
VINH DANH NHÀ BÁO NGUYỄN TƯỜNG THỤY 

Nhà báo Nguyễn Tường Thụy sinh năm 1952. Năm 20 tuổi ông gia nhập quân đội 
cộng sản Bắc Việt, và xuất ngũ 22 năm sau đó; tuy nhiên ông chưa bao giờ là đảng 
viên Đảng CSVN. Trong 22 năm phục vụ trong quân đội, ông có dịp va chạm với các 
đảng viên và guồng máy vô nhân tính của cộng sản nên ông đã thấu hiểu được sự 
lừa bịp gian trá của chế độ chính trị nầy. Kinh nghiệm sống thực đó đã giúp ông có 
một thái độ dứt khoát khi bước vào cuộc chiến cho lý tưởng cho nhân phẩm và tình 
người. 

Từ năm 2011, Nguyễn Tường Thụy tham gia nhiều hoạt động đấu tranh cho công 
bằng xã hội và chủ quyền đất nước; như các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm 
lược, tuần hành bảo vệ cây xanh Hà Nội, cứu trợ nạn nhân thiên tai và người nghèo 
khổ, và lên tiếng cho dân oan. Ông là Phó Ban điều hành của “Hội Bầu Bí Tương 
Thân”, và là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. 

Năm 2016 Nguyễn Tường Thụy làm đơn ứng cử Quốc hội khóa 14 với tư cách độc 
lập mặc dù trong đơn ứng cử ông khẳng định rằng: “Việc ứng cử vào Quốc hội 
không có nghĩa là tôi chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng CSVN (thể hiện trong điều 4 
Hiến pháp) cũng như những điều khoản bất cập khác.” Tuy nhiên chính quyền cộng 
sản, thông qua cơ chế hội nghị cử tri ở địa phương đã bác đơn ứng cử của ông. 

Ngoài các hoạt động dấn thân đa dạng đó, phương tiện đấu tranh chính của Nguyễn 
Tường Thụy là ngòi bút. Ông viết báo, viết blog và là chủ trang blog và trang 
Facebook mang tên ông với nhiều triệu lượt truy cập. Ông cũng là cộng tác viên của 
Đài Á châu Tự do (RFA).  

Năm 2014, khi Hội Nhà báo Độc lập ra đời, Nguyễn Tường Thụy đảm nhiệm vai trò 
Phó Chủ tịch hội. Đây là một tổ chức xã hội dân sự chuyên biệt với mục đích “Phản 
ánh trung thực và sâu sắc những vấn đề nóng bỏng của xã hội và đất nước” và 
“Phản biện đối với những chính sách bất hợp lý của nhà nước liên quan đến quản lý 
xã hội và tự do báo chí.” Trong vai trò nầy, ông thu thập và trình bày các sự kiện tiêu 
cực trong xã hội được dư luận quần chúng quan tâm trong mọi lãnh vực từ chính trị, 
kinh tế, xã hội, và văn hóa… 

Chỉ vì những nhận định khác với đường lối của Đảng CSVN, nhà báo Nguyễn 
Tường Thụy thường xuyên bị an ninh theo dõi, sách nhiểu, hăm dọa và nhiều lẩn bị 
hành hung. Công an cũng thường xuyên tìm đủ mọi cách để hạn chế sự đi lại của 
ông, không cho ông ra khỏi nhà để gặp gỡ các nhà hoạt động khác và đại diện của 
VP Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nhiều lần ông bị bị bắt vào đồn cảnh sát, 
vào trại “Phục hồi nhân phẩm” ở Lộc Hà, hoặc trụ sở công an TP tại Số 6, Quang 
Trung, Hà Nội. 

Ngày 21-11-2019, nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà Báo Độc lập bị bắt và 
truy tố về tội “sản xuất, tàng trữ, phổ biến” tài liệu chống Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 

Ngày 23-5-2020, một toán công an chìm và nổi của TP Hà Nội bất ngờ xông vào nhà 
ông, lục soát mọi vật dụng cá nhân và bắt ông đi. 



