Hi tháng 7/2021, t chc Mng li nhân quyn Vit Nam (MLNQVN) tung ra cái gi là "gii thng nhân
quyn" vi hn cht danh sách ng viên n ht tháng 9 và s trao vào cui nm. Trò l này ã b d lun lên
án t lâu, ch tic là vn có k tng c thng là oách nên "tham tin ct m lm anh leo"…
lt danh sách ng viên, "thành tích" phi… bt ho
u tháng 7/2021, MLNQVN ra "Thông cáo báo chí" cho bit, s nhn c ng viên cho "Gii Nhân
quyn Vit Nam" (GNQVN) nm 2021, hn nhn c t 7/7/2021 n ngày 30/9/2021. Hin mc thi gian
trên ã ht, ng viên cng ã cht, dù danh sách gii thng nm nay cha c công b nhng vi kch bn, mu
vn nguyên nh các nm trc, hình dung ai s "lên bc".
GNQVN c t chc này a ra vào nm 2002 và hng nm u din li kch bn nh c. Trong thông cáo hi
tháng 7, t chc này nói rng gii thng s trao cho "cá nhân hoc t chc ti Vit Nam ã có nhng óng
góp xut sc trong vic bo v và thúc y quyn con ngi". ng thi, tô v thành "GNQVN cng là c hi
ngi Vit Nam trên khp th gii th hin tình oàn kt và h tr i vi nhng ngi tham gia u tranh không
ngng cho các quyn c bn và công lý cho ngi dân Vit Nam".
Trên các din àn, t chc này rêu rao vic trao gii thng vi nhng mc ích, ý ngha ht sc cao p nh:
nhân danh, cao vn quyn con ngi; xem vic ngi ca nhng cá nhân tranh u cho lý tng nhân
quyn là cách thúc y, làm cho quyn con ngi c thc hin mt cách y , trn vn nht. Nhng ng viên, ri
ch nhân các gii thng này khi "vinh danh" u c tung hô vi nhng ngôn t ht sc m miu nh "nhà
tranh u bt bo ng cho lý tng nhân quyn ti Vit Nam"; "t nguyn dành toàn thi gian dn thân vào
con ng tranh u vì quyn li ca gii lao ng"; "mt nhà tranh u dng cm cho nhân quyn và dân ch t
do cho Vit Nam, gi vng lp trng, không bao gi t b lý tng, và phn u không ngng cho công lý,
nhân phm và t do"...
Tuy nhiên, ngay sau lp câu t m miu ó là s tht khôi hài. Tính t nm 2002 n nay, t chc này ã trao
gii thng cho 49 cá nhân và 4 t chc. Lt li danh sách c gii thng thì ó là nhng cái tên nhn mt
trong gii t xng "dân ch, nhân quyn" chng phá t nc nh: Nguyn Vn Lý, Nguyn V Bình, Lê Chí
Quang, Nguyn Ðng Qu, Lê Quang Liêm, Thích Qung Ð, Phan Vn Li, Nguyn Chính Kt, Lê Th
Công Nhân, Nguyn Vn Hi, Trn Khi Thanh Thy, T Phong Tn, Trn Hunh Duy Thc, Nguyn Ngc
Nh Qunh, Phm Ðoan Trang, Lê Công Ðnh... ó hu ht là nhng i tng ã, ang chp hành án v các ti
danh xâm phm an ninh quc gia, cng có nhng cá nhân ang b khi t, iu tra v nhóm ti danh này.
Vi danh sách "khen thng" nh vy, thy t chc này tung ra gii nhân quyn l bch nh th nào. Tiêu
chí trao thng c ch ra vi 3 im: (1) Phi là mt cá nhân hoc t chc ang hot ng ti Vit Nam; (2) ã có
"thành tích" u tranh bt bo ng vì nhân quyn cho ngi dân Vit Nam; (3) vic u tranh ã to c "nh
hng tích cc" ti quc ni cng nh hi ngoi. áng chú ý, trong hng dn c, t chc này còn lu ý quá
trình hot ng có liên quan n nhân quyn Vit Nam nh "tác phm ã ph bin, gian kh ã chu ng,
thành tích c tuyên dng"… Nm 2020, mng li này cng dành my tháng rêu rao c và rt cuc ã tin
hành trao cho Nguyn Nng Tnh, Nguyn Vn Hóa, Hi Nhà báo c lp Vit Nam.
Khi nhìn vào nhng cá nhân c nhn gii, không khó chúng ta thy im chung là nhng cá nhân ó
u có hành ng chng phá ng, Nhà nc, chng phá ch ht sc quyt lit. Chng hn, mt trong ba i tng
nhn gii nm 2020 là Nguyn Nng Tnh, ây là i tng b kt án v hành vi làm, tàng tr, phát tán hoc
tuyên truyn thông tin, tài liu nhm chng phá Nhà nc CHXHCN Vit Nam. Nguyn Nng Tnh sinh
nm 1976, là ngi Công giáo, sinh hot ti Giáo x M Khánh, Qunh Lu, Ngh An. Tt nghip Nhc vin
Âm nhc Hu, Tnh tr thành thy giáo dy nhc và là ging viên Trng Cao ng Vn hóa ngh thut Ngh
An.
Trong môi trng giáo dc, có nng khiu v âm nhc, Tnh li bin ging ng thành ni thc hin hành vi
chng phá, tuyên truyn nhng sáng tác có ni dung sai lch. Cùng vi ó, Tnh thng li dng các cuc

t tp hát nhng nhc phm có ni dung phá hoi t tng, xuyên tc ch trng, chính sách ca ng, Nhà nc
nh "Vit Nam tôi âu", "Xin hi anh là ai", "Tr li cho dân"... Trên cng v ging viên âm nhc, Tnh
còn a nhng bài hát này "ph bin" trong sinh viên.
Ti sao mt ging viên âm nhc, c ào to bài bn li "tr c", có các hot ng chng i? Tìm hiu v nhân
thân cho thy, Tnh ã không gi c bn thân mình, không thc hin úng ngha v vi t cách mt công
dân cng nh vi cng v ngi thy. Tnh ã trt và ngày càng ln sâu vào con ng phm pháp di s dn dt,
mua chuc ca i tng xu. Nguyn Nng Tnh tham gia nhiu t chc có hot ng chng phá Vit Nam nh
"Bo v s sng", "NoU FC Vinh", "Qu phát trin con ngi", "Truyn thông công giáo"...
Qua mng xã hi, Tnh có mi quan h vi nhiu phn t xu trong và ngoài nc. Thông qua mng xã hi,
Nguyn Nng Tnh ã ng ti, chia s các bài vit, hình nh, video có ni dung tuyên truyn, xuyên tc
nhm mc ích chng Nhà nc, xâm phm li ích ca Nhà nc, quyn, li ích hp pháp ca t chc, cá nhân;
bôi nh vai trò lãnh o ca ng, Nhà nc; kích ng ngi dân biu tình, chng chính quyn…
Trng hp c "vinh danh" khác là Nguyn Vn Hóa, cng là mt i tng có hành ng chng i quyt lit.
Nguyn Vn Hóa ã s dng mng xã hi tuyên truyn, phát tán các tài liu có ni dung xuyên tc, ph
báng chính quyn nhân dân; tuyên truyn lun iu chin tranh tâm lý, phao tin, ba t gây hoang
mang trong nhân dân. Qua ó, truyn bá nhng t tng phn ng, xuyên tc ng li, ch trng ca ng; gieo
rc s nghi ng, bt mãn, chng phá Nhà nc Vit Nam. Dù b kt án và phi chp hành án pht tù nhng
Nguyn Vn Hóa vn tip din nhiu hot ng chng i, c bit là s dng chiêu trò tuyt thc trong tri giam
gây sc ép vi chính quyn.
Nm 2019, có 3 cá nhân c t chc này "vinh danh" là Nguyn Trung Tôn, Nguyn ng Minh Mn và
Lê Công nh. Mc dù bn thông báo cho bit bui l "vinh danh" 3 cá nhân này c t chc long trng ti
tr s Thng vin Canada nhân Ngày Quc t nhân quyn ln th 71, song nó vn không khin ngi ta
quên rng, 3 cá nhân ó u ã tng chu nhng bn án tù vi các ti danh nh "Tuyên truyn chng nhà
nc CHXHCN Vit Nam", "Hot ng nhm lt chính quyn nhân dân", quy nh ti B lut Hình s Vit
Nam.
Vi nhng nhân vt nh vy nhn thng, rõ ràng "gii thng nhân quyn" c trao chng phi nhm mc ích
thúc y s phát trin ca nn dân ch, nhân quyn ti Vit Nam nh mng li này rêu rao mà nó ch là mt
màn kch hp thc hóa hot ng chng phá chính quyn.
Thc t, mt gii thng mun có v th, có uy tín, c công nhn thì trc ht, các c quan ch trì t chc gii phi
là n v có uy tín. Vy nhng các t chc ang tin hành trao các gii thng di v bc "nhân quyn" li
không h có tính chính danh. T chc MLNQVN thc cht ch là mt t chc bt hp pháp do các i tng
chng phá Nhà nc Vit Nam lp ra.
Núp di chiêu bài t do, dân ch, nhân quyn, t chc này ã o din hot ng chng phá ng, Nhà nc Vit
Nam, nh lp website, mng xã hi tuyên truyn thông tin chng phá Vit Nam; tích cc vn ng mt s
dân biu, ngh s M không có thin cm vi Vit Nam thc hin các hot ng bo tr; gi "th ng" cho mt s
quan chc nc ngoài nhm kêu gi s can thip vào công vic ni b ca Vit Nam. T chc này còn núp di
danh ngha u tranh cho các "tù nhân tôn giáo", "tù nhân chính tr" hoc "tù nhân lng tâm" tin
hành chng phá…
Do ó, vic trao gii thng ch là v kch ánh bóng tên tui và giúp sc v mt tinh thn cng nh vt cht
cho các i tng chng i trong nc. áng tic, dù bn cht cái gi là gii thng nhân quyn ã c lt ty và d lun
lên án t lâu nhng mt s k vn b o tng, vn b chi phi bi các ng c cá nhân mà "cy sc cây u nhiu ch
nhún/ tham tin ct m lm anh leo"…
Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"

