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Ông Jens Gnisa (trái), Chủ tịch Liên đoàn Thẩm phán Đức trao Giải Nhân quyền cho luật sư Nguyễn Văn Đài. 

Bên cạnh là bà dân biểu Gyde Jensen, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Liên bang Đức và ông Vũ 

Quốc Dụng, Giám đốc điều hành tổ chức Veto!  

Sáng hôm nay ngày 13.06.2018 luật sư Nguyễn Văn Đài được trao Giải Nhân quyền của của Liên đoàn Thẩm 

phán Đức dưới sự chứng kiến của bà dân biểu Gyde Jensen, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Liên 

bang Đức. Buổi lễ trao giải được tổ chức tại Tòa nhà Luật ở Berlin, trụ sở chính của Liên đoàn Thẩm phán 

Đức. Bà Vũ Minh Khánh (vợ luật sư Đài) và bà Lê Thu Hà (người cộng sự của luật sư Đài) cũng có mặt trong 

buổi lễ. 

„Với sự vận động của Chính phủ Đức, Liên đoàn Thẩm phán Đức, Tổ chức Veto!  Và Ủy ban Nhân quyền 

Quốc hội Đức thì tôi được trả tự do và được đến lánh nạn ở nước Đức“, luật sư Nguyễn Văn Đài phát biểu 

khi nhận giải. Sau khi ngỏ lời cảm ơn, luật sư Đài nói lên nguyện vọng: „Tôi ước mong rằng tiếp tục nhận 

được sự ủng hộ giúp đỡ từ Liên đoàn Thẩm phán Đức, Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức và Tổ chức Veto! 

(*) cùng tất cả Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Đức trong cuộc đấu tranh của tôi và của những người Việt 

Nam đang ở trong nước“. 



Bà Rabea Brauer – cựu Trưởng văn phòng đại diện của Viện Konrad Adenauer Stiftung tại Việt Nam – hiện 

nay bà là Trưởng nhóm châu Á – Thái Bình Dương của Viện này  

Đặc biệt trong buổi lễ trao giải thưởng có mặt một phụ nữ Đức, đó là bà Rabea Brauer – trước đây bà là 

Trưởng văn phòng đại diện của Viện Konrad Adenauer Stiftung tại Việt Nam (một Viện chính trị của đảng 

CDU ) trong nhiều năm – và hiện nay bà giữ chức vụ Trưởng nhóm châu Á – Thái Bình Dương của Viện này. 

Trong phát biểu khi nhận giải thưởng và trong cuộc họp báo ngay sau đó, luật sư Nguyễn Văn Đài đều trân 

trọng giới thiệu bà Rabea Brauer. 

„Chị Rabea đã chứng kiến việc tôi chỉ đến gặp chị và người bạn của chị tại một quán cà phê ngay trung 

tâm Hà Nội mà vì thế tôi đã bị an ninh theo đuổi và họ định chụp bắt tôi ngay trên đường phố và chị phải 

lấy thân thể che chở cho tôi. Lúc đó tôi không thể tự bảo vệ cho mình, tôi phải nhờ đến sự bảo vệ của chị 

giúp cho tôi tránh khỏi sự bắt giữ của công an. Chị là một nhân chứng sống về sự sách nhiễu của công an 

và về cái bầu không khí chính trị ở Việt Nam“, luật sư Nguyễn Văn Đài kể lại. 

Người phụ nữ Đức thứ hai đáng đươc nhắc đến là nhà báo Marina Mai, bà thường viết cho nhật báo TAZ và 

bà là ký giả đầu tiên đưa vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ra dư luận báo chí truyền thông Đức, chỉ vài ngày ngay 

sau khi vụ bắt cóc xảy ra. Trong cuộc họp báo hôm nay, thay vì đặt những câu hỏi mang tính cách nghiệp vụ 

„tò mò“ thông thường của báo chí, bà Maria Mai chỉ hỏi: „Sức khỏe ông hiện nay ra sao?“. Có lẽ luật sư 

Nguyễn Văn Đài cảm nhận được sự chân tình „lo lắng đến sức khỏe của ông“, nên luật sư Đài với nét mặt 

cảm động vừa nói vừa cúi đầu: „Cảm ơn! Sức khỏe của tôi bình thường ạ“. 