Ngày 5-1-2021, chỉ sau nửa ngày nghị án, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên nhà báo 
Phạm Chí Dũng 15 năm tù, nhà báo Nguyễn Tường Thụy và nhà báo Lê Hữu Minh 
Tuấn cùng mức án 11 năm tù. Ngoài án tù, cả ba người còn bị tuyên phạt ba năm 
quản chế. Tất cả ba người đều bị quy kết tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên 
truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam” theo điều 117 Luật Hình sự VN. 

Ở trong nhà tù, quản giáo trại giam có nói với ông Thuỵ là nếu nhận tội thì án có thế 
giảm xuống còn 7,8 năm. Tuy nhiên, ông luôn khẳng định mình vô tội, không yêu cầu 
giảm án. Khi được khuyến khích làm đơn xin xử phúc thẩm. Nguyễn Tường Thụy đã 
xé đơn khi bị buộc phải viết theo hướng dẫn của viên công an. Trong một bức thư 
gởi ra từ nhà tù, Ông viết: “Tôi bình thản nhất định không nhận tội để giảm án. Người 
ta chỉ sống có một lần. Nếu cho làm lại tôi vẫn làm như thế thôi.” 

Hiện nay, Nguyễn Tường Thụy bị giam tại nhà tù An Phước, tỉnh Bình Dương. Sức 
khỏe của ông càng ngày càng suy giảm vì tuổi già và nhiều bệnh tật. 

  

EHRUNG DES JOURNALISTEN NGUYEN TUONG THUY 

Der Journalist Nguyen Tuong Thuy wurde 1952 geboren. Im Alter von 20 Jahren trat 
er in die nordvietnamesische kommunistische Armee ein und wurde 22 Jahre später 
entlassen; trotz langjähriger Dienstzeit war er jedoch nie Mitglied der 
Kommunistischen Partei.Während seiner 22 Jahre beim Militär stieß er mit 
Parteimitgliedern und der unmenschlichen kommunistischen Maschinerie zusammen, 
sodass er die betrügerische Täuschung des politischen Regimes voll verstand. Diese 
reale Erfahrung gab ihm eine entscheidende Haltung als er in den Kampf für das 
Ideal der Würde und Menschlichkeit eintrat. 

Seit 2011 hat Nguyen Tuong Thuy an vielen Aktivitäten teilgenommen, um für soziale 
Gerechtigkeit und nationale Souveränität zu kämpfen: wie Proteste gegen die 
chinesische Aggression, Märsche zum Schutz von Hanois Bäumen, Hilfe für die 
Opfer von Naturkatastrophen und vom Armut sowie das Eintreten für die Opfer des 
Landraubes. Er ist stellvertretender Vorstand der "Bầu Bí Tương Thân= Mutual 
Support Among Countrymen = Gegenseitige Unterstützung unter Landleuten " und 
Mitglied der Bruderschaft für Demokratie. 

Im Jahr 2016 kandidierte Nguyen Tuong Thuy als Unabhängiger für die 14. 
Nationalversammlung, obwohl er in seiner Kandidatur behauptete: "Für die 
Nationalversammlung zu kandidieren bedeutet nicht, dass ich die Führung der KPV 
(ausgedrückt in Artikel 4 der Verfassung) sowie andere unzureichende 
Bestimmungen akzeptiere." Die kommunistische Regierung lehnte seine Kandidatur 
jedoch mithilfe ihres lokalen Wahlkreiskonferenzmechanismus ab. 

Neben diesen vielfältigen Engagements ist Nguyen Tuong Thuys Hauptkampfmittel 
der Stift. Er schrieb Zeitungen, Blogs und war Inhaber des Blogs und der Facebook-
Seite, die viele Millionen Zugriffe hatte. Er schrieb auch Beiträge für Radio Free Asia 
(RFA).  



