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Thời sự CĐNVQGTNCSVN/HN 
Chủ đề: Chống cộng 

Tác giả: Bác sĩ Trần Văn Tích 

Về Luật sư TRẦN KIỀU NGỌC 

 
Lời giới thiệu: 
 
Thưa Quý Vị quan tâm về lằn ranh Quốc/Cộng, 
 
1. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của BS Trần văn Tích, cựu Hội Trưởng/Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn 
tại Cộng Hòa Liên Bang Đức. 
 
2. Thưa Quý Vị, tôi từng thưa rằng “Cái Ác chỉ là một danh từ, còn kẻ gây ra/làm ra Cái Ác mới là 
đáng nói.” Hiện nay, đảng Việt Cộng gây ra hàng trăm ngàn tội ác lên Đồng Bào và Tổ Quốc Việt Nam, 
Luật sư Trần Kiều Ngọc không chống mà lại nhắm chống một danh từ, thì là điều thật nghịch lý đối với 
một người tự nhận từng đọc Tự Lực Văn Đoàn hồi còn bé tí. 
 
3. Trong thời gian mấy tuần lễ mới đây trên liên mạng xã hội có một loạt bài viết của nhà báo Hữu 
Nguyên và một vài netters phản ứng câu phát biểu của LS Trần Kiều Ngọc “ Con Chỉ Chống Cái Ác”, 
khiến tiếp theo đó có một số bài viết thay vì phản bác bằng lý luận đàng hoàng rằng LS Trần Kiều Ngọc 
“ đúng/tốt” theo góc độ nhìn của họ, thì họ lại nhắm vào tấn công cá nhân Ông Hữu Nguyên với cung 
cách thiếu tử tế. 
 
Tôn-thất Sơn/ĐHV-Nước Việt 

 
 

From: Tich Tran 
Sent: Wednesday, September 27, 2017, 4:38:07 PM GMT+2 
Subject: LS TKN 
 
Về một vài vấn đề thời sự trong cộng đồng 
 
Nhờ có internet, chúng ta có thể nhận được tin tức từ khắp nơi một cách dễ dàng nhưng 
cũng vì internet mà chúng ta có thể nhận được những tin tức không chính xác. Các nhận 
định cá nhân trình bày trong bài viết này được xây dựng trên cơ sở tiến trình lý luận như 
sau: tôi được biết ông A đã nói như vầy như vầy, nếu quả thực ông A đã nói như thế thì 
tôi nghĩ rằng... 
 
Vấn đề thứ nhất: Trường hợp Luật sư Trần Kiều Ngọc 
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Trong một dịp sinh hoạt cộng đồng, Luật sư Trần Kiều Ngọc đã giải thích về cung cách 
hành xử của mình như sau: Cô không muốn tuyên bố là mình chống cộng mà chủ trương 
tuyên bố là mình chống cái ác để có thể gần gụi thành phần thanh niên trong nước. 
 
Nếu quả cô Luật sư đã chủ trương như vậy thì đây là một chủ trương sai lầm và ngược 
ngạo. Thưa Luật sư, chống cộng không phải chỉ chống cái ác mà thôi. 
 
Khi cộng sản ra thông cáo kêu gọi quân dân Việt Nam Cộng Hòa mang theo tiền bạc đủ 
tiêu xài trong mười ngày hay trong một tháng, khi chúng đã lùa đuợc những kẻ thua trận 
vào tù rồi mà còn bắt họ viết và ký giấy tự nguyện trình diện học tập cải tạo, khi chúng 
rêu rao hãy cứ lo học tập tốt thì rồi sẽ được ra về thì chúng tỏ ra rất mực đểu cáng. 
 
Khi chúng lên tiếng ngưng chiến vào dịp Tết Mậu Thân 1968 nhưng trước đó chúng đã 
chuẩn bị sẵn sàng để tấn công các thành phố Miền Nam vào ngày lễ cổ truyền của dân tộc 
và rồi chúng sẽ tung quân đánh phá các đô thị Việt Nam Cộng Hòa vào đúng ba ngày Tết 
thì chúng tỏ ra cực kỳ lưu manh. 
 
