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Tiếng gọi của LS Trần Kiều Ngọc 

  

LS Trần Kiều Ngọc, một người phụ nữ trẻ, nhỏ bé nhưng có một tấm lòng đầy 

nhiệt huyết với một hoài bảo thật lớn. Chính tấm lòng thành, sự quyết tâm và 

tiếng gọi thiết tha của LS Trần kiều ngọc đã làm đồng bào thật sự xúc động. 

  

Luôn luôn mong mỏi và thúc đẩy giới trẻ đứng lên nhận lãnh trách nhiệm và hỗ 

trợ cho nhân quyền tại Việt Nam, cô Phượng Vỹ (Chủ Tịch CĐNVTD/VIC) đã 

hân hoan chào đón LS Trần Kiều Ngọc, đến từ Adelaide để tâm tình, chia sẽ về 

đường hướng và sinh hoạt của "Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền" trong 

một buổi nói chuyện được tổ chức tại Đền Thờ Quốc Tổ. 

  

Đại diện cho Phong Trào, cô Hồ Thái Phụng ngỏ lời chào mừng và cám ơn sự 

hiện diện của quan khách và đại diện của Cộng Đồng cùng các hội đoàn, đòan 

thể, tổ chức chính trị và tôn giáo. Sự hiện diện đông đủ của đồng bào chính là 

ngọn lửa hun đúc tinh thần đấu tranh, đồng thời cũng là điểm tựa vững chắc cho 

Phong Trào tiến bước vì những cây non không thể nào đứng vững trước gió. 

  

LS Trần Kiều Ngọc bắt đầu buổi tâm tình bằng câu chuyện về chuyến đi thăm 

hòn đảo Koh Kra, nơi mà hàng ngàn thuyền nhân đã bị hải tặc bắt giam, hàng 

trăm cô gái bất hạnh đã bị hãm hiếp một cách dã man và đã có bao nhiêu người 

bị giết chết, vùi xác trên đảo hay thả trôi làm mồi cho cá. Những câu chuyện 

thương tâm, kinh hoàng vượt quá sức tưởng tượng đã làm bao người phải ngậm 

ngùi, rơi nước mắt. Đi thăm hòn đảo Koh Kra để có thể cảm nhận được phần 

nào số phận oan nghiệt, đớn đau, tủi hận của những người vượt biển tìm tự do 

và chính sự cảm nhận đó đã làm cho LS Trần Kiều Ngọc càng trở nên cương 

quyết hơn trên con đường đã chọn. 

  

Buổi nói chuyện đặc biệt có sự lấn lướt của phái nữ 

  

- Chủ Tịch CĐNVTD/VIC là phụ nữ, cô Nguyễn Phượng Vỹ 

- Người diễn giả là phụ nữ, LS Trần Kiều Ngọc 

- Đại diện cho Phong Trào là phụ nữ, cô Hồ Thái Phụng 

- Phụ trách phần ca nhạc là phụ nữ, BS Hoàng Trang (hát quốc ca Úc-Việt và 

các ca khúc đấu tranh xen kẻ trong buổi nói chuyện) 

- Phụ trách tiếp tân là phụ nữ, bà Đặng Kim Ngọc (Chủ Tịch Hội PNVNLB & 

PNVN/NSW), và 

- Hướng dẫn chương trình là phụ nữ, cô Dáng Thơ. 

  

Thật không hổ danh là con cháu của Bà Trưng, Bà Triệu! 
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"Tranh đấu cho nhân quyền", "tìm ra con đường nhân bản" chẳng phải là những 

vấn đề mới lạ, nhưng cái mới lạ ở đây là sự xuất hiện "hiếm hoi" của một người 

phụ nữ trẻ tâm huyết, nặng lòng với quê hương, mang giòng máu Bà Trưng, Bà 

Triệu. LS Trần Kiều Ngọc đã can đảm hy sinh cuộc sống sung túc, sự êm ấm 

gia đình để dấn thân vào con đường gian khổ để đi tìm HẠNH PHÚC -  

  

" ... Con phải làm cái điều gì đó. Mình không thể nào làm ngơ được ... Con 

không thể nào ngồi yên, con không thể không làm gì. Bởi vì vậy con và các bạn 

trẻ, chúng con quyết tâm, chúng con phải đi kêu gọi các bạn trẻ khắp nơi, phải 

gióng lên một tiếng nói, phải thức tỉnh, chúng ta đừng ngũ quên, đừng ngũ vùi 

trên những cái chiến thắng rất là nhỏ nhoi, trên những cái bằng cấp mà chúng 

ta đang có, trên những hạnh phúc mà chỉ giới hạn, chỉ có hạnh phúc của riêng 

mình. Hạnh phúc có nghĩa gì khi một ngày nào đó đất nước chúng ta đã không 

còn nữa để quay về, hạnh phúc là gì khi một ngày nào đó chỉ còn một triệu hay 

một ngàn người Việt Nam trên thế giới vì chúng ta đã bị diệt chủng hoàn toàn 

bởi TC. Đó còn gì là hạnh phúc nữa! ..." 

  

Qua những lời tâm tình ấy, LS Trần Kiều Ngọc quả là một người có lương tâm, 

có cuộc sống lý tưởng, khát khao làm được một điều gì đó cho quê hương, là 

mẫu người trong bài thơ "Sống" của nhà cách mạng Phan Bội Châu: 

  

Sống 

..... 

Sống tưởng công danh, không tưởng nước, 

Sống lo phú quý, chẳng lo đời. 

Sống mà như thế, đừng nên sống! 

Sống tủi làm chi, đứng chật trời. 
  

Để "Đáp Lời Sông Núi", LS Trần Kiều Ngọc cho rằng - "Mỗi người trong 

chúng ta phải tự ý thức trách nhiệm đối với quê hương đất nước", và "... khi 

chúng ta đáp lời chắc chắn phải có một tiếng gọi. Nếu chúng ta không nghe 

được tiếng trống [Mê Linh], không hay được Hội Nghị Diên Hồng và Hội Nghị 

Bình Thang, nếu chúng ta không nghe được tiếng gọi của các đấng anh linh vậy 

thì chúng ta đáp lời với ai? Xin thưa, cái chết tức tưởi của anh Nguyễn Hữu 

Tấn, những hình thức đấu tố dã man, độc ác đối với Cha Nam, Cha Thục và 

những tiếng kêu của những người dân oan, những kẻ bị mất đất, những người 

tranh đấu như Trần Huỳnh Duy Thức,... tất cả đó là những tiếng gọi thống thiết 

mà chúng đã nghe, chúng ta đang nghe mà chúng ta không thể nào không đáp 

lại ..." 

  

LS Trần Kiều Ngọc đã đứng lên "Đáp Lời Sông Núi", đã bỏ ra bao công sức và 

những hy sinh thật lớn lao đi du thuyết ở Âu Châu, Hoa Kỳ, Canada và các tiểu 
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bang Úc Châu để đánh động lương tâm của đồng bào hải ngoại, để quảng bá 

Phong Trào, để kêu gọi giới trẻ hướng lòng về quê hương Việt Nam với tinh 

thần yêu nước và ý thức nhân bản. Vậy chúng ta cần phải làm gì để đáp lại tiếng 

gọi thiết tha đầy tâm huyết của LS Trần Kiều Ngọc?! 

  

Bước vào phần hỏi đáp, LS Trần Kiều Ngọc đã thành thật, khéo léo trả lời mọi 

thắc mắc một cách sâu sắc và thuyết phục. Có rất nhiều câu hỏi nