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Thiện Ý. 
 
        Công luận trong và ngoài Việt Nam đang đặc biệt quan tâm đến việc 
nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Luật sư Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và 
hiện đã có mặt tại Hoa Kỳ. Theo tin giới truyền thông Việt Nam thì Ls.Hà 
Vũ được trả tự do vào tối Chủ nhật 06/04/2014 và được đưa thẳng từ nhà tù 
đến sân bay Nội Bài để sang Mỹ. 
   Luật sư Cù Huy Hòa Vũ là một nhà bất đồng chính kiến hàng đầu tại Việt 
Nam đã bì công an bắt giữ vào ngày 5 tháng 11 năm 2010 tại thành phố Hồ 
Chí Minh. Ngày 6 tháng 11 cùng năm, Bộ công an Việt Nam tổ chức họp 
báo và cáo buộc ông Hà Vũ đã thực hiện và phát tán các tài liệu chống lại 
nhà nước Việt Nam, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, đòi lật đổ chế 
độ, thực hiện đa nguyên đa đảng, đi ngược lại với quyền lợi dân tộc, kêu gọi 
nước ngòai can thiệp.Tại phiên xử sơ thẩm ngày 04/04/2011, Tòa án Nhân 
dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Ls.Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam và 3 
năm quản chế tại địa phương với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước 
CHXHCN Việt Nam”. Tòa án Tối cao Việt Nam xử phúc thẩm hôm 
02/08/2011 đã quyết định giữ y bản án sơ thẩm 7 năm tù và 3 năm quản chế 
đối với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. 
   Sự thể nay nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do trước thời hạn thi hành án 
với lý do bên ngoài là vì nhân đạo để tạo điều kiện cho Ls Hà Vũ chữa bệnh 
tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên ai cũng biết đây chỉ là lý do giả tạo vì kinh nghiệm 
thực tế cho thấy trong chế độ độc tài toàn trị cộng sản bao lâu nay tại Việt 
Nam mọi hành vi của nhà cầm quyền Việt Nam đều nằm trong chủ trương 
chính sách của đảng, không dựa trên tính nhân đạo mà dựa trên toan tính lợi 
ích nào đó cho đảng cầm quyền độc tôn là đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) 
được thực hiện theo phương châm “Cứu cánh biện minh cho hành 
động”.Đồng thời việc phóng thích tù nhân theo kiều này chẳng phải do tự 
nguyện tự giác của nhà đương quyền Việt Nam mà thường do áp lực quốc 
tế, nhất là các cường quốc có ảnh hưởng đến lợi ích cầm quyền đã buộc đảng 
CSVN phải ra lệnh cho chính quyền của đảng phải thả.  
    Vì vậy dưới áp lực quốc tế và các cường quốc dân chủ hàng đầu có ảnh 
hưởng như Hoa Kỳ, nhà cầm quyền CSVN đã phải trả tự do vô điều kiên 
cho Ls Cù Huy Hà Vũ cũng như những nhà đấu tranh cho dân chủ bị cầm tù 



