
It's Funny, There Are No Political Prisoners In Vietnam 

 
Hello friends from all over the world: 

It's not that I don't like to use the phrase "prisoners of conscience", but the VC regime has 

never recognized that there is a single prisoner of conscience in Vietnam, and the VC regime 

keeps insisting: "There is not a single prisoner of conscience." dissent, or not a single 

Political Prisoner is in prison in Vietnam. That is to say, there is not a single prisoner who 

opposes the VC regime and is imprisoned. the penal code in Vietnam, and they are called 

Criminal Prisoners, which means that these prisoners are guilty of stealing, robbing, 

stabbing, slashing, killing people... 

 

Today, I completed 2 Lists, a total of 72 prisoners in prisons in Vietnam, and I assure you, 

these 72 prisoners are dissidents with the VC regime, which I commonly known as 72 

Political Prisoners, and I would like to prove, these 72 are Political Prisoners. These 72 

prisoners, not a single person has committed a crime of stealing, robbing, stabbing, slashing, 

murdering.... Therefore, I oppose the VC regime's conviction that they commit a crime.  

 

Simply, they have not committed any criminal offenses, which means they are political 

prisoners, and some call them prisoners of conscience. To me, they are the people who don't 

like communism. They always condemn communism, the communist regime. They are 

patriots who do not want the entire people to be impoverished by communist rule. That is 

why they speak out in articles, or livestreams denouncing the authoritarian, one-party and 

cruel VC regime, which is being led by the dictator General Secretary Nguyen Phu Trong, 

the name of President Nguyen Xuan Phuc is not knowledgeable, and Prime Minister Pham 

Minh Chinh was close to the Chinese invaders. These 72 people disagreed with the 

Communist Party of Vietnam. They opposed the VC regime to bring the whole country 

forward to the so-called Socialism, which made the whole Vietnamese society poor and 

unhappy. They are really political prisoners. The VC regime is very infamous when it 

condemns them with Article 117BLSH, which clearly states: 

 

{{Article 117. Crime of making, storing, distributing or propagating information, documents 

and items aimed at opposing the State of the Socialist Republic of Vietnam 

1.Those who commit one of the following acts aimed at opposing the State of the Socialist 

Republic of Vietnam, shall be sentenced to between 5 and 12 years of imprisonment: 

a) Making, storing, spreading or propagating information, documents and items with content 

that distort or defame the people's administration; 

 

b) Making, storing, spreading or propagating information, documents and items with 

fabricated content, causing confusion among the people; 

c) Making, storing, spreading or propagating information, documents and items to cause 

psychological warfare. 

 

2. Committing the crime in particularly serious cases, the offenders shall be sentenced to 

between 10 years and 20 years of imprisonment. 



 

3. Those who prepare to commit this crime shall be sentenced to between 01 and 05 years of 

imprisonment.}} 

 

Meanwhile, the Constitution Article 25 affirms: 

{{Citizens have the right to freedom of speech, freedom of the press, access to information, 

assembly, association, and demonstration. The exercise of these rights is provided for by 

law.}} 

 

For me, the highest law is the Constitution, and the Constitution that does not rest on a 

foundation of fairness and equality is that Constitution deserves to be thrown in the trash. 

Please look at Article 4 of the Viet Cong Constitution, you can see: 

{{Constitution of 2013 

 

Communist Party of Vietnam - The vanguard of the working class, at the same time the 

vanguard of the working people and of the Vietnamese nation, a faithful representative of the 

interests of the working class, the working people and the people of Vietnam. of the whole 

nation, taking Marxism-Leninism and Ho Chi Minh Thought as the ideological foundation 

and the leading force of the State and society. 

 

The Communist Party of Vietnam is closely associated with the People, serves the People, is 

subject to the People's supervision, and is accountable to the People for its decisions. 

