Facebooker kể chuyện bị công an
bắt tra tấn, trấn nước
September 2, 2018

Facebooker Ngô Thanh Tú, người vừa đi công an tỉnh Khánh Hòa bắt
cóc, tra tấn dã man vì những chia sẻ của anh trên Facebook. (Hình:
Facebook Ngo Thanh Tu)
NHA TRANG, Việt Nam (NV) – Một thanh niên ở Cam Ranh chơi
Facebook, tham gia vận động nhân quyền, dân chủ hóa đất nước, bị
công an bắt cóc giữa đường, đem về đánh đập, tra tấn, nhục mạ.
Trên một số trang Facebook cá nhân trên mạng xã hội mấy ngày
qua đã báo động trường hợp một thanh niên từng là thành viên của
Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do tên Ngô Thanh Tú, 36 tuổi, bị công an
thành phố Cam Ranh bắt cóc giữa đường vào chiều ngày Thứ Năm,
30 Tháng Tám, 2018. Sau đó, ông bị đưa về trụ sở công an thành
phố đánh đập tra tấn dã man. Không chỉ tại đây, ông còn bị chuyển
giao cho công an tỉnh Khánh Hòa tại Nha Trang tra tấn tiếp. Ông
còn bị đánh trên xe khi công an thả giữa đường ngày hôm sau.
“Khoảng gần 3 giờ chiều ngày 30 Tháng Tám, tôi chở người bạn đi
từ xã Cam Phước Đông xuống thành phố Cam Ranh để đưa bạn
mình về. Đến khu vực gọi là Bồn Phân, cách đường Quốc Lộ 1A
1

khoảng 700m liền bị hai thanh niên chạy trên chiếc Exiter Yamaha
chặn lại. Cảm nhận điều không hay, tôi quay đầu bỏ chạy được hơn
100m thì bị đuổi kịp.”
Ngô Thanh Tú kể về vụ bị công an bắt cóc như thế và tường thuật
tiếp rằng: “Tại đó, tôi nhận ra khoảng từ 6-7 người bao vây lấy tôi.
Một trong số họ là thanh niên cao lớn kẹp cổ khiến tôi thở không
được. Những người khác bẻ tay, ghì người tôi xuống đất. Họ lấy luôn
cả chiếc điện thoại mà tôi mang trong người.”