trước sau trong thời gian gần đây như Ls. Lê Công Định, Cựu Đại Úy 
VNCH Nguyễn Hữu Cầu, nhà giáo Đinh Đăng Định, Tiến sĩ Nguyễn Tiến 
Trung, Ông Vi Đức Hồi…. là nhằm các lợi ích sau đây: 
   -Một là giảm bớt áp lực quốc tế, nhất là các cường quốc có ảnh hưởng 
hàng đầu như Hoa Kỳ, bất lợi cho chế độ theo chính sách “Mềm nắn, rắn 
buông” . Việc trả tự do cho Ls. Hà Vũ, cũng như trả tự do trước hạn tù hàng 
loạt các nhà đấu tranh cho dân chủ đang bị cầm tù trước sau trong thời gian 
gần đây đều dựa trên toan tính lợi ích trước mắt là tạo thế thuận lợi trước 
cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về thương ước Quan hệ Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP). 
  - Hai là tương kế tựu kế loại trừ các phần tử chống đối chế độ ra khỏi nước 
theo kế sách “Điệu hổ ly sơn”. Vì một khi đưa được những nhà đấu tranh 
cho dân chủ hàng đầu như Ls. Cù Huy Hà Vũ, hay trước đó như Gs. Đoàn 
Việt Hoạt, Ls Kim Thành, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy…Nhà cầm quyền 
Việt Nam đã đưa được những “Con hổ đấu tranh cho dân chủ” ra khỏi 
lãnh địa Việt Nam, nơi phát huy sức mạnh đấu tranh manh mẽ, có hiệu quả 
vốn là mối hiểm nguy cho sinh mạng chính trị của chế độ độc tài toàn trị 
CSVN. Một khi những “mãnh hổ dân chủ ” nay đưa ra nước ngoài, tác 
dụng của các hoạt động đấu tranh cho mục tiêu dân chủ hóa Việt Nam của 
họ sẽ suy yếu đi, không còn là hiểm họa cận kề. Đó là chưa kể họ sẽ bị cô 
lập tấn công của  những người quốc gia chống cộng đa nghi, nhất là đối với 
những nhà dân chủ gốc cán bộ đảng viên cộng sản hay thuộc dòng dõi công 
thần của chế độ (như Ls Cù Huy Hà Vũ vốn là con của nhà thơ CS Huy Cân, 
con nuôi của nhà thơ Tố Hữu là những người từng  giữ những chức vụ cao 
cấp trong bộ máy Đảng và Nhà nước CSVN trước đây…).  
     Trên thực tế,những người đựợc phóng thích từ nhà tù ra thẳng nước ngoài 
trước luật sư Cù Huy Hòa Vũ, đa phần đã sống tại Hoa Kỳ, đều đã bị những 
người quốc gia chống cộng đa nghi tố cáo, chụp mũ, lăng nhục như những 
tên cộng sản giả vờ “Phản tỉnh”, trá hình nằm vùng, được nhà cầm quyền 
CSVN dùng “Khổ nhục kế” đưa ra nước ngoài mai phục chờ thời cơ đánh 
phá các Tổ chức Cộng Đồng, các đảng phái chính trị  quốc gia, thi hành 
Nghị quyết 36 của đảng CSVN.v.v…Chính hiện tượng này đã có tác dụng 
hạn chế hiệu quả của các hoạt động đấu tranh cho dân chủ Việt Nam của 
những nhà dân chủ bị bắt cầm tù trong nước sau khi được đưa ra nước ngoài. 
Dầu muốn dầu không các nhà dân chủ này đã bị đẩy đưa vào thế liệt kháng 
phần nào.Tất nhiên hiện tượng này không nhất thiết phản ảnh nhận thức và 
thái độ, hành động của đa số những người Việt quốc gia chân chính ở hải 
ngoại, chống cộng vì mục tiêu dân chủ hóa đất nước, chống cộng vì lòng yêu 
nước, chứ không chống cộng chỉ vì lòng căm thù Việt cộng. Thế nhưng đây 



lại là một thực tế đã xẩy ra, gây bất lợi cho sự nghiệp chống cộng chung vì 
mục tiêu dân chủ hóa Việt Nam. 
        Giờ đây Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã thoát khỏi nhà tù của chế độ độc tài 
toàn trị CS trong nước, đang dược đoàn tụ với gia đình tại Hoa Kỳ, được hít 
thở bầu không khí tự do sau những năm tháng tù đầy. Những người quan 
tầm tự hỏi, rồi đây sau khi ổn định sức khỏe và cuộc sống, liệu Ls Cù Huy 
Hà Vũ, một “Mãnh hổ đấu tranh cho dân chủ Việt Nam” ở trong nước sẽ 
có còn là “Mãnh hổ đấu tranh cho dân chủ Việt Nam” ở hải ngoại hay 
không? 
       Câu trả lời xin dành cho Ls Cù Huy Hà Vũ. Tất nhiên một cách khách 
quan, câu trả lời này  không chỉ tùy thuộc vào cá nhân Ls Hà Vũ mà còn tùy 
thuộc vào môi trường đấu tranh hải ngoại. Vì vậy câu hỏi thứ hai được đặt 
ra: Liệu Ls. Cù Huy Hà Vũ có tránh được số phận và tư thế đấu tranh bất lợi 
như những nhà dân chủ từng được trả tự do từ nhà tù trước thời hạn, đi thẳng 
ra ngoại quốc hay không? Câu trả lời xin dành cho những người quốc gia 
chống cộng đa nghi ở hải ngoại. 
 
Thiện Ý 
Houston, ngày 9-4-2014 

          
       
 