Party organizations and members of the Communist Party of Vietnam operate within the 

framework of the Constitution and the law 

 

 

I summarize Article 4 of the Viet Cong Constitution: 

The CPV is NOT the vanguard of the working class, and at the same time the vanguard of 

the working people and of the Vietnamese nation, a faithful representative of the interests of 

the working class, the working people and of the whole nation. So, the Communist Party of 

Vietnam, please answer me in which year was the VCP elected as the Vanguard of the 

working class, who is the president, who is the vice president? Next, the Communist Party of 

Vietnam was elected as the Vanguard of the working people and of the Vietnamese people in 

what year? who is the president? Who is the vice president? Who are the loyal delegates? 

how many delegates? From what year to what year? interests of the working class, the 

working people and the whole nation, taking Marxism-Leninism and Ho Chi Minh Thought 

as the ideological foundation, is the leading force of the State and society. May I ask, faithful 

representative of the working class, why let workers live in constant starvation in 

dormitories, technology area..., living in the worst conditions, with the worst salary. The 

ideology of Marx, Lenin, and Ho Chi Minh is so outdated, nearly 100 years ago, how can it 

compare with the current 4.0 and 5.0 computing era. Your VCP is not allowed to include 

your VCP name in the Constitution, because it creates inequality with other political parties. 

It is this unfair and unequal Article 4 that makes your Constitution version worthless and 

worth throwing in the trash. 

 



The whole people are against your VCP because of this barbaric Article 4 of the Viet Cong 

Constitution. From this barbaric article 4 of the Viet Cong Constitution, it affects Article 109 

of the Penal Code (overthrowing the government) and 117 of the Penal Code (anti-

communist propaganda) because of the dictatorial and cruel nature of the VCP. 

I challenge your VCP to dare to hold a referendum to see if the whole people accept this 

barbaric Article 4 of the Viet Cong Constitution??? 

 

I challenge your CPV to dare to hold a referendum on whether the whole people want to 

follow the path of Socialism??? but TBT Nguyen Phu Trong himself did not dare to confirm 

that by the end of this century, socialism would be perfected or not??? 

I challenge your VCP to dare to hold a referendum to see if the whole people want multi-

party politics??? 

 

Because of the 3 things on your VCP that you have not dared to do, I believe, I affirm that 

the other 72 prisoners are Political Prisoners, disagreeing with the communist, dictatorial, 

cruel and barbaric ideology of the communists. They are patriots, and are loved by the ALL 

PEOPLE. 

 

Tiếng Việt 
Thật Khôi Hài, Không Có Tù Nhân Chính Trị Tại Việt Nam 

Chào quý bạn khắp mọi nơi trên thế giới: 

Không phải tôi không thích sử dụng nhóm chữ "tù nhân lương tâm", nhưng chế độ VC chưa 

bao giờ công nhận rằng có 1 tù nhân lương tâm nào tại VN, và chế độ VC cứ khẳng định: 

"Chẳng có một tù nhân bất đồng chính kiến, hay chẳng có 1 Tù Nhân Chính Trị nào đang ở 

tù tại VN. Có nghĩa, không có một tù nhân nào khác chinh kiến với chế độ VC mà bị giam 

cầm. Tất cả tù nhân ở VN đều vi phạm bộ luật hình sự ở VN, và họ được gọi là Tù Nhân 

Hình Sự. có nghĩa những tù nhân này phạm tội ăn trộm, ăn cướp, đâm, chém, giết người...  

Hôm nay, tôi đã hoàn thành 2 Danh Sách, tổng cộng gồm 72 tù nhân trong những nhà tù tại 

VN, và tôi khẳng định với các bạn, 72 tù nhân này là những người bất đồng chính kiến với 

chế độ VC, mà tôi thường gọi là 72 Tù Nhân Chính Trị, và tôi xin phép được chứng minh, 72 

người này là những Tù Nhân Chính Trị. 72 người tù này, chưa có 1 người nào phạm tội ăn 

cắp, ăn cướp, đâm, chém, giết người..., vì thế, tôi phản đối chế độ VC kết án họ vi phạm tội 

hình sự. Đơn giản, họ không vi phạm bất cứ tội hình sự nào, nghĩa là họ là những tù nhân 

chính trị, và có người gọi họ là những tù nhân lương tâm. Đối với tôi, họ là những người 

không thích chủ nghĩa cộng sản. Họ luôn luôn lên án chủ nghĩa cộng sản, chế độ cộng sản. 

