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Bình luận 

Ý ĐỒ CỦA NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN 
VIỆT NAM KHI BẮT GIAM VÀ KẾT TỘI 
LUẬT SƯ LÊ CỘNG ĐỊNH. 
 
Từ Linh 
   
            

     
         Công luận trong và ngòai Việt Nam đã và đang  quan tâm đặc biệt đến sự kiện cục an ninh 
thuộc Bộ công an của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, ngày 13-6-2009 vừa qua, đã bắt giam 
khẩn cấp một luật sư trẻ, nổi tiếng từ trong nước ra hải ngọai, qua các bài viết và trả lời các cuộc 
phỏng vấn của các cơ quan truyền thông quốc tế, đầy tính ôn hòa, trung thực, xây dựng, có giá trị 
thực tiễn,liên quan đến các vấn đề pháp lý, chính trị, kinh tế, xã hội  căn bản của đất nước, như  tự 
do, dân chủ, nhân quyền hay vấn đề thực tế nóng bỏng hiện nay như vụ khai thác chế biến quặng 
mỏ beauxit, Trung cộng xâm lăng lãnh thổ, lãnh hải, ngăn cản ngư phủ việt Nam đánh bắt cá trong 
các khu vực thuộc chủ quyền lãnh hải Việt Nam…. Bộ ngọai giao Hoa Kỳ, các chính phủ dân chủ  
trên thế giới và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã đồng lọat lên tiếng  tố cáo nhà cầm quyền 
cộng sản Việt Nam vi phạm quyền tự do tư tưởng, ngôn luận  và mạnh mẽ đòi hỏi trả tự do tức 
khắc, vô điều kiện cho người luật sư trẻ đầy tài năng và thiện chí này. 
         Đó là luật sư Lê Công Định năm nay 41 tuổi, nguyên Phó Chủ nhiệm đòan luật sư thành phố 
Sài Gòn nhiệm kỳ vừa qua. Sau khi tốt nghiệp  Đại học pháp lý Hà Nội và luật khoa Sài gòn năm 
1989, đã nhận được học bổng Fulbright để đến học tại đại học Tulane, Hoa Kỳ, và tại đại học này 
ông đã nhận được văn bằng Thạc sỹ Luật học vào năm 2000; trước đó Ông đã có thời gian tu nghiệp 
tại Pháp .  Luật sư Lê Công Định đã từng tham gia  vụ kiện cá Basa cùng với  tổ hợp luật sư White 
& Case tại Mỹ để bảo vệ quyền lợi cho Việt Nam và là luật sư biện hộ cho các luật sư Lê Thị Công 
Nhân, Nguyễn Văn Đài và nhà báo độc lập Nguyễn Hồng Hải tức Blogger Điếu Cầy. Trước tòa án 
công lý một chiều của chế độ, trong các phiên xử, luật sư Lê Cộng Định đã can đảm và mạnh mẽ 
đưa ra các luận điểm pháp lý và thực tiễn để chứng minh sư vô tội của các thân chủ, chống lại quan 
điểm kết tội của công tố chế độ. Điển hình như trong phiên xử   phúc thẩm hai luật sư Lê thị Công 
Nhân và Nguyễn Văn Đài vào năm 2007, luật sư Lê Công Định đã đưa ra luận điểm phản bác , rằng  
"Bàn luận về các vấn đề dân chủ và nhân quyền không thể bị xem là chống lại nhà nước, trừ 
phi chính nhà nước là một thực thể chống lại nền dân chủ". Luật sư Định cũng đã kêu gọi tự do 
ngôn luận đồng thời cho rằng việc cáo buộc tội chống phá nhà nước đối với những ai thúc đẩy tự do 
ngôn luận là sai.                                                              
         Như vậy, việc luật sư Lê Công Định bị bắt chủ yếu chỉ vì đã bày tỏ  tư duy qua các đài phàt 
thanh quốc tế, những bài viết trên một số diễn đàn điện tử và hàng loạt tờ báo vốn thuộc quyền kiểm 
soát độc quyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Điều trớ trêu là không ít ý kiến của ông đã 
được báo chí trong nước giới thiệu, trích dẫn - kể cả tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức 
của Cộng Đảng Việt Nam, và báo Tuổi Trẻ, cơ quan ngôn luận chính thức của thành đòan thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh, báo Pháp luật TP. HCM .v,v… dù những ý kiến này không kém phần 
mạnh mẽ so với những bài viết, ý kiến của ông trên các đài phát thanh quốc tế hay diễn đàn điện tử.   
         Thế nhưng, nay luật sư Lê Công Định, một luật sư  trẻ tuổi giầu lòng yêu nước, từng được báo 