Trong những ngày qua, rất nhiều đồng bào đã chúc mừng và gửi gấm biết bao tình cảm đến luật sư Đài với 

những lời mộc mạc: „Nhìn Đài gầy quá“ – “Xin chúc mừng anh và gia đình. Thấy anh gầy và mất sắc rất 

nhiều” – “Nhà tù cộng sản đúng là kinh khủng khiếp. Ở có hơn 2 năm mà về nhìn không ra luôn” – “Nhìn anh 

http://www.kas.de/vietnam/vi/


Đài ốm quá” – “Chúc Anh sớm lấy lại Sức khỏe, phong độ” – “Tụi nó làm anh Đài già đi nhiều quá. Cố lên 

nghe anh chị”. – „Thương anh quá“. 

Bà dân biểu Gyde Jensen, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Liên bang Đức phát biểu trong buổi lễ 

trao Giải nhân quyền DRB  

Trong phát biểu khi nhận giải thưởng, luật sư Nguyễn Văn Đài nhấn mạnh: 

„Tôi đến đây không phải để mưu cầu cuộc sống của mình, mà tôi đến đây để tìm kiếm cơ hội tiếp tục đấu 

tranh cho tự do của những người bạn của tôi cùng bị kết án với tôi và rất nhiều những người khác còn 

đang bị cầm tù cũng như một số người khác đang chạy trốn trên đất nước của tôi“. 

Một trong những người bạn của luật sư Đài trong Hội Anh Em Dân Chủ mà đang bị cầm tù là ông Nguyễn Bắc 

Truyển. Một phụ nữ Đức thứ ba hiện diện trong buổi lễ hôm nay đã nhắc đến ông Truyển, đó là bà dân biểu 

Gyde Jensen (thuộc đảng FDP), Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Liên bang Đức: „Và ngoài ra, nhân 

buổi hôm nay tôi cũng muốn lưu ý quý vị về một trường hợp tương tự tại Việt Nam mà cách đây một vài 

tháng tôi đã đứng ra nhận bảo trợ cho ông Nguyễn Bắc Truyển. Một vài tuần trước đây, ông Truyển bị kết 

án nhiều năm tù với lý do chỉ vì ông dấn thân đấu tranh đem lại nhân quyền và đa nguyên cho đất nước 

ông“. 

https://baotiengdan.com/2018/04/10/chu-tich-uy-ban-nhan-quyen-quoc-hoi-duc-nhan-bao-tro-cho-ong-nguyen-bac-truyen/


Luật sư Nguyễn Văn Đài cũng cho biết, cách đây 29 năm ông đã đến nước Đức, ông sinh sống và làm việc gần 

1 năm ở Đông Đức dưới dạng công nhân lao động hợp đồng. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ và nước Đức 

thống nhất, ông đã học hỏi rất nhiều về tự do dân chủ và nhân quyền. Mặc dù có quyền định cư ở nước Đức 

nhưng ông quyết định trở về Việt Nam để thực hiện chí hướng hoài bão của mình: 

„Tôi mong muốn rằng những giá trị nhân quyền không những chỉ được thực hiện ở đất nước Đức này mà 

còn được thực hiện ở đất nước, quê hương yêu dấu của tôi“. 

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de 

(*) Có thể tìm hiểu thêm về tổ chức „Veto! Mạng lưới các nhà bảo vệ nhân quyền“ ở đây: 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/veto-hr-defenders-network-ta-04172014122151.html 

https://thoibao.de/ba-phu-nu-duc-trong-buoi-le-trao-giai-nhan-quyen-cua-lien-doan-tham-phan-duc-cho-ls-

nguyen-van-dai-tai-berlin 

 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/veto-hr-defenders-network-ta-04172014122151.html
https://thoibao.de/ba-phu-nu-duc-trong-buoi-le-trao-giai-nhan-quyen-cua-lien-doan-tham-phan-duc-cho-ls-nguyen-van-dai-tai-berlin
https://thoibao.de/ba-phu-nu-duc-trong-buoi-le-trao-giai-nhan-quyen-cua-lien-doan-tham-phan-duc-cho-ls-nguyen-van-dai-tai-berlin

