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LS Lê Quốc Quân Đang Tuyệt Thực

Bản tin khẩn cấp hôm 3/1/2013 từ trang Nữ Vương Công Lý cho biết: Ls Lê Quốc Quân tuyệt thực
trong nhà tù Hà Nội sang ngày thứ 6.
Theo tin từ người nhà Ls Lê Quốc Quân, cuộc tuyệt thực của
Ls Lê Quốc Quân bắt đầu ngay từ khi bị bắt vào nhà tù, ông đã phản đối cách hành xử đối với ông
của nhà cầm quyền Hà Nội. Đến nay, đã 6 ngày trôi qua, thể trạng Ls Lê Quốc Quân rất yếu, nhất là
trong thời tiết mùa đông lạnh lẽo ở Hà Nội dịp này. Bản tin Nữ Vương Công Lý cho biết: “Cách đây
vài hôm, gia đình đã phải xin tiếp tế cho ông tại Trại giam Số 1 Hà Nội, nhưng tất cả những thức ăn
đưa vào kể cả cơm trại giam đều bị ông từ chối nhằm phản đối những hành xử của nhà cầm quyền
đối với ông và gia đình, một trong những yêu cầu của ông là được nhận cuốn Kinh Thánh dùng cho
việc suy niệm hàng ngày của một tín hữu Kito. Nhưng tất cả những đòi hỏi tối thiểu của ông đều
không được đáp ứng.”
Bản tin nhắc lại rằng, Ls Lê Quốc Quân bị bắt đi đột ngột vào sáng
2712/2012, sau đó là lệnh khám xét nhà, xét xe ô tô, mang đi nhiều vật dụng trong nhà ông. Việc
khám xét tư gia đã không đúng theo luật pháp quy định. Khi vào khám nhà, có rất nhiều người lạ,
mặc thường phục trà trộn vào chỉ đạo cuộc khám xét trong khi người nhà ông không hề được động
tĩnh.
Bản tin ghi thêm:
“phía gia đình, em ruột Ls Lê Quốc Quân là Lê Đình Quản cũng đã bị An
ninh chỉ đạo bắt đi trong một vụ án “Trốn thuế” khác. Đặc biệt em họ Lê Thị Kim Oanh, kế toán của
công ty thuộc Lê Đình Quản đã bị công an bắt đi tại quê khi đang mang thai đến nay không có tin
tức.”
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