Siêu sao bóng rổ Mỹ dùng giày để chỉ trích CSVN về nhân quyền

HÀ NỘI, Việt Nam – Ít nhất hàng ngàn Facebooker ở Việt Nam đang để lại bình
luận bên dưới bài và hình đăng trên trang cá nhân của cầu thủ Enes Kanter Freedom,
29 tuổi, ngôi sao bóng rổ đội Boston Celtics, khi anh dùng hình vẽ những chiếc giày
thể thao trên đó viết thông điệp chỉ trích CSVN vi phạm nhân quyền.
Cầu thủ Enes Kanter chính thức đổi họ “Freedom” vào ngày 30 Tháng Mười Một
năm ngoái, khi anh tuyên thệ trở thành công dân Mỹ.

Thông điệp kêu gọi nhân quyền cho Việt Nam trên chiếc giày. (Hình: Facebook Enes
Kanter)

Trong bài đăng hôm 14 Tháng Tư, cầu thủ người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ viết: “Hàng
trăm nhà báo và nhà bảo vệ nhân quyền đang gặp rủi ro, bị sách nhiễu, hoặc bị đàn
áp ở Việt Nam. Nơi này không có quyền tự do biểu đạt, không tự do ngôn luận và
cũng không tự do báo chí. Ủng hộ nhân quyền cho Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng và
đảng CSVN phải chịu trách nhiệm!”
Freedom đăng kèm năm tấm hình những chiếc giày thể hiện thông điệp kêu gọi nhân
quyền cho Việt Nam.

Enes Kanter Freedom trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn AFP tại Văn Phòng Liên
Hiệp Quốc ở Geneva hôm 5 Tháng Tư, 2022. (Hình: Fabrice Coffrini/AFP qua Getty
Images)
Trong đó có tấm hình vẽ một người đang bị công an bịt miệng, bên cạnh là một chiếc
laptop bị trói bằng dây xích. Một bức hình khác vẽ hình bản đồ Việt Nam đang bị
khóa bằng một chiếc còng số 8.
Một bức vẽ cảnh gợi nhớ hình ảnh ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, đang ăn
thịt bò dát vàng của “Thánh Rắc Muối.”
Đáng chú ý là một tấm hình trong số đó ghi dòng chữ: “Chỉ có thể giam cầm được
thể xác chứ không cưỡng bức nỗi [nổi] tư tưởng.”

Nhân quyền ở Việt Nam bị khóa bằng một chiếc còng số 8. (Hình: Facebook Enes
Kanter)
Ở phần bình luận dưới tấm hình này, Facebooker “Thị Tấm” ghi: “Chúng tôi không
đồng ý bạn sử dụng hình ảnh tà áo dài Việt Nam cao quý để in lên chiếc giày, một thứ
dùng để đeo vào chân và đạp dưới đất như thế. Bạn đòi nhân quyền cho chúng tôi mà
lại phỉ báng văn hóa bản địa như thế sao? Chúng tôi yêu đảng Cộng Sản Việt Nam,
yêu nền hòa bình mà đảng CSVN mang lại cho đất nước này nên chúng tôi không cần
bạn khóc thuê đâu. Bạn chỉ là một con ếch trong cái giếng nhỏ mà thôi!”
Nhiều Facebooker khác thi nhau bắt lỗi chính tả “nỗi” thay vì “nổi” và cảm thán:
“Đi đòi nhân quyền thuê mà còn sai chính tả viết cho bố mày đọc à?”
Nhiều bình luận gay gắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh cho thấy những Facebooker này
thuộc giới “dư luận viên,” có phản ứng tương tự mỗi khi Facebook Đại Sứ Quán Mỹ
hay Đại Sứ Quán Anh ở Việt Nam đăng bài chỉ trích Hà Nội vi phạm nhân quyền.

Chiếc giày ghi dòng chữ “Chỉ có thể giam cầm được thể xác chứ không cưỡng bức
nỗi [nổi] tư tưởng.” (Hình: Facebook Enes Kanter)

Trước khi đăng bài chỉ trích nhà cầm quyền CSVN về nhân quyền, Freedom từng
đăng tải nhiều bức ảnh đôi giày thi đấu của mình với thông điệp ủng hộ nền độc lập
và dân chủ của Đài Loan, tương tự việc anh đã làm khi lên tiếng bảo vệ Tân Cương
cũng như những dân tộc thiểu số khác bị Trung Quốc bách hại.
Hồi Tháng Giêng, Freedom nói anh sẵn lòng nhận lời mời thăm Trung Quốc với điều
kiện anh được tận mắt nhìn thấy một “Trung Quốc thật” thay vì “được tô hồng,” theo
CNN.

Bức tranh gợi nhớ hình ảnh ông Tô Lâm, bộ trưởng công an CSVN, đang ăn thịt bò
dát vàng. (Hình: Facebook Enes Kanter)
Trước đó, trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Yao Ming, cựu ngôi sao bóng rổ Trung
Quốc từng chơi ở Giải Bóng Rổ Nhà Nghề Mỹ (NBA) và nay là chủ tịch Hiệp Hội
Bóng Rổ Trung Quốc (CBA), nói: “Nếu có cơ hội tôi sẽ mời anh ấy [Enes Kanter
Freedom] đến thăm Trung Quốc… Lúc đó anh ấy sẽ hiểu rõ hơn về đất nước chúng
tôi.”
“Tôi muốn nói với Yao Ming rằng tôi muốn được đến thăm Trung Quốc để tận mắt
chứng kiến tất cả bằng chính đôi mắt của tôi. Trong chuyến đi đó, tôi muốn hỏi Yao
Ming rằng tôi có được vào thăm những trại lao động đó không?,” Freedom nói với
CNN.
“Tôi không cần một bài diễn thuyết về Trung Quốc, tôi không cần những lời lẽ tô
hồng. Tôi thật sự muốn nhìn thấy những gì đang diễn ra và cho thế giới thấy những
điều đó. Vâng, có như vậy tôi mới chấp nhận lời mời kia,” Freedom nói thêm.

Thông điệp kêu gọi nhân quyền cho Việt Nam trên chiếc giày. (Hình: Facebook Enes
Kanter)
Trước đó, hồi Tháng Mười Một, 2021, Freedom được bà Thái Anh Văn, tổng thống
Đài Loan, gửi lời cảm ơn vì anh có hành động ủng hộ đảo quốc này độc lập, theo báo
điện tử “nextshark.com.”
“Cảm ơn Enes bênh vực Đài Loan. Chúng tôi luôn luôn bảo vệ sự tự do và nền dân
chủ của Đài Loan dù khó khăn. Sự ủng hộ của anh và những người bạn khắp thế giới
giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn,” bà Thái phát biểu trong một đoạn video đăng trên
Twitter. (N.H.K)

To view this discussion on the web
visit https://groups.google.com/d/msgid/hoaihuong/CACxonMn8gkQjC9i7ELsGdne4
%2Bxxfx7d2ZxHOJp34okgk1N-7nA%40mail.gmail.com.