Im Jahr 2014, als die Independent Journalists Association gegründet wurde, 
übernahm Nguyen Tuong Thuy die Rolle des Vizepräsidenten der Association. Es ist 
eine zivilgesellschaftliche Organisation mit dem Ziel, "die brennenden Fragen der 
Gesellschaft und des Landes ehrlich und tief zu reflektieren" und "unvernünftige 
staatliche Politik im Bezug auf Sozialmanagement und Pressefreiheit zu kritisieren". 
In dieser Funktion sammelte und präsentierte er negative Ereignisse in der 
Gesellschaft, die in allen Bereichen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur 
von öffentlichem Interesse sind. 

Nur wegen seiner Argumenten, die sich von der Linie der Kommunistischen Partei 
unterscheiden, wurde der Journalist Nguyen Tuong Thuy regelmäßig von 
Sicherheitskräften mit Stalking, Belästigung, Einschüchterung und Körperverletzung 
misshandelt. Die Polizei versuchte auch häufig, seine Bewegungsfreiheit 
einzuschränken und hinderte ihn daran, sein Haus zu verlassen, um sich mit anderen 
Aktivisten sowie Vertretern des UN-Hochkommissars für Menschenrechte zu treffen. 
Mehrere Male wurde er auf der Polizeiwache oder im Lager "Rehabilitation der 
Würde" in Loc Ha oder im Polizeipräsidium der Stadt Quang Trung Nr. 6 in Hanoi 
verhaftet. 

Am 21. November 2019 wurde der Journalist Pham Chi Dung, Vorsitzender der 
Independent Journalists Association, verhaftet und wegen "Herstellung, 
Versammlung und Verbreitung" von Dokumenten gegen den Staat der 
Sozialistischen Republik Vietnam angeklagt. 

Am 23.5.2020 brach plötzlich ein Polizeiteam, darunter auch mehre Polizisten ohne 
Uniform, der Stadt Hanoi in sein Haus ein, durchsuchte alle persönlichen 
Gegenstände und nahm ihn mit. 

Am 5. Januar 2021 verurteilte der Volksgerichtshof in Ho-Chi-Minh-Stadt nach nur 
einem halben Tag Beratung den Journalisten Pham Chi Dung zu 15 Jahren 
Gefängnis, den Journalisten Nguyen Tuong Thuy und den Journalisten Le Huu Minh 
Tuan zu 11 Jahren Gefängnis.Zusätzlich zu ihren Haftstrafen wurden alle drei zu drei 
Jahren auf Bewährung verurteilt. Alle drei wurden gemäß Artikel 117 des 
vietnamesischen Strafgesetzbuches der "Herstellung, Aufbewahrung, Verbreitung 
oder Propaganda von Informationen, Materialien und Produkten, die darauf abzielen, 
sich dem Staat der Sozialistischen Republik Vietnam zu widersetzen", angeklagt. 

Im Gefängnis sagten Gefängniswärter zu Thuy, dass die Strafe auf 7,8 Jahre 
reduziert werden könnte, wenn er sich schuldig bekenne. Er beteuerte jedoch immer 
seine Unschuld und betrachtet die Strafe als Unrecht. Als er ermutigt wurde, eine 
Berufung einzulegen, zerriss Nguyen Tuong Thuy allerdings seinen Antrag, als er 
gezwungen wurde, nach den Anweisungen des Polizeibeamten zu schreiben. In 
einem Brief aus dem Gefängnis schrieb er: "Ich bin entschlossen, mich nicht schuldig 
zu bekennen, obwohl ich weiß wenn ich mich schuldig bekennen würde, könnte 
meine Strafe reduziert werden. Menschen leben nur einmal. Wenn ich es noch 
einmal mache, werde ich es wieder tun." 

Derzeit wird Nguyen Tuong Thuy im An Phuoc Gefängnis in der Provinz Binh Duong 
festgehalten, wo sich sein Gesundheitszustand aufgrund seines hohen Alters und 
vieler Krankheiten verschlechtert. 


