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THƯ NGỎ CỦA CON TRAI TI ẾN SĨ CÙ HUY HÀ VŨ  

KÍNH G ỬI CÁC ÔNG BÀ, CÁC BÁC, VÀ CÁC CÔ CHÚ ĐANG 
LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

  
Đồng kính gửi: 
Toàn thể đồng bào trong nước, 
Toàn thể đồng hương hải ngoại, 
Các anh chị em du học sinh, 
Các chính phủ và tổ chức quốc tế, 
Bà Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ: Hillary Clinton, 
Bà Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ: Loretta Sanchez, 
Tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế (Human Rights Watch), 
Trung tâm Luật Bảo vệ môi trường (EDLC); 
Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International), 
Hội Luật Gia Quốc Tế; 
Hội Văn Bút Quốc Tế (PEN International’s Writers in Prison Committee); 
Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (Committee to Protect Journalists); 
Tổ Chức Nhà Báo Không Biên Giới (Reporters Without Borders); 
Diễn đàn Liên mạng thế giới;  
Đài Quan sát bảo vệ các Nhà bảo vệ Nhân quyền;  
Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền; 
Tổ chức Luật sư Không biên giới 
Ủy ban Luật sư về Nhân quyền Hoa Kỳ 
Ban bảo vệ Quyền làm người Vi ệt Nam;  
Các Tổ chức tôn giáo trong nước và quốc tế; 
Các tổ chức, cá nhân yêu chuộng Công lý và Hòa bình; 
 
Kính thưa các ông bà, các bác và cô chú, 
  

Cháu là Cù Huy Xuân Hiếu, con trai thứ hai của Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ. 
Cháu viết thư này từ một quốc gia xa xôi, Australia (Úc), nơi cháu đang học 
tập để mong một ngày không xa sẽ về nước góp một bàn tay nhỏ bé cùng các 
ông bà, các bác, cô chú và toàn dân xây dựng đất nước Việt Nam ngày một 
tốt đẹp hơn như lời Chủ tịch Hồ chí Minh lúc sinh thời từng mong muốn và 
đã thể hiện trong Bản Tuyên ngôn Độc lập, ngày 02 tháng 09 năm 1945 và 
Hiến pháp năm 1946. 

Thưa các ông bà, các bác và cô chú, như các ông bà, các bác và cô chú cũng 
biết, cháu may mắn được sinh ra trong một giòng họ nhiều đời làm cách 
mạng chống ngoại xâm, dành độc lập cho tổ quốc.  

  
- Ông Tổ cháu là Cù Ngọc Xán, chỉ huy căn cứ địa của Lê Lợi ở Hương 

Sơn, Hà Tĩnh trong suốt 6 năm đầu của cuộc kháng chiến chống quân 
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Minh (1418-1424) mà sử sách ghi là “Lục niên thành”, Thượng bộ 
binh thời Lê Sơ, sau khi được phong tước Vương; 

- Cụ Nội 5 đời của cháu là Cù Huy Quán, tham gia khởi nghĩa Phan 
Đình Phùng, chống thực dân Pháp; 

- Cụ Nội 4 đời của cháu Cù Huy Trương (tức Cù Trương) tham gia 
khởi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh chống thực dân Pháp, sau là Chủ tịch 
UB kháng chiến xã Ân Phú, được chủ tịch Hồ Chí Minh tặng chân 
dung chủ tịch và tiền; 

- Ông Nội cháu là Cù Huy Cận, Bộ trưởng trong Chính phủ của nền 
Dân chủ cộng hòa non trẻ, tiếp ký chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản 
Tuyên ngôn độc lập 2-9-1945, sau là Bộ trưởng đặc trách Văn hóa 
nghệ thuật của Hội đồng Bộ trưởng, Huân chương Sao Vàng; 

- Ông ngoại của bố cháu là Ngô Xuân Thọ, liên hệ với Phan Bội Châu 
chống thực dân Pháp, tuyên truyền Cộng sản bằng sách báo, giải 
thoát cho người cộng sản tiền bối là Ngô Đức Đệ khỏi sự giam cầm 
của thực dân Pháp. 

- Ông Bác ruột của cháu đồng thời là cha nuôi của bố cháu là, nhà thơ 
Xuân Diệu (tức Ngô Xuân Diệu) từng lãnh đạo học sinh, sinh viên 
trường Quốc Học Huế đón phái đoàn của Chính phủ Bình dân Pháp, 
chống thực dân, tay không một mình đánh nhau với các lực lượng 
phản động tổ chức bảo vệ chính quyền nhân dân còn non trẻ, huân 
chương Độc lập hạng nhất; 

- Bà Nội của cháu là  Ngô Thị Xuân Như ở tuổi thiếu nữ đã tuyên 
truyền Việt Minh, tham gia kháng chiến tại Ban kiểm tra 12 (Phủ Chủ 
tịch và Phủ Thủ tướng) ở chiến khu Việt Bắc, trực tiếp tham gia bảo 
vệ và chăm sóc sức khỏe Chủ tịch Hồ Chí Minh,  

 

Cháu được kế thừa truyền thống cách mạng gia đình qua bố cháu, Tiến sĩ Cù 
Huy Hà Vũ. Vì thế cháu hết lòng kính trọng và ngưỡng mộ tình yêu đất nước 
đầy nhiệt huyết của bố cháu.  

Thưa các ông bà, các bác và cô chú, có thể có một số người ít có cảm tình với 
bố cháu vì họ nghĩ rằng bố cháu là người “ngạo mạn”,  hay gì gì nữa về tư 
cách ứng xử trong gia tộc thì đã có thư xác nhận của các người em của ông 
nội Cù huy Cận của cháu là các ông Cù Huy Thước, Cù huy Chữ, bà Cù Thị 
Bích Điểu và bà Đặng Thị Kim Hoàn em dâu nhà thơ ông Xuân Diệu của 
cháu xác nhận, bởi vì bố cháu đã làm một số điều chưa ai nghĩ tới; chứ đừng 
nói là thực hiện tại đất nước Việt Nam. Nhưng những điều bố cháu làm chỉ 
xuất phát từ lòng yêu nước sâu đậm. Và quan trọng hơn hết, những điều bố 
cháu làm hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp cho phép và không trái đạo lý 
làm người. 
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Được may mắn sinh trưởng trong một gia đình cách mạng  và có quan hệ gần 
gữi với các vị đạo đảng và nhà nước, đồng thời có một vốn kiến thức nhất 
định thu thập được từ những trường đại học nổi tiếng nhất bên Pháp, Đại Học 
Sorbonne, Học Viện Hành chính công (IIAP)… nếu muốn, bố cháu có thể có 
một địa vị xứng đáng trong bộ máy nhà nước.  

Chỉ cần biết “im lặng”, thì bố cháu sẽ có nhiều thứ!  Nhưng bố cháu lại từ bỏ 
tất cả những thứ tầm thường để sống hết mình vì lòng yêu nước nồng cháy 
thừa hưởng từ đích thân Chủ tịch Hồ chí Minh và ông nội cháu, nhà thơ, nhà 
cách mạng Cù Huy Cận….  

Thế nhưng thật bất công, bố cháu lại bị Viện Kiểm Sát (VKS) truy tố về tội 
“Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.  

Tất cả những người dân có được thông tin khách quan, có lương tâm và trách 
nhiệm đều quả quyết rằng bố cháu “không phạm tội tuyên truyền chống Nhà 
nước CHXHCNVN”! 

Những bài viết của bố cháu công khai gửi đến các vị lãnh đạo và đăng trên 
các phương tiện truyền thông hoàn toàn chứng tỏ bố cháu là một trí thức có 
tư duy độc lập, một trí thức yêu nước. Riêng bức thư bố cháu gửi Cụ Lê Đức 
Anh càng chứng tỏ bố cháu có nhận định khoa học, dự báo đúng, kiến nghị 
giải pháp hợp lý về vấn đề quan hệ giữa Việt Nam - Trung quốc . Bố cháu 
không chống Đảng Cộng sản và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Bố cháu chỉ chống những tư tưởng sẽ dẫn đến Việt Nam ngày càng 
chìm sâu vào lệ thuộc Trung Quốc, dẫn đến nguy cơ mất nước; bố cháu  chỉ 
chống những cá nhân, những nhóm lợi ích cướp công thành quả cách mạng 
của nhân dân, tham nhũng, đục khoét tiền của ngân sách, không thực tâm hòa 
giải dân tộc. 

Và hơn hết, bố cháu chỉ thực hiện những quyền cơ bản của người dân được 
qui định trong Hiến Pháp và Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và 
Chính trị của Liên Hiệp Quốc năm 1966, Việt Nam đã ký kết tham gia ngày 
24/09/1982, trong đó có quyền tự do ngôn luận, để bày tỏ quan điểm của cá 
nhân mình. Trong các quan điểm đó, có những quan điểm khác với quan 
điểm của các ông bà và các bác, các cô chú đang cầm quyền, hay còn gọi là 
sự bất đồng chính kiến. Trong một chế độ dân chủ phổ quát trên thế giới ngày 
nay, việc một người dân bày tỏ sự bất đồng ý kiến với chính quyền là điều 
quá bình thường. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cũng đã từng tuyên bố: “Bất 
đồng chính kiến là bình thường”. Chính cháu và các du học sinh khác, trong 
đó có khá nhiều con cháu của các ông bà, các bác và cô chú, cũng đang được 
giáo dục hàng ngày tại các trường đại học hải ngoại khả năng bày tỏ sự bất 
đồng ý kiến; trước hết là sự bất đồng ý kiến với các thầy cô giáo, sau là sự bất 
đồng ý kiến với sách giáo khoa, và cuối cùng, những sinh viên có khả năng 
cao hơn, sẽ có những luận án nêu bật được một cách có lý những bất đồng 
với chính sách của chính phủ, của quốc gia nơi chúng cháu đang theo học. 
Chúng cháu được giáo dục trở thành những trí thức chân chính thay vì là 
những “ con cừu” (cháu mượn chữ của giáo sư Ngô Bảo Châu.) Khi các giáo 
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sư và bạn bè ngoại quốc tại trường đại học Australia nơi cháu đang theo học 
hỏi bố cháu làm gì mà bị tù; cháu cho biết là bố cháu chỉ viết báo phê bình 
các việc làm và chính sách chưa đúng của chính phủ, thì tất cả đều trợn mắt 
ngạc nhiên và tưởng rằng dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc ở một 
hành tinh khác. Tất cả đều thốt lên, “Không thể nào tưởng tượng được!”   

Bố cháu đã khẳng định (trong bản tuyên bố được bố cháu ủy quyền cho cô 
ruột của cháu là bà Cù Thị Xuân Bích công bố sau phiên tòa sơ thẩm ngày 
4/4/2011): 

1. Tất cả các bài viết và trả lời phỏng vấn của bố cháu không có nội dung 
nào chống lại nhà nước (theo định nghĩa Nhà nước được quy định tại 
Điều 2 Hiến pháp). 

2. Bản cáo trạng của VKS dẫn chứng nhiều quan điểm của bố cháu về 
chống Đảng….đều mơ hồ, và những quan điểm đó của bố cháu không 
phạm vào điều luật nào về chống nhà nước. 

3. Việc lấy kiến nghị của bố cháu làm chứng cứ buộc tội là vi phạm pháp 
luật. 

4. Bố cháu cũng nói là bố cháu có quyền tố giác tội phạm (trong phần nói 
vụ án Trần Khải Thanh Thủy). 

5. Bố cháu, cũng như tất cả mọi công dân, đều có quyền được thông tin 
được quy định tại Điều 69 của Hiến pháp cũng như Điều 19 của  Công 
ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc năm 
1966,Việt Nam đã ký kết tham gia ngày 24/09/1982, 

6. Tài liệu được sử dụng làm chứng cứ trong vụ án này được thu thập bất 
hợp pháp. 

7. Bố cháu không gây thiệt hại cho Nhà nước CHXHCNVN. Cho đến bây 
giờ, không có bất kỳ ai  hoặc tổ chức nào đại diện cho Nhà nước yêu 
cầu đòi bố cháu bồi thường thiệt hại. Do đó bố cháu không có hành vi 
phạm tội. 

Qua đó, bố cháu đã tỏ rõ lập trường phụng sự Tổ quốc và nhân dân Việt Nam 
thể hiện ở ba quan điểm chính sau đây: 

1. Dân chủ là sự cùng tồn tại của những quan điểm khác biệt, đồng 
nghĩa với đa đảng. Nói cách khác, thực hiện chế độ đa đảng là cách 
duy nhất để có được dân chủ. 

2. Chủ nghĩa xã hội gắn với chủ nghĩa Mác – Lê nin dứt khoát không 
phải là Tổ quốc của người Vi ệt Nam vì nó phản lại quy luật phát 
triển tự nhiên của xã hội.  

3. Liên minh quân sự với Hoa Kỳ là cấp thiết và quyết định trong việc 
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quốc gia và thu hồi toàn vẹn lãnh thổ bị 
nước ngoài xâm chiếm, đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa trên biển Đông của Việt Nam. 
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Với chủ trương dân chủ đa đảng, xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp, bố cháu đã trung 
thành với tư tưởng của Chủ tịch Hồ chí Minh, được ghi nhận trong Hiến Pháp 
1946, mà ông nội cháu cũng là một thành viên trong ban soạn thảo bản Hiến 
Pháp đó. Theo Hiến Pháp 1946, nước ta có nhiều thành phần đảng phái chứ 
không chỉ có một đảng. Ngoài ra, Điều 4 Hiến Pháp qui định sự độc quyền 
lãnh đạo của đảng Cộng Sản chỉ được thế hệ sau này thêm vào bản Hiến Pháp 
1992 mà thôi, chứ trong Hiến Pháp 1946 không có. Như vậy không thể kết 
tội bố cháu là phá hoại khi bố cháu noi theo hành động của Chủ tịch Hồ chí 
Minh kêu gọi xây dựng dân chủ đa đảng và bỏ Điều 4 Hiến Pháp . 

Việc bố cháu chủ trương, “Chủ nghĩa xã hội gắn với chủ nghĩa Mác – Lê nin 
dứt khoát không phải là Tổ quốc của người Việt Nam vì nó phản lại quy luật 
phát triển tự nhiên của xã hội.” cũng rất đúng với đường lối kinh tế thị 
trường mà các ông bà, các bác và cô chú đang theo đuổi hiện nay.  

Trong bài : “Chiến tranh Việt Nam và ngày 30 tháng 4 dưới mắt Tiến sĩ Cù 
Huy Hà Vũ”, bố cháu không nói sai sự thật khi viết rằng, “chủ nghĩa cộng 
sản dưới màu sắc chủ nghĩa xã hội chưa bao giờ là một hiện thực ở Việt Nam 
bởi cho đến ngày hôm nay hệ tư tưởng ấy vẫn chỉ là “ định hướng” như chính 
ban lãnh đạo cộng sản Việt Nam thừa nhận.” Bố cháu cũng nói đúng sự thật 
khi viết tiếp, “Cốt lõi của chủ nghĩa xã hội theo học thuyết Mác-Lê Nin là 
kinh tế Nhà nước chỉ huy hay kinh tế tập trung, kinh tế tư nhân được coi là 
“bóc lột người”  và bị loại trừ. Thế nhưng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đã phá 
sản tuyệt đối vào năm 1985 khi chính sách giá-lương-tiền của Chính phủ Việt 
Nam gây lạm phát tới 900%, dẫn đến kinh tế tư nhân hay kinh tế thị trường 
được Đảng cộng sản Việt Nam phục hồi tại Đại hội 6 của Đảng vào năm sau, 
1986.” Và bố cháu cũng ghi nhận đúng sự thật khi viết, “Nhưng phải đến 
năm 1990 thì chủ nghĩa tư bản mới được chính danh bằng Luật Công ty và 
Doanh nghiệp tư nhân. Và Đại hội 10 của đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra 
cách đây 4 năm đã hoàn tất công cuộc phá bỏ chủ nghĩa xã hội bằng cách 
chính thức cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân.” Các ông bà, các bác và 
cô chú đã phá bỏ chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác Lê-Nin trong thực tế, vậy 
thử hỏi làm sao các ông bà, các bác và cô chú lại có thể kết tội bố cháu, một 
người cũng phủ nhận chủ nghĩa Mác Lê-Nin như các ông bà, các bác và cô 
chú. 

Các ý tưởng và nội dung này cũng đã được làm sáng tỏ tại cuộc Hội thảo 
khoa học của Hội khoa học kinh tế Việt Nam ngày 07/10/2010 tại Hà Nội 

Với sự tham dự và phát biểu ý kiến của các vị nguyên Bí thư trung ương 
đảng, Ủy viên trung ương đảng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Giáo 
sư , Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nhà khoa học, Chuyên gia…  

Thêm nữa, chủ nghĩa Mác-Lê Nin trên thực tế đã chết trên trường quốc tế. 
Chủ nghĩa này chỉ còn nằm trong “Vi ện bảo tàng” của các lý thuyết kinh tế, 
chính trị để các sinh viên, giáo sư thuộc các phân khoa kinh tế, chính trị tại 
các trường đại học trên thế giới tìm hiểu quá trình phát triển của tư tưởng và 
học thuyết kinh tế chính trị của nhân loại mà thôi, chứ không còn ai mang các 
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nguyên tắc của Karl Marx và Lê Nin ra nghiên cứu, áp dụng nữa. Cháu và 
các bạn du học sinh đều ngạc nhiên không hiểu tại sao hiện nay trên thực tế 
các ông bà, các bác và cô chú không áp dụng một chút nào lý thuyết Mác -Lê 
Nin trong vận hành kinh tế hàng ngày mà vẫn cứ nói rằng “Chủ Nghĩa Mác & 
Lê-Nin là nền tảng của đường lối chủ trương của đảng”. Và điều buồn cười 
là các ông bà, các bác và cô chú vẫn cứ bắt các bạn sinh viên học cái lý 
thuyết “đã chết” đó, cái môn học mà người dạy không muốn dạy và người 
học không muốn học, làm điều kiện quan trọng bậc nhất để có bằng tốt 
nghiệp! 

Tóm lại, VKS đã không có cơ sở khi kết tội bố cháu “tuyên truyền, xuyên tạc 
chủ nghĩa Mác – Lê Nin” như trong bản Cáo trạng nhận định về bài “phóng 
viên Trâm Oanh phỏng vấn Cù Huy Hà Vũ vào tháng 10/2010”.  

Việc bố cháu hô hào “Liên minh quân sự với Hoa Kỳ là cấp thiết và quyết 
định trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quốc gia và thu hồi toàn vẹn lãnh 
thổ bị nước ngoài xâm chiếm đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 
trên biển Đông của Việt Nam”, là một chủ trương tỏ ra đúng đắn và có tầm 
nhìn xa mà hiện nay chính các ông bà, các bác và cô chú đang thực hiện.  

