ 3 của Báo cáo Đồng 
Tâm, sau phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Đồng Tâm kết thúc. 
 

Nhà báo Phạm Đoan Trang: Mục đích của Will Nguyễn và tôi khi làm báo cáo này là chúng tôi 
tin rằng Chính quyền Cộng sản, hay các nhà nước độc tài nói chung, thì họ luôn luôn ghét văn bản. Chúng 
tôi hay nói đùa rằng “Nhà Sản sợ văn bản”. Tức là, cái gì được ghi lại thì họ ghét và sợ. Bởi vì, họ quen 
với mọi thứ bằng miệng, chỉ đạo miệng hay bằng tin nhắn, lệnh miệng… mà không phải bằng văn bản để 
dễ chối tội sau này. Đặc biệt họ rất ghét những hành động sai trái của họ, thậm chí là những tội ác của 
họ bị ghi chép lại. Ghi lại mà dù chưa bao giờ được công bố thì họ cũng ghét và sợ. 

Chính vì thế mà chúng tôi muốn làm báo cáo này. Mục đích đầu tiên là có tác dụng lưu trữ. Họ 
càng không muốn bị ghi lại (vụ án Đồng Tâm) thì chúng tôi ghi nó lại. Và, ghi lại bằng một ngôn ngữ phổ 
biến là tiếng Anh để cho người đọc trên thế giới biết đến vụ án. Đồng thời, báo cáo cũng được ghi lại 
bằng tiếng Việt để cho người Việt Nam đọc. Mục đích báo cáo bằng song ngữ là vậy. 

Thứ hai nữa, chúng tôi rất mong đây có thể trở thành một bộ hồ sơ, một công cụ để những 
người có thể có năng lực và có quan tâm thì có thể đi vận động quốc tế cho vấn đề Đồng Tâm để giúp đỡ 
cho bà con Đồng Tâm; ít nhất là họ tránh được án tử hình và chấm dứt việc họ bị khủng bố, đe dọa triền 
miên như thế này. 

Chúng tôi rất muốn quốc tế có thể lên tiếng đề nghị để Nhà nước Việt Nam đồng ý cho phía quốc 
tế mở một cuộc điều tra độc lập về vụ án Đồng Tâm. Tôi biết trên thế giới có những tổ chức có thể làm 
những chuyện đó một cách độc lập. Thật sự, tôi nghĩ vấn đề Đồng Tâm cũng chẳng cần để chuyên gia 
quốc tế điều tra độc lập. Bởi vì, những sai phạm của công an đã quá rõ ràng trong quá trình tố tụng. Cho 
nên, thậm chí họ chỉ cần cho phép điều tra độc lập ở trong nước thôi thì cũng tìm ra được sự thật rồi. Hồi 
ngày 13/1, Tạp chí Luật Khoa đã gửi một bản câu hỏi đến Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Tôi nghĩ rằng Bộ 
trưởng Tô Lâm hay Bộ Công an mà trả lời trung thực một trong những câu hỏi đấy thì cũng đầy thông 
tin. Nghĩa là đối với điều tra độc lập, tôi nghĩ về mặt chuyên môn hay kỹ thuật thì không khó và không 
cần đến quốc tế. Thế nhưng, chắc chắn khi quốc tế đề nghị thì may ra Nhà nước Việt Nam còn cân nhắc, 
chứ trong nước thì người dân không thể nào đối thoại với nhà cầm quyền cả. 
 
RFA: Trong nội dung của bản báo cáo có những câu hỏi và câu trả lời. Vì sao lại chọn hình thức báo cáo 
như vậy ? 
 

Nhà báo Phạm Đoan Trang: Như vừa mới nói là chúng tôi muốn báo cáo được lưu trữ lại và có 
thể tiếp cận đông đảo độc giả. Chúng tôi cũng muốn báo cáo được viết một cách đảm bảo nguyên tắc 
khoa học, tức là phải chính xác dựa vào sự thật, bằng chứng… nhưng phải được viết bằng cách dễ hiểu, 
ai đọc cũng hiểu. Tức là, những người không hiểu biết gì về pháp luật, không cần có hiểu biết gì về lịch sử 
tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm, không cần quan tâm đến quy trình là nhà nước đã đền bù chưa… mà chỉ 
cần đọc báo cáo này thì có thể hiểu toàn bộ vụ án đấy. Bằng nhận thức thông thường là có thể hiểu toàn 
bộ bản chất vấn đề vụ án Đồng Tâm. 
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Nhà báo Phạm Đoan Trang: Ngay từ đầu phiên tòa này đã không hợp pháp vì đã không đảm 
bảo quyền được xét xử công bằng (right to fair trial) của các bị cáo. Bởi do tất cả các lời khai mà phía 
công an có được nhờ vào ép cung và tra tấn. Chỉ vì điều đó thì đã khiến cho những lời khai trở thành vô 
giá trị rồi. Thế nhưng chúng ta cũng thấy rằng họ vẫn tiến hành phiên tòa, thậm chí là đây là phiên tòa 
độc nhất vô nhị trong lịch sử (tư pháp) của thế giới vì phiên tòa kết tội dựa vào phim tài liệu. 

