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Côn đồ trong phái đoàn chính phủ VN tại trụ sở LHQ 

  
Một thành viên trong phái đoàn chính phủ Việt Nam bị cáo buộc có những hành xử côn đồ và mang tính đe 
dọa nhóm dân sự độc lập tại phiên điều trần UPR tại Liên Hiệp Quốc diễn ra hôm 5/2. Ít nhất 3 người đàn ông 
trong phái đoàn nhà nước cộng sản đã có những hành vi mờ ám như theo dõi, trà trộn và nghe ngóng thông 
tin đối với các nhà hoạt động đến từ Việt Nam. 
 
Trong số này, một người bị nhận diện là kẻ từng lén lút chụp ảnh những nhà hoạt động đến tham gia sự kiện 
'Ngày Việt Nam' hôm 30/1 trong khuôn viên trụ sở LHQ. Khi bị chụp ảnh lại, người đàn ông này đã tỏ ra tức 
giận và quát tháo bằng một thái độ hống hách y hệt những cán bộ cộng sản tại Việt Nam. 
 
Đến phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) hôm 5/2, người đàn ông này được thấy là đi cùng phái đoàn 
nhà nước cộng sản đến tham dự buổi điều trần. Ông ta có vẻ là cấp trên của hai người còn lại cũng đến hội 
nghị để làm điều mờ ám. 
                                                                                                                

Ngồi hàng ghế cuối cùng là 3 người đàn ông trong phái 
đoàn chính phủ Việt Nam thực hiện những hành vi mờ ám 
 
Các nhà hoạt động dân sự độc lập đến từ Việt Nam 
vốn là những người thường xuyên đối mặt và có kinh 
nghiệm với những thủ đoạn mờ ám từ lực lượng an 
ninh CS, nên họ cũng mau chóng nhận ra sự xuất 
hiện bất thường của 3 kẻ lạ mặt trên. 
 
Trong lúc phiên họp đang diễn ra, khi một người đàn 

ông trong phái đoàn nhà nước CS đang lân la 'tác nghiệp' thì bị một bạn nữ trẻ trong phái đoàn dân sự độc lập 
phát hiện. Nhận thấy điều mờ ám, nhà hoạt động nữ này liền đưa máy lên chụp ảnh làm bằng chứng. 
 
Ngay lập tức, người đàn ông này vội đưa một tay che mặt, để lộ một con mắt long sòng sọc vì tức giận. Ông 
ta gầm gừ một câu gì đó nghe không rõ, rồi bất ngờ hùng hục lao đến húc thẳng vào người cô gái đang chụp 
ảnh. 
 
Mặc dù bất ngờ, nhưng cô bạn trẻ vẫn kịp bấm máy rồi vội lùi sang một bên để né tránh cuộc tấn công. Sau 
màn cố ý va chạm bất thành, người đàn ông này lập tức nhanh chân bỏ chạy. Cô gái liền đuổi theo nhưng chỉ 
kịp chụp được phần lưng của tên côn đồ đang tháo chạy thoát thân. 
 



      
Người đàn ông vội che mặt sau                  Sau khi tấn công một bạn nữ       Dù vậy, khuôn mặt của tên côn đồ 
khi bị chụp ảnh vì có hành vi                  nhưng không thành, tên côn đồ      trong phái đoàn nhà nước 
theo dõi phái đoàn dân sự độc lập              bỏ chạy thoát thân        Việt Nam vẫn bị ghi lại 
 

 
Mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc. Khi tên côn đồ đã mất dạng, cô bạn trẻ vẫn còn hơi bàng hoàng, vì 'từ nhỏ 
đến giờ, em chưa bị ai hành xử với mình như vậy'.  
 
Cô gái trẻ vốn là công dân của một đất nước văn minh, tham gia phái đoàn dân sự độc lập đến Geneva vì 
muốn góp phần thay đổi Việt Nam - đất nước quê hương mà bố mẹ cô luôn nhắc nhở. Chưa về đến Việt Nam, 
nhưng đã phải 'nếm mùi' công an cộng sản ngay giữa trụ sở nhân quyền LHQ thì quả là một kinh nghiệm đáng 
nhớ đối với cô bạn của chúng ta. 
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