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Thư ngỏ về Tình trạng Tra tấn Tinh thần  

Trần Huỳnh Duy Thức 

. 

Ngày 26 tháng 11, 2018  

.  

Tôi là Trần Lê Bảo Trâm, con gái của một tù nhân lương tâm Việt Nam, 
Trần Huỳnh Duy Thức. Cha tôi đã bị bắt vào năm 2009 và bị kết án oan 
sai dựa trên Điều 79 của Bộ luật Hình sự Việt Nam “Hoạt động nhằm lật 
đổ chính quyền nhân dân”.   

.  

Cha tôi đã bị tuyên án 16 năm tù, từ đó đến nay cha tôi đã bị giam giữ 
trong tù hơn 9 năm. Cách đây hai năm cha tôi bị chuyển đến Trại giam 
số 6 tại tỉnh Nghệ An, cách xa gia đình chúng tôi khoảng 3000 km. Kể từ 
đó đến nay cha tôi phải đối mặt với nhiều sự đe dọa và ngược đãi, 
khoảng cách địa lý xa xôi chính là một trở ngại lớn khiến chúng tôi 
không thể giúp đỡ cho cha được. Trước những sự kiện nguy cấp xảy ra 
gần đây, tôi viết thư này nhằm kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người để 
đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của cha tôi.   

.  

Vào thứ Bảy, ngày 24 tháng 11, 2018, trong buổi thăm gặp hàng tháng 
tại trại giam, cô và chú của tôi được biết rằng cha tôi đang ngày càng 
phải đối mặt nhiều hơn với những đe dọa đến từ các cán bộ quản giáo.   

.  

Vào thứ Ba, ngày 20 tháng 11, 2018, cha tôi thức dậy như thường lệ 
vào 5 giờ 15 phút sáng trong tình trạng cực kỳ chóng mặt với huyết áp 
rất cao, ở mức 150/110 (chỉ số đo được từ máy đo huyết áp cá nhân 
của cha) và ra rất nhiều mồ hôi. Khi cha tôi uống nước vào thì ngay lập 
tức ói ngược ra, trong đó có lẫn những sợi máu. Trong lúc nằm nghỉ, 
cha tôi lại tiếp tục ói và lần này thì ói ra mật. Bác sĩ trong trại giam đã 
kiểm tra và cho cha tôi 2 viên thuốc với chuẩn đoán là bị “tuần hoàn 
não”, sau khi uống thuốc cha tiếp tục ói ngược ra hết.  

.  
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Mặc dù sau ngày hôm đó, huyết áp và sức khỏe đã trở lại bình thường, 
nhưng cha lo lắng và nghi ngờ thức ăn được cung cấp bởi trại giam đã 
bị can thiệp và không an toàn để sử dụng nữa vì vậy từ đó đến nay cha 
tôi chỉ ăn mì ăn liền. Tuy nhiên, để đáp trả hành động này, các cán bộ 
trại giam đã ngừng cung cấp nước sôi cho cha tôi như tiêu chuẩn thông 
thường. Ngoài ra, theo như lời cha tôi kể, các cán bộ trại giam đang 
xem xét việc “cấm cha tôi sử dụng nước sôi, đèn đọc sách, và sử dụng 
máy đo huyết áp, đo đường huyết cá nhân”.   

.  

Gia đình chúng tôi tin rằng đây là những hình thức ngược đãi mới của 
trại giam dành cho cha tôi, sau khi không ngừng ngăn chặn quyền được 
gửi thư tín về gia đình và gửi đơn từ đến các cơ quan chức năng, cũng 
như quyền được nhận thư từ gia đình của cha tôi. Khi bị cha tôi yêu cầu 
phải cung cấp những điều luật nào làm cơ sở cho những việc làm này 
của họ, những cán bộ này cho biết “họ chỉ đang thực hiện theo lệnh của 
cấp trên, không cần trích dẫn đến luật lệ”. Do đó mà cha tôi cũng như 
gia đình tôi không biết ai là người có chức năng để chúng tôi khiếu nại 
những hành vi ngược đãi này.   

.  