Ngay từ đầu phiên tòa, họ đã cho chiếu một phóng sự tài liệu. Không biết đơn vị sản xuất phóng 
sự tài liệu đó là đơn vị nào, nhưng nó có đủ cắt ghép, dàn dựng, biên tập, lồng cả âm thành và nhạc vào 
để mô tả lại buổi tấn công‐trận đánh của các chiến sĩ công an tối hôm đó. Có cả những nhân vật không 
rõ mặt ném cái gì đó cháy sáng từ trên xuống. Sau đó nửa cuối phóng sự, mô tả bi kịch của 3 gia đình 
chiến sĩ bị sát hại với nước mắt của vợ con họ… Đại khái đó là một phóng sự tài liệu và chẳng có tòa án 
nào trên thế giới dựa vào phóng sự tài liệu được biên tập cẩn thận như thế để kết tội người ta. 

Về luật sư, cứ hễ luật sư muốn biện hộ cho bị cáo thì người ta cho chiếu ngay một cái clip nhận 
tội của bị cáo. Bị cáo nào cũng có clip nhận tội hết. Và họ nhận tội trong bộ dạng mặt mày bị sưng húp 
hay hình hài biến dạng bị teo tóp, gầy sọp. Nói chung nhìn qua là biết tất cả bị tra tấn. 

Ngoài ra còn một điểm nữa chúng tôi nhấn mạnh trong báo cáo là công an vi phạm tố tụng ngay 
từ đầu, cụ thể đã vi phạm Điều 49 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tức là, khi công an là một bên gây án, tấn 
công vào làng, gây ra cái chết cho cụ Lê Đình Kình và công an cũng là bên điều tra. 

Chúng ta không thể nào có được kết quả điều tra chính xác vì kẻ gây án lại chính là kẻ phá án, thì 
làm sao độc lập được? Biên bản được công an lập thật là nực cười, tức là người nổ súng bắn chết cụ 
Kình thì được gọi là “bị hại” và người đó là cảnh sát hình sự của Công an Hà Nội. Nói chung, tôi không 
thể hiểu nỗi tại sao lại trắng trợn và trơ trẽn đến như vậy? 
 
RFA: Trong bản báo cáo, chúng tôi cũng thấy tại khoản X liệt kê một số điều cho thấy Chính quyền Việt 
Nam đang vi phạm nhân quyền qua vụ án Đồng Tâm và phiên tòa xét xử vụ án này. Chị Đoan Trang có 
thể nêu lên một cách chi tiết về các điều minh chứng vi phạm nhân quyền đó? 
 

Nhà báo Phạm Đoan Trang: Vụ án này là một điển hình rất rõ ràng vi phạm những chuẩn mực 
tố tụng, vi phạm quyền xét xử công bằng cũng như vi phạm rất nhiều quyền khác, nhân quyền căn bản 
từ những việc bao gồm đánh đập, tra tấn, ép cung, biệt giam cho đến việc gọi là sử dụng truyền thông 
để tấn công và bôi nhọ các bị cáo, định hướng dư luận ngay từ đầu. Một trong những cơ quan tham gia 
tố tụng gồm cả điều tra và xét xử, thậm chí là bên gây án và dấu hiệu bất công đã quá rõ ngay trong 
phiên tòa. Như là luật sư của bào chữa cho các bị cáo, họ tranh tụng kiểu gì thì tòa án cũng không quan 
tâm, không trả lời, phớt lờ đi. Họ cứ đưa các clip nhận tội ra để làm bằng chứng rằng đã nhận tội rồi thì 
còn gì để nói nữa. 

Còn phía luật sư của “bị hại”, tức là luật sư của 3 cảnh sát được cho là đã chết trong vụ Đồng 
Tâm thì nói gì cũng được tòa đồng ý, hưởng ứng và ủng hộ. 

