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Big Brother is watching you - "Tất cả chúng ta sắp bị
bắt rồi"
Bàn về sự kiện blogger Anhbasg bị bắt đêm 18.10, luật sư Lê Quốc Quân chép lại 4 câu thơ của “một
Tiến sĩ triết học Mác – Lê Nin”

"Lũ chúng ta những người con đất Việt
Ngửa mặt nhìn trời đớp ánh trăng rơi
Tất cả chúng ta đều bị theo dõi
Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi"

Blogger Mẹ Nấm bình luận,

“Hôm qua, ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam, có hai người phụ nữ bị lỡ hẹn với người chồng người thân của mình trong một ngày lẽ ra phải là ngày của niềm vui xum họp gia đình.

Hôm qua, ngày lỡ hẹn cho một câu trả lời thật rõ ràng "Hoàng Sa - Trường Sa là của ai?".

Hôm qua, ngày lỡ hẹn của tự do ngôn luận - tự do thông tin ở Việt Nam.

Hôm qua, ngày lỡ hẹn của những người thực sự có trách nhiệm với đất nước.”

Còn blogger Song Chi tuyên bố,

“Một lần nữa, qua những thông tin kịp thời của báo chí “lề trái”, mọi người lại nhìn thấy trò hề của cái
gọi là luật pháp ở Việt Nam qua toàn bộ tấn tuồng từ hành hung người cho đến xông vào khám xét
ngôi nhà của chị Dương Thị Tân, vợ cũ anh Điếu Cày để mong tìm ra bất cứ cái gì có thể ghép tội
anh. Điều khôi hài nhất của tấn tuồng này là hai năm rưỡi qua anh Hải ngồi trong tù có ở nhà đâu mà
có cái gì để khám xét, chưa kể nếu anh có ở nhà thì trên thực tế ngôi nhà này cũng không phải là nơi
ở của anh Hải. Nhưng ở Việt Nam thì đừng bao giờ ngạc nhiên trước bất cứ việc làm nào của công an
cho đến chính quyền!”

Blogger Thằng Nông Dân kêu gọi cư dân mạng ủng hộ Ngày Blogger Việt Nam bằng cách quảng bá
thông tin và kêu gọi các Đại sứ quán cũng như các tổ chức quốc tế yêu cầu chính phủ Việt Nam “phải
chấm dứt ngay những hành động vi phạm nhân quyền bao gồm bắt bớ, phá hoại, tra tấn đánh đập
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và giam cầm những blogger Việt Nam, những nhà đấu tranh dân chủ và phải trả tự do ngay lập tức
cho anh blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) và blogger Anhbasg (Phan Thanh Hải).”
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