Gia đình chúng tôi đang vô cùng lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của 
cha tôi bởi vì chúng tôi tin rằng đây là những cách ngược đãi mới nhằm 
mục đích ép buộc cha tôi nhận tội để được đặc xá. Trong suốt 9 năm 
qua, cha tôi luôn có một niềm tin kiên định rằng đấu tranh cho quyền tự 
do ngôn luận không phải là hành vi phạm tội. Cha tôi chưa từng gây ra 
bạo loạn hay bất kỳ sự đe dọa nào đến chính quyền. Đã rất nhiều lần 
cha tôi khẳng định sự vô tội của mình và kiên quyết không nhận tội. 
Nước được nấu sôi, đèn đọc sách và những máy đo theo dõi sức khỏe 
là những điều không thể thiếu nhằm đảm bảo sức khỏe của cha tôi khi ở 
tù. Nước được nấu sôi được tiệt trùng tốt hơn và có thể sử dụng để nấu 
các thức ăn đóng gói, còn đèn đọc sách giúp ngăn các bệnh về mắt có 
thể xảy ra trong điều kiện thiếu ánh sáng trong phòng giam. Cha tôi còn 
mắc bệnh cao huyết áp và cao đường huyết, do đó những máy theo dõi 
sức khỏe cá nhân sẽ giúp cha tôi theo dõi tình trạng cơ thể của mình khi 
cần thiết.   

.  

Cha tôi không muốn nhận tội để nhận sự ân xá tha tù sớm bởi vì ông 
muốn vụ án của mình phải được xem xét lại theo các quy định của Bộ 
luật Hình sự mới, trong đó chỉ rõ hành động đã khiến ông bị kết án giờ 
đây không bị xem là tội phạm nhằm lật đổ chính quyền nhân dân nữa. 
Do đó, nếu cha tôi được trả tự do dựa theo điều luật mới, trường hợp 
của cha tôi có thể trở thành một tiền lệ cho sự trả tự do cho những tù 
nhân lương tâm khác tại Việt Nam.  
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.  

Trong thư này, tôi muốn chỉ ra rằng Việt Nam đã ký kết Công ước 
Chống Tra tấn, và những Hình phạt Vô nhân đạo và Hạ nhân phẩm của 
Liên Hiệp Quốc vào năm 2013 và phê chuẩn vào năm 2015. Thông qua 
việc phê chuẩn công ước này, nhà nước buộc phải thực hiện trách 
nhiệm của mình trong việc ngăn chặn sử dụng những biện pháp tra tấn 
đã nêu trong Điều 1 và Điều 2 của Công ước. Gia đình chúng tôi cho 
rằng những biện pháp ngược đãi đang được thực hiện bởi các cán bộ 
tại Trại giam số 6 không thể xem là những biện pháp quản lý theo luật 
bởi vì chúng đang gây ra những trấn áp về tinh thần lên cha tôi nhằm 
mục đích ép nhận tội. Điều này đi ngược lại với những gì Việt Nam đã 
cam kết thực hiện.  

.  

Trong một phiên họp gần đây để thông qua báo cáo với Ủy ban Chống 
Tra tấn của Liên Hiệp Quốc về việc thực hiện Công ước của Việt Nam 
vào ngày 12 tháng 10, 2018, chính quyền Việt Nam củng cố cam kết 
của mình với Công ước này bằng cách tuyên bố sẽ thực hiện hiệu quả 
những biện pháp lập pháp, hành pháp, tư pháp và những biện pháp cần 
thiết khác theo như Công ước này để ngăn chặn việc sử dụng biện 
pháp tra tấn, và làm việc với những quốc gia đi đầu trong việc ngăn 
chặn biện pháp tra tấn nhằm thiết lập nên những biện pháp hiệu quả 
mới. Mặc cho điều đó, trái lại với báo cáo của Việt Nam, những biện 
pháp tra tấn tinh thần được sử dụng với cha tôi tại Trại giam số 6 đã đi 
trái lại với những gì Việt Nam đã tuyên bố sẽ thực hiện.   

.  

Vì vậy mà tôi viết thư này nhằm kêu gọi sự giúp đỡ ngay lập tức của mọi 
người để bảo toàn sức khỏe và sự an toàn của cha tôi, và yêu cầu Việt 
Nam phải có trách nhiệm trước những cam kết của mình khi ký kết 
Công ước trên. Điều này không chỉ là dành cho cha tôi mà còn vì lợi ích 
của những tù nhân lương tâm khác tại Việt Nam, những người cũng có 
nguy cơ trở thành nạn nhân của những biện pháp tương tự. Cha tôi 
đang đấu tranh không chỉ cho tự do của chính mình mà còn cho tự do 
của những người khác nữa.   

.  

Tôi xin cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua 
dành cho cha tôi và những tù nhân lương tâm khác tại Việt Nam. Tôi hi 
vọng lá thư này sẽ đến được tay mọi người và tôi rất mong sớm nhận 
được phản hồi.  

.  

Kính thư,  

Trâm Trần./.  

.  
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.   Nguồn: FB Trần Huỳnh Duy Thức
. 

..  

Open letter on the use of psychological 
tortures on Tran Huynh Duy thuc 

.  

Nov 26, 2018  

.  

Dear  

.  

My name is Tran Le Bao Tram, daughter of the Vietnamese prisoner of 
conscience, Tmn Huynh Duy Thuc. My dad was arrested in 2009 and 
falsely convicted based on Article 79 of Vietnam's Penal Code 
"attempting to overthrow the People's administration". He was sentenced 
to 16 years in prison and since then has been serving for more than 9 
years. Two years ago my dad was transferred to Prison No. 6 in Nghe 
An province, which is around 3000 km away from his family. Since then 
he has faced many threats and mistreatments, and the long distance is a 
major obstacle that stop our family from helping him. Due to recent 
grave events, I'm writing to call for your help to preserve his health and 
safety.  

.  

On Saturday Nov 24, 2018, my aunt and uncle came to visit my dad on 
the monthly visit and learnt that my dad is increasing facing threats from 
the prison officers. On Tuesday Nov 20, 2018, my dad woke up like 
usual at 5.15am feeling extremely dizzy with high blood pressure at 
150/110 (measured using his personal blood pressure monitor) and 
covered in sweat. When he drank some water, he immediately vomited 
and found a bit of blood mixed in the vomit. While resting, my dad 
vomited again and that time some bile was mixed in the content The 
prison medic came to check up on him and gave him 2 pills for "cerebral 
blood deficiency", which he took and also vomited out again.  

.  

Although after that day, his blood pressure and health have recovered to 
normal, my dad worries and suspects that the food provided may be 
tampered with and unsafe to consume so he has been eating only 
instant noodles ever since. However, in response to his action, the 
prison officers stop providing him with hot boiled water like before. 
Besides, according to my dad, the prison officers are considering 
"prohibiting him from using hot boiled water, reading light, and personal 
blood pressure and blood sugar monitors". Our family believes that 
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these are the new forms of mistreatment on my dad, after increasingly 
curbing his rights to send letters to family or authority, and receive letters 
from home. When inquired by my dad about the law in which the officers 
based their actions on, the officers simply said "they are only carrying 
out the orders from the top, and there is no need to reference the law". 
Due to this, he and our family do not know to whom we can report the 
mistreatments.  

.  

Our family is extremely worried about his health and safety since we 
believe these new forms of mistreatment are used to coerce my dad to 
admit guilty in exchange for an early parole. For the past 9 years, my 
dad steadfastly believes that fighting for freedom of speech is not a 
crime. My dad has never inflicted violence or threats against the 
government He has announced for many times that he is innocent and 
will never admit guilty. Hot boiled water, reading light and health 
monitors are crucial to preserve his health in the prison. Hot boiled water 
is more sanitized and can be used to cook instant food, while reading 
light prevents eye diseases caused by the poor lighting condition in the 
prison cell. My dad also has high blood pressure and high blood sugar 
diseases so the personal monitors help him check his health when 
needed.  

.  

My dad does not admit guilty to get an early parole because he wants 
his case to be reviewed under the new Penal Code law, which dictates 
that the actions for which he was convicted are no longer crimes to 
overthrow the People's administration. Therefore, if he is acquitted under 
the new law, his case can become precedent to the release of other 
Vietnamese prisoners of conscience.  

.  

In this letter, I would like to point out that Vietnam has signed the UN's 
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment in 2013 and ratified it in 2015. By ratifying the 
convention, it is bound to perform its duties to prevent the use of tortures 
as stated in Article 1 and Article 2 of the Convention. Our family 
speculates that the measures of mistreatment being employed by the 
prison officers at Prison No. 6 cannot be considered lawful sanctions 
because they are inflicting mental suffering on my dad for the purpose of 
confession. This goes against what Vietnam commits to uphold.   

.  

In a recent state conference to review the State Report to the UN's 
Committee Against Torture (CAT) on Vietnam's implementation of the 
Convention on Oct 12, 2018, Vietnam's authority reinstated its 
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commitment to the Convention by pledging to take effective legislative, 
administrative, judicial and other measures in accordance to the 
Convention to prevent the use of torture, and working with leading states 
on torture prevention to devise new effective measures. Nonetheless, in 
contrast to Vietnam's report, the use of mental tortures on my dad in 
Prison No. 6 goes against what Vietnam has pledged to do.   

.  

Therefore, I'm writing to call for your immediate help to preserve my 
dad's health and safety, and to hold Vietnam accountable for its 
commitment to the Convention. This is not only for my dad but also for 
other prisoners of conscience in Vietnam, on whom the same measures 
of torture can be used. He is not only fighting for his freedom but also 
freedom of others.   

.  

Thank you for your continuous support for my dad and other Vietnamese 
prisoners of conscience. I hope that you will receive this letter well and I 
look forward to hearing from you soon.   

.  

Sincerely,   

Tram Tran  

. 
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