Do đó, không chỉ vi phạm những điều về nhân quyền căn bản mà còn vi phạm một cách gọi là trơ 
trẽn, không màng che đậy. Và đến ngày 10/9 là ngày đỉnh điểm, khi công an và an ninh mặc thường 
phục có hành động sách nhiễu và tấn công luật sư. Họ đẩy luật sư từ trên cầu thang xuống đất. 
Nếu phân tích thêm thì còn nhiều vi phạm lắm. Nhưng trong báo cáo thì chúng tôi chỉ nêu được một số vi 
phạm căn bản đối với luật pháp Việt Nam cũng như đối với luật pháp quốc tế. 
 
RFA: Dưới góc độ của một nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, chị Đoan Trang nhìn nhận 
qua vụ việc Đồng Tâm và phiên tòa Đồng Tâm diễn ra cho thấy điều gì tại đất nước Việt Nam? Và, nếu vụ 
án Đồng Tâm trong những ngày sắp tới không được xét xử một cách nghiêm minh thì kết quả sẽ thế 
nào? 
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Nhà báo Phạm Đoan Trang: Vụ án Đồng Tâm, tôi nghĩ đó là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng 
nhưng không phải theo nghĩa nghiêm trọng của nhà cầm quyền nói. 

Nhà cầm quyền gọi đó là “vụ giết người và gây rối trật tự công cộng” ở thôn Hoành, xã Đồng 
Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Tức là, nhắm vào việc buộc tội những người nông dân đã giết 
người và gây rối trật tự công cộng. 

Tôi thì cho là vụ án nghiêm trọng theo một cách khác. Vụ án này nghiêm trọng vì vụ án có đầy đủ 
dấu hiệu của việc giết người, cướp của. Ở đây, tài sản của gia đình cụ Lê Đình Kình bị cướp, đặc biệt 
trong đó có giấy tờ liên quan quá trình tranh chấp đất đai giữa người dân Đồng Tâm với nhà nước. 
Toàn bộ bằng chứng giấy tờ đó đều bị lấy sạch. Thậm chí, TV và tủ lạnh ở nhà cụ Kình cũng bị công an 
khuân đi. Tôi cho rằng đây là một vụ án giết người, cướp của và diệt khẩu. 

Không phải ngẫu nhiên mà họ cố tình ngay lập tức biệt giam những người ở làng Đồng Tâm. Tất 
cả 29 người Đồng Tâm bị bắt thì lập tức họ bị biệt giam ngay từ đầu. Họ không được tiếp xúc với bất kỳ 
ai. Tức là trong quá trình thẩm vấn, họ bị biệt lập, bị tra tấn và đặc biệt không ai trong số họ được biết 
những người còn lại ra sao. Họ chỉ có thể nhìn thấy mặt nhau tại phiên tòa. Đương nhiên là họ không 
được gặp gia đình. Luật sư cũng chỉ được gặp họ trong thời gian cực kỳ ngắn trước khi phiên tòa diễn ra. 
Thật sự thì luật sư không thể nào làm được gì cả. Đấy cũng là điều vi phạm tố tụng vì luật sư không được 
tạo điều kiện để làm việc liên quan vụ án. 

Còn tác động lâu dài từ vụ án Đồng Tâm đến tình hình chính trị ở Việt Nam từ nay trở đi, tôi nghĩ 
rằng vụ án Đồng Tâm có một tác hại rất lớn đối với Đảng Cộng sản cầm quyền. Tức là, đối với họ thì có 
tác dụng tốt ở điểm vì thật sự đã gây ra một sự sợ hãi.Tôi tin rằng toàn bộ làng Đồng Tâm từ giờ phút 
diễn ra cuộc tấn công cho đến giờ là bà con sống trong sợ hãi, bà con bị đe dọa và khủng bố triền miên, 
bà con bị chia rẽ, phân hóa… Và những người sống sót được, tôi nghĩ họ bị sang chấn tâm lý và không 
bao giờ thoát khỏi nỗi sợ từ bây giờ cho đến cuối đời. 

Với những người không phải là dân làng Đồng Tâm, dân chúng trong cộng đồng và toàn xã hội 
nói chung thì rõ ràng vụ án này cũng đã gây ra một nỗi khiếp sợ, ngay cả giới hoạt động nhân quyền, tôi 
nghĩ rằng họ cũng sợ. Bởi vì không ai có thể tưởng tượng được một nhà nước giết dân. 