Lời trên trang Facebook của Ngô Thanh Tú bị công an cướp mật
khẩu, viết những lời bị Ngô Thanh Tú phủ nhận. (Hình: NV cắt từ
trang facenook của Ngô Thanh Tú.)
Đây là những lời kể của Ngô Thanh Tú tại trụ sở công an Cam Ranh:
“Sau đó, tôi bị khống chế đưa lên xe đưa về trụ sở công an thành
phố Cam Ranh. Tại đó, họ đưa chiếc laptop ra và buộc tôi phải thừa
nhận Facebook là của mình. Tôi không thừa nhận liền bị 4 người liên
tục đánh đập vào đầu, cổ, vai, hai bên hông, tay và chân. Họ buộc
tôi phải thừa nhận Facebook mà họ đưa ra là của tôi. Tôi vẫn không
thừa nhận. Lúc này, Đồng – người đội trưởng an ninh của công an
thành phố Cam Ranh đã ra lệnh cho những người khác ‘nhận nước’
tôi. Ngay tức thì, người thanh niên to lớn kẹp cổ, hai người khác bẻ
tay tôi, còn một người khác đấm vào hông, sườn và một người đi đổ
nước vào trong chiếc ly nhựa. Họ liền đổ ly nước vào mặt tôi để tôi
phải sặc nước.”
Cuộc tra tấn Ngô Thanh Tú không dừng tại đây mà còn tiếp diễn sau
đó tại Nha Trang: “Tôi đã phải bị tra tấn, chửi rủa, miệt thị như vậy
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từ khi bị bắt cóc cho đến hơn 7 giờ tối thì được đưa lên xe hơi đưa ra
công an tỉnh Khánh Hòa (thành phố Nha Trang) để làm việc. Tại Nha
Trang, tôi làm việc liên tục từ hơn 8 giờ tối cho đến 12 giờ 15 phút
khuya ngày 31 Tháng Tám. Sau đó, tôi được họ đưa đi ngủ tại một
hội trường với hai viên cảnh sát túc trực. Ban đầu, những người này
tỏ ra vô hại, nhưng càng về khuya, họ liên tục tạo ra âm thanh
khiến tôi và họ không thể ngủ được. Nguyên cả đêm hầu như tôi
thức trắng.”
“Đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng, họ đưa tôi lên phòng để làm việc
tiếp. Buổi làm việc liên quan đến tài liệu được cho là của đảng ủy
khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa có đóng dấu ‘Mật’ được rò rỉ trên
Internet trước đó. Tôi thấy nó trên Facebook, lưu lại và chia sẻ trên
Facebook cá nhân của mình. Họ muốn cáo buộc tôi đã phát tán tài
liệu mật. Đến khoảng gần 8 giờ tối ngày 31 Tháng Tám, công an
tỉnh Khánh Hòa nói đã làm việc xong, họ bàn giao tôi cho công an
thành phố Cam Ranh. Hai viên công an thành phố Cam Ranh đưa tôi
về bằng xe hơi. Tại trụ sở công an, họ buộc tôi phải viết bản cam
kết theo ý muốn của họ. Khi tôi không đồng ý, họ liền đánh đập
tôi.”
“Đến khoảng 10 giờ tối, họ đưa tôi xuống xe hơi và nói cho về. Trên
xe có ba người, một người lái xe, một người ngồi bên trái và một
người ngồi bên phải tôi. Người bên phải bốc mùi rượu. Khi xe vừa
lăn bánh ra khỏi trụ sở công an, người ngồi bên phải liên tục đánh
vào đầu, vào mặt tôi, trong khi người ngồi bên trái dùng tay ghì
người tôi xuống cho người bên phải đánh. Họ đánh liên tục trên
đoạn đường dài 1km. Sau đó họ thả tôi xuống ngã tư gần đó và tôi
đón taxi để đi về nhà.”
Ông Ngô Thanh Tú cho biết hôm 2 Tháng Chín, 2018 là “Hiện tại, cơ
thể tôi ê ẩm, đau nhức nhưng chưa thể đi khám được vì đang trong
ngày nghỉ lễ ở Việt Nam.”
Trang Facebook của ông Ngô Thanh Tú bị công an CSVN cướp mật
khẩu và viết những lời “hối hận” đã bị ông phủ nhận sau khi được
thả về nhà.
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Theo Facebooker Phạm Đoan Trang: “Giờ phút này, Ngô Thanh Tú
vẫn đang phải nằm liệt giường. Anh ở cùng mẹ, ngôi nhà của hai mẹ
con ở Cam Phước (Cam Ranh, Khánh Hòa) bị công an theo dõi
nghiêm ngặt khiến anh gần như bị cô lập trong tình trạng sức khỏe
yếu, đau khắp người, và không đi khám được vì… đang dịp lễ 2
Tháng Chín.”
Hiện tại, cập nhật mới nhất trên trang Facebook Ngô Thanh Tú có
viết: “Xin chào các bạn, mình đã kiểm soát được Facebook của mình
sau hơn 48h không đăng nhập và bị cướp Facebook. Trong quá trình
lấy lại Facebook, mình đã gặp chút khó khăn vì chiếc điện thoại của
mình đã bị phía công an thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) tịch thu.
Thật khó để chỉ đích danh kẻ nào đã chiếm đoạt tài khoản Facebook
của mình, nhưng cũng không quá khó để biết kẻ đó là ai. Dấu ấn mà
bọn cướp lưu lại là đoạn status ‘thú tội’ đã nhận được rất nhiều bình
luận.
Tạm thời, mình xin được nghỉ ngơi, xem một trích đoạn Maria Ozawa
để thư giãn. Chỉ có nàng ấy mới làm cho mình lấy lại được tinh thần
sau khi bị công an thành phố Cam Ranh tra tấn và phải làm việc
trong vòng 24h đồng hồ với an ninh tỉnh Khánh Hòa.
Mọi thứ hãy cứ nhẹ nhàng, đi trên đường sỏi đá phải bị chảy máu
chân là điều sẽ xảy đến.”
Việc bắt và tra tấn ông Ngô Thanh Tú diễn ra vào dịp có nhiều lời
kêu gọi đi biểu tình chống chế độ Hà Nội ngày 2 Tháng Chín với
nhiều vụ bắt giữ xảy ra tại nhiều tỉnh thị trên cả nước. Nhiều
Facebooker tường thuật sự diện diện vô cùng đông đảo của công an
thường phục và sắp phục tại những địa điểm tình nghi có thể xảy ra
tại Sài Gòn. Những người tham gia vận động dân chủ hóa Việt Nam
được mọi người biết tiếng đều bị công an canh gác chặt chẽ trước
nhà.
Nhà cầm quyền CSVN đã ký vào “Công Ước Quốc Tế Chống Tra Tấn
và Trừng Phạt hoặc đối xử tàn nhẫn làm mất phẩm giá người khác”
từ Tháng Mười Một, 2013. Dù vậy, hàng năm, vẫn còn hàng chục
người bị công an CSVN tra tấn đến chết chỉ sau một vài giờ hay một
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vài ngày bắt “tạm giam.” Nhiều người đã viết trên mạng xã hội họ bị
tra tấn, đánh đập, nhục mạ dã man thế nào, chứng tỏ công an
CSVN vẫn được dung dưỡng, bất chấp cam kết quốc tế. (TN)
Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/facebooker-ke-chuyen-bi-cong-bat-tra-tantran-nuoc/
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