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BROTHERHOOD FOR DEMOCRACY 

 TUYÊN BỐ 

Ngày 31/12/2021, Tòa án của nhà nước độc tài CSVN đã kết án ông Lê Trọng Hùng 

5 năm tù và 5 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước độc tài 

cộng sản Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự VN 2015. 

Hội AEDC khẳng định: 

1/ Ông Lê Trọng Hùng chỉ thực hiện các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để 

bày tỏ một cách ôn hòa các quan điểm chính trị, xã hội,…; cổ súy cho việc tôn trọng 

các quyền con người và thực hiện quyền ứng cử vào Quốc hội. 

2/ Nhà nước độc tài CSVN bắt, giam giữ và xét xử ông Lê Trọng Hùng chỉ vì quan 

điểm chính trị khác biệt là một tội ác chống lại loài người. 

3/ Những kẻ cầm đầu chế độ độc tài CSVN như Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm,… và 

toàn bộ 200 Ủy viên TƯ, BCT, BTT phải chịu sự trừng phạt của Nhân dân Việt Nam. 

Hội AEDC tuyên bố: 

1/ Cực lực lên án chính quyền độc tài cộng sản VN; 

2/ Kêu gọi Đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước, cộng đồng quốc tế cùng lên 

án mạnh mẽ chính quyền độc tài cộng sản VN; 

3/ Yêu cầu chính quyền độc tài cộng sản VN trả tự do ngay lập tức và không điều 

kiện cho ông Lê Trọng Hùng và tất cả các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị đang 

bị giam cầm. 

ĐẢ ĐẢO ĐẢNG, CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỘC TÀI CSVN! 

CUỘC ĐẤU TRANH CHO TỰ DO, DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN SẼ CHIẾN THẮNG! 

Ngày 31 tháng 12 năm 2021 

Chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ 

Luật sư Nguyễn Văn Đài 