Họ là những người yêu nước, không muốn toàn dân bị ách thống trị của cộng sản làm nghèo 

khổ. Đó là lý do họ lên tiếng bằng bài viết, hoặc livestream tố cáo chế độ VC độc tài, độc 

đảng và độc ác, đang bị cầm đầu bởi tên độc tài Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, tên chủ 

tịch nước Nguyễn Xuân Phúc không có kiến thức, và tên thủ tướng Phạm Minh Chính thân 

với giặc Tàu. 72 người này bất đồng chính kiến với Đảng Cộng Sản VN. Họ phản đối chế độ 

VC đưa cả nước tiến lên cái gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa, đã làm toàn xã hội VN nghèo đói. Họ 

thật sự là những tù nhân chính trị Nhà cầm quyền VC rất bỉ ổi khi kết tội họ bằng Điều 

117BLSH, trong đó ghi rõ:  



{{Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm 

chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên 

tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; 

b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, 

gây hoang mang trong nhân dân; 

c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm 

lý. 

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.}} 

Trong khi đó, Hiến Pháp Điều 25 khẳng định:  

{{Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, 

biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.}} 

Đối với tôi, luật pháp cao nhất là Hiến Pháp, một HP không dựa vào nền tảng công bằng và 

bình đẳng là một HP đáng bị vứt bỏ vào sọt rác. Quý bạn hãy nhìn vào Điều 4 HP VC xem:  

{{Hiến pháp năm 2013 

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên 

phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai 

cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Marx – Lenin và Tư 

tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 

Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám 

sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. 

Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ 

Hiến pháp và pháp luật 

}} 

Tôi tóm tắt Điều 4: 

1) ĐCSVN KHÔNG PHẢI là Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên 

phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai 

cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Vậy, ĐCSVN hãy trả lời cho tôi 

ĐCSVN được bầu làm Đội tiên phong của giai cấp công nhân năm nào, ai là người làm chủ 

tịch, ai làm phó chủ tịch? Tiếp theo, ĐCSVN được bầu làm Đội tiên phong của nhân dân lao 

động và của dân tộc VN vào năm nào? ai làm chủ tịch? Ai làm phó chủ tịch? 

Ai là đại biểu trung thành? bao nhiêu đại biểu? hoạt động từ năm nào đến năm nào? lợi ích 

của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Marx – Lenin và 

Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 

Cho tôi hỏi, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, vậy tại sao lại để công nhân sống 

đói khổ triền miên trong những ký túc xá, khu công nghiệp.., sống trong điều kiện tồi tệ nhất, 

với những đồng lương tồi tệ nhất. Tư tưởng của chủ nghĩa Marx, Lenin, và Hồ Chí Minh đã 

quá ư lạc hậu, cách cả gần 100 năm rồi, làm sao so sách với thời đại điện toán 4.0, rồi 5.0 

hiện tại. ĐCSVN của các anh không được phép bỏ tên ĐCSVN của các anh vào Bản Hiến 

Pháp, vì như thế tạo nên sự bất bình đẳng với những đảng phái khác. Chính Điều 4 bất công 

và bất bình đẳng này đã làm Bản HP của các anh chẳng còn giá trị, đáng vất bỏ vào sọt rác. 



Toàn dân chống ĐCSVN của các anh vì Điều 4HP man rợ này. Từ điều 4HP man rợ này nó 

ảnh hưởng đến Điều 109BLHS (lật đổ chính quyến) và 117BLHS (tuyên truyền chống cộng 

sản) vì tính chất độc tài và độc ác của ĐCSVN. 

Tôi thách thức ĐCSVN của các anh dám thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý xem toàn dân 

có chấp nhận Điều 4HP man rợ này không??? 

Tôi thách thức ĐCSVN của các anh dám thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý xem toàn dân 

có muốn đi theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa không??? mà chính TBT Nguyễn Phú Trọng 

còn chưa dám khẳng định đến cuối thế kỷ này có hoàn thiện XHCN được hay không??? 

Tôi thách thức ĐCSVN của các anh có dám thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý xem toàn 

dân có muốn đa đảng chính trị hay không??? 

Vì 3 điều trên ĐCSVN của các anh chưa dám thực hiện, tôi tin rằng, tôi khẳng định rằng 72 

tù nhân kia là những Tù Nhân Chính Trị, bất đồng với tư tưởng cộng sản, độc tài, độc ác, 

man rợ của các anh. Họ là những người VIỆT NAM YÊU NƯỚC, và đang được 54 DÂN 

TỘC VIỆT NAM THƯƠNG MẾN VÀ KHEN NGỢI NHƯ NHỮNG ANH HÙNG CỦA 

DÂN TỘC VIỆT NAM. 
 