Quan điểm của bố cháu về nhiều vấn đề nóng bỏng của đất nước trong thời 
gian qua đã được gần 3.000 người ủng hộ bằng cách viết các Thỉnh Nguyện 
Thư và Kiến Nghị yêu cầu trả tự do cho bố cháu. Trong đó có gần 1.000 trí 
thức, đảng viên, giáo sư, các nhà khoa học, giáo viên, sinh viên, công nhân, 
nông dân, nội trợ…ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư trước phiên tòa ngày 
04/4/2011 xét xử bố cháu; và sau đó trong hai tháng 4 và 5-2011 có thêm  
1989 vị lão thành cách mạng, tướng lãnh, sĩ quan và cán bộ cao cấp, nhân sĩ, 
trí thức trong và ngoài nước hết lòng ủng hộ qua bản “Ki ến Nghị Trả Tự Do 
Cho Công Dân Cù Huy Hà Vũ” công bố trên trang mạng Boxitevn.net.   

Thưa các ông bà, các bác và cô chú, không phải chỉ mới bây giờ, mà từ 4 
năm trước, bố cháu đã nhìn thấy hiểm họa chiến tranh Trung - Việt. Lý do 
chiến tranh thì ai cũng rõ:  

Trong suốt chiều dài lịch sử, người Trung Hoa luôn luôn có ý muốn xâm lăng 
đô hộ Việt Nam. Chiếm được Việt Nam, họ có đường tiến sâu xuống tận 
mỏm Singapore để đe dọa Nam Dương. Đường tiến quân của người Nhật 
trong thế chiến thứ II đã chứng tỏ con đường chiến lược này.  

Ngày nay, với sự phát triển kỹ thuật, ngành hàng hải trở nên quan trọng, 
người Trung Hoa lại có thêm duyên cớ xâm chiếm nước ta vì họ muốn làm 
chủ hoàn toàn vùng Biển Đông, con đường hàng hải chiến lược cả về quân sự 
lẫn kinh tế.  

Với sự phát hiện dầu hỏa dưới thềm lục địa nước ta cũng như quanh các đảo 
rải rác trên biển Đông nằm trên thềm lục địa của Việt Nam, người Trung Hoa 
lại có thêm quyền lợi to lớn trước mắt để xâm chiếm nước ta. 

Trước tình hình đó, bố cháu đã có tầm nhìn chiến lược là phải “Liên minh 
quân sự với Hoa Kỳ”. Những nhận định vừa nêu đã được bố cháu, từ cách 
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nay 4 năm, đóng góp với nguyên Chủ tịch, Đại tướng Lê Đức Anh và nhiều 
vị Lãnh đạo lão thành và Tướng lĩnh khác nữa. Cụ thể là bức thư bố cháu đã 
gửi tận tay Đại tướng Lê Đức Anh ngày 23/12/2007, vừa được công bố lại 
trên trang mạng Bauxite Việt Nam ngày 16/6/2011 vừa qua và một số trang 
mạng khác. Bố cháu cũng rất mừng là quan điểm chiến lược để bảo vệ tổ 
quốc đó đã được các vị tướng lĩnh và lãnh đạo biểu đồng tình. 

Quan điểm chiến lược đó của bố cháu đã được chứng tỏ là đúng đắn qua 
những sự kiện khiêu khích của Trung Quốc trong vùng hải phận vủa Việt 
Nam trong tháng 6 vừa qua. 

Quan điểm đó cũng đã được toàn thể dân chúng biểu đồng tình, mà một số 
đông đảo, trong đó có cả những vị trí thức, nhân sĩ, cựu lãnh đạo đã sôi nổi 
thể hiện lòng yêu nước qua các cuộc biểu tình trước tòa Đại sứ và tòa Tổng 
lãnh sự của Trung Quốc tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng 
những vậy, toàn thể cộng đồng người Vi ệt hải ngoại, bất kể chính kiến, cũng 
biểu đồng tình qua các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm các 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như xâm nhập hải phận Việt Nam, 
phá phách ngăn cản hoạt động của các tầu thăm dò dầu của Việt Nam, sách 
nhiễu, bắt bớ, thậm chí đánh đập các ngư dân của ta. Như thế các bài viết và 
quan điểm của bố cháu đã chứng tỏ hiện nay đang phù hợp với thời cuộc và 
với lòng dân tộc.  

Mỗi một ngày trôi qua, mặc dù bố cháu đang bị tù đầy, nhưng cháu vẫn thấy 
dường như bố cháu đang hiện diện cùng toàn dân trong các cuộc biểu tình 
chống sự xâm lăng của ngoại bang. Qua các bài báo và phỏng vấn của bố 
cháu từ trước đến nay, chẳng những bố cháu hoàn toàn vô tội mà còn chứng 
tỏ là một con người luôn nặng lòng với dân tộc, tất cả vì sự tồn vong và thịnh 
vượng của Tổ quốc.  

 

Qua bức thư này, cháu chỉ biết lưu ý các ông bà, các bác và cô chú rằng, việc 
TIẾP TỤC BẮT BỚ VÀ XỬ TỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC NHƯ BỐ 
CHÁU LÀ MỘT TỘI NẶNG, SẼ LÀM CHO NƯỚC MẤT VÀO TAY 
TRUNG QUỐC. CHÁU MẠNH MẼ PHẢN ĐỐI VIỆC ĐÓ VÀ THỈNH 
CẦU CÁC ÔNG BÀ, CÁC BÁC VÀ CÔ CHÚ HÃY TRẢ TỰ DO CHO BỐ 
CHÁU NGAY TỨC KHẮC VÀ KHÔNG ĐIỀU KIỆN. 

 

Nhân đây, tôi cũng yêu cầu các anh chị em du học sinh như tôi trên toàn thế 
giới, hãy chứng tỏ bản lĩnh và kiến thức của mình mà đồng mạnh mẽ lên 
tiếng đòi nhà nước trả tự do cho bố tôi, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, một trí thức 
đã từng là du học sinh như quí anh chị, đã luôn sống và hành động theo các 
kiến thức văn minh thu thập được trên thế giới. 

Tôi cũng thỉnh cầu các chính phủ quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, Âu châu và Úc 
châu hãy lên tiếng đòi nhà nước Việt nam trả tự do cho bố tôi, một trí thức đã 
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học tập và sống theo những lý tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền của quí 
quốc, và vì lẽ đó mà bố tôi đang bị tù đày một cách oan ức. 

Tôi cũng thỉnh cầu tổ chức Luật gia quốc tế, hãy lên tiếng đòi nhà nước Việt 
nam trả tự do cho bố tôi, một luật gia, tiến sĩ, đã học tập và sống theo lý 
tưởng “Thượng tôn luật pháp” (the rules of laws) như quí ngài, và vì thế mà 
bố tôi bị tù đầy một cách oan ức. 

Tôi cũng thỉnh cầu tổ chức Văn bút quốc tế, hãy ghi tên bố tôi vào danh sách 
hội viên của quí ngài, và đòi nhà nước Việt Nam phải trả tự do cho bố tôi, bởi 
vì bố tôi, cũng như quí ngài, chỉ bày tỏ ý kiến bằng ngòi bút, và vì thế mà bố 
tôi đang bị tù đầy oan ức. 

Tôi cũng thỉnh cầu tổ chức Nhân quyền quốc tế, hãy tiếp tục đòi nhà cầm 
quyền Việt Nam trả tự do tức khắc cho bố tôi, như quí tổ chức đã từng lên 
tiếng, bởi vì bố tôi đang bị tù oan ức vì những tranh đấu hết sức ôn hòa cho 
quyền làm người của người Vi ệt Nam. 

Trân trọng kính chào và cảm ơn các ông bà, các bác, cô chú, và toàn thể quí 
vị. 

  

Ký tên, 

Cù Huy Xuân Hiếu - du học sinh tại Australia 

 

 