Tuổi Trẻ ca ngợi như là “Tài năng trẻ quý hiếm của đất nước”, thì nay lại bị công an chế độ bắt cầm 
tù và được cả hệ thống truyền thông của đảng hùa theo kết tội tiền định, là “Chống phá nước Cộng 
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”  và “Âm mưu lật đổ chính quyền”, vi phạm các điều 88 và 79 
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Bộ Luật Hình Sự của chế độ. Những bằng chứng kết hai tội trên, được  cục an ninh Việt Nam cộng 
sản đưa ra là các tài liệu của luật sư Lê Công Định đã được Trung tâm Điện toán - Truyền thông số 
liệu khu vực 2 chuyển cho cơ quan chức năng. Nghĩa là tài liệu lấy cắp, vi phạm quyền bảo vệ bí 
mật thư tín là không có giá trị về mặt pháp lý trong các chế độ dân chủ pháp trị. Nhưng điều này 
không cần tranh cãi đối với chế độ độc tài tòan trị cộng sản hiện nay tại Việt Nam. Vì chế độ này 
đâu có luật pháp theo đúng nghĩa từ ngữ và thực tế, không tuân thủ các nguyên tắc luật pháp và 
pháp lý quốc tế . Bởi theo quan điểm cộng sản, luật pháp chỉ là công cụ pháp lý của giai cấp thống 
trị để trấn áp giai cấp bị trị. Luật pháp của chế độ hiện nay tại Việt Nam cũng chỉ là công cụ của tập 
đòan thống trị cộng sản để trấn áp mọi sự phản kháng của nhân dân, để duy trì quyền thống trị độc 
tài, độc tôn và độc quyền của giai cấp thống trị là cộng đảng Việt Nam mà thôi. 
         Vì vậy, vấn đề đặt ra cho chúng ta lúc này, là làm sao bênh vực, giải cứu luật sư Lê Công 
Định khỏi cảnh tù đầy trong chế độ độc tài tòan trị cộng sản. Giải pháp cho đến lúc này vẫn là dùng 
áp lực của công luận, của chính phủ Hoa Kỳ, của  các chính phủ dân chủ và các tổ chức bảo vệ nhân 
quyền trên thế giới.Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nếu áp lực chỉ là những lời lên án, tố cáo đòi nhà 
cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả tự do tức khắc, vô điều kiện cho luật sư Lê Công Định, sẽ 
không có hiệu quả thực tiễn, nếu những áp lực cùng chiếu từ nhiều phía ấy không đi kèm một biện 
pháp chế tài hiệu quả, có tác dụng buộc được nhà cầm quyền cộng đảng Việt Nam phải thi hành, thì 
số phận của luật sư Lê Công Định cũng sẽ không khác gì số phận của Linh mục Nguyễn Văn Lý, 
luật sư Lê thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài và các nhà đấu tranh cho dân chủ khác đang bị 
chế độ cầm tù. Nghĩa là, rồi đây tòa án công lý một chiều của chế độ vẫn sẽ đem luật sư Định ra xét 
xử và kết án bỏ tù và đầy ải.  
         Cái khó là chế độ Việt cộng cũng như chế độ cộng sản Bắc Hàn hiện nay, là họ luôn sống 
ngòai vòng luật pháp quốc tế, luôn có hành động ngang ngược thách thức cộng đồng quốc tế theo 
cách mà ngôn ngữ dân gian gọi là thủ đọan dùng “Chén sành đổi chén kiểu” để bắt bí đối phương, 
nên quốc tế vẫn không dám giải quyết mạnh bạo với các đối tượng ngang ngược này. Cụ thể, Hàn 
cộng hiện nay đang dùng vũ khí nguyên tử để hù dọa Hoa Kỳ và các nước giầu nói riêng, thế giới 
văn minh nói chung để tống tiền, còn nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thì bao lâu nay vẫn xử 
dụng vũ khí “Vi phạm nhân quyền” bằng cách bắt giam những người bất đồng chính kiến có giá trị, 
để có cái mà cả song phương hay đa phương với Hoa Kỳ và các nước dân chủ trên thế giới. Lần này 
bắt giam và sẽ đưa ra tòa kết tội luật sư Lê Công Định , cùng một số những người bất đồng chính 
kiến khác vửa bị bắt giữ, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam muốn thành đạt ý đồ gì đây? Chúng ta 
hãy chờ xem. 
 
Từ Linh 
Ngày 19-6-2009 
 
 
 
 
 
 
 