Tác dụng của vụ án Đồng Tâm đối với nhà cầm quyền đúng là đã gây ra sự sợ hãi thật. Nhưng 
tôi nghĩ rằng sau vụ này thì lòng tin của một bộ phận khá đông dân chúng vào Đảng cầm quyền và vào 
luật pháp của Việt Nam bị sụt giảm đáng kể. Bởi vì, người dân thấy rằng bao giờ kẻ mạnh cũng thắng và 
chính quyền luôn thắng. Bất cần lý lẽ, chính quyền cứ mang súng và mang còng đến là xong. Cho nên, họ 
không tin vào Đảng và không tin vào luật pháp nữa. Chẳng có luật nào xử người dân cả. Chẳng có tòa án 
nào công minh để cho họ dựa vào. Hay chẳng có luật sư nào có thể tranh tụng cho họ. Tóm lại, lòng tin 
của một bộ phận khá đông trong dân chúng, đặc biệt là các đảng viên bị giảm sút. Đó là thiệt hại đối với 
Đảng CSVN cầm quyền. 
 
RFA: Cảm ơn chị Phạm Đoan Trang dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này với Đài Á Châu Tự Do. 
 
Mặt khác, “Báo cáo Đồng Tâm và nỗ lực minh bạch hóa cho tư pháp Việt Nam” cũng được đăng trên 
VOA Tiếng Việt ngày 30/09/2020 [Xem hình Trang bìa Báo cáo Đồng Tâm, phiên bản thứ ba, do Nhà báo Phạm Đoan 
Trang và nhà hoạt động Will Nguyễn thực hiện, công bố ngày 25‐9‐2020]. Hai nhà hoạt động vừa cho ra mắt ấn phẩm 
mới nhất của Báo cáo Đồng Tâm nhằm lưu giữ sự thật vụ việc trong tranh chấp đất đai với nỗ lực minh 
bạch hóa nền tư pháp Việt Nam và vận động quốc tế cho các nạn nhân, bởi vì “càng nhiều người biết về 
Đồng Tâm, càng có nhiều cơ hội đạt được công lý cho những người dân Việt Nam.” 
 
Báo cáo Đồng Tâm dài 128 trang với 11 chương và 6 phụ lục, trình bày song ngữ Anh – Việt, do đồng tác 
giả  là nhà báo độc  lập Phạm Đoan Trang ở Việt Nam và nhà hoạt động dân chủ Will Nguyễn ở Hoa Kỳ 
thực hiện. 
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Nội dung của báo cáo xoay quanh vụ đụng độ giữa lực lượng công an và người dân thôn Hoành, xã Đồng 
Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, vào đêm mồng 8, rạng sáng mồng 9/01/2020 khiến ông Lê Đình Kình, thủ 
lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm và ba công an thiệt mạng. Báo cáo cũng nêu các diễn biến sau đó 
cho tới hết phiên xét xử sơ thẩm từ ngày 7‐14/9/2020 vừa qua, khi hai người dân bị nhà cầm quyền Việt 
Nam tuyên án tử hình, và 27 người khác bị án tù từ tù treo đến tù chung thân. 
 
Báo cáo Đồng Tâm cung cấp cả thông tin nhanh lẫn kiến thức có giá trị dài hạn cho người đọc, như:  
 Hỏi nhanh đáp gọn (Chương 2),  
 Bối cảnh vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm (Chương 3),  
 Đối sách của chính quyền: thông tin bất nhất và đàn áp (Chương 5),  
 Các điểm còn gây tranh cãi trong vụ tấn công (Chương 6), và đặc biệt,  
 Các vi phạm của cơ quan tố tụng đối với chính luật pháp Việt Nam (Chương 9),  
 Các vi phạm xét theo tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế (Chương 10). 
 
Báo cáo cũng nêu 5 khuyến nghị bao gồm việc kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phải gây sức ép buộc 
chính quyền Việt Nam phải mở một cuộc điều tra công bằng và khách quan về vụ Đồng Tâm. 
 
Khi được hỏi về kết quả bước đầu của việc vận động quốc tế cho nạn nhân Đồng Tâm, ông Will Nguyễn 
cho biết: 

“Chúng tôi đã chuyển Báo cáo cho đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, cũng như Liên minh 
Âu châu. Họ thông báo rằng họ đang theo dõi chặt chẽ vụ việc. 

“Phía Mỹ cho biết họ có thể sẽ nêu vụ Đồng Tâm trong Đối thoại Nhân quyền Việt –Mỹ sắp tới.” 
 
Nhà báo Phạm Đoan Trang cho biết trên Facebook rằng Báo cáo Đồng Tâm đầu tiên được công bố vào 
ngày 16/01, một tuần sau khi diễn ra vụ đụng độ Đồng Tâm. 

“Vào ngày 24/6, ba trong số năm tác giả và biên tập viên của Báo cáo đã bị bắt. Đó là chị Cấn 
Thị Thêu và hai con trai Trịnh Bá Phương ‐Trịnh Bá Tư,” hơn bốn tháng sau khi nhóm công bố phiên bản 
thứ hai, nhà báo Phạm Đoan Trang cho biết. 
 