Mới đây nhất, khi chúng ngang nhiên ngạo mạn đưa công an mật vụ sang bắt cóc người 
ngay trung tâm thủ đô Berlin vào giữa thanh thiên bạch nhật thì chúng tỏ ra vô cùng vô 
sỉ. 
 
Cô Luật sư chỉ chống cái ác không mà thôi thì chưa đủ vì cộng sản không những chỉ ác 
mà còn xảo trá lừa đảo, coi thường luật pháp quốc tế, khinh mạn văn hóa dân tộc, v.v. 
 
Những thành phần thanh thiếu niên mà cô Luật sư đặt hoài bão có thể thuyết phục được 
là những thành phần ít nhiều có sẵn tâm huyết. Về mặt chính trị, chúng ta có thể xem họ 
đã hiểu ra rồi (hoặc chúng ta có thể làm cho họ hiểu ra) lẽ phải trái và tự giác chủ động đi 
theo cái đúng. Vì thế cô Luật sư không nên lo lắng rằng bảo họ chống cộng thì họ sẽ có 
thái độ dè dặt dị ứng. Trái lại, không nhiều thì ít họ đã manh nha có tư tưởng chống cộng 
rồi, bây giờ cô Luật sư cứ việc nói thẳng với họ, kêu gọi họ, huy động họ chống cộng. Đi 
bước đầu tiên đó xong, cô Luật sư sẽ giải thích thêm chống cộng tức là chống cái ác, cái 
xấu, cái xỏ xiên, cái gian xảo, cái tồi tệ, cái thâm hiểm, cái quỷ quyệt, cái bất kể đạo đức 
luân lý, cái khinh thị lương tri, cái chà đạp công lý, v.v. Đó là một bước đi chiến thuật 
hợp lý và hợp tình. Cô Luật sư nên nói ngay và nói thẳng với những thành phần đối thoại 
là chúng ta phải chống cộng không phải vì chúng ta chống tên đầu sỏ A, mụ ác ôn B mà 
chúng ta chống cộng vì chúng ta có bổn phận và có trách nhiệm phải chống cái ác, cái 
đểu, cái gian, cái xấu, cái tồi, v.v. Cô Luật sư không nên đi theo bước chiến thuật ngược 
đời để mà lý luận rằng nên kêu gọi chống cái ác vì cộng sản là hiện thân của cái ác. Nếu 
chỉ nhận thức rằng cộng sản là tàn ác mà thôi thì cô Luật sư đã nhận thức hết sức thiếu 
sót rồi đó. 
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Về phần chư vị trưởng thượng trong cộng đồng như quý Ông Võ Đại Tôn, Linh mục 
Nguyễn Văn Khải, v.v. xin quý vị vui lòng từ tốn ôn tồn giảng giải cho cô Luật sư Trần 
Kiều Ngọc hiểu như vậy. Xin quý vị khuyên răn Cô là chống cộng thì cứ quang minh 
chính đại, dõng dạc mạnh mẽ bảo rằng chống cộng. Xin quý vị nhắc nhở Cô Luật sư là 
chớ nên tìm đường lối quanh co lắt léo trong ngôn ngữ chống cộng mà xin cứ đúng 
đường mà đi, thẳng băng mà đi. 
 
Hành xử như vậy Cô Luật sư sẽ không gây hiểu lầm trong công luận. Cô Luật sư không 
nên theo gương những kẻ ngụy biện. Cô Luật sư không nên dùng những lý lẽ bề ngoài bề 
mặt có vẻ đúng nhưng thật ra là sai để rồi - có thể chỉ là vô hình trung - rút ra những kết 
luận xuyên tạc sự thật không nhiều thì ít. 
 
Trần Văn Tích 
27/09/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Internet eMail by ddcb chuyển 
 
 

Đăng ngày Thứ Tư, September 27, 2017 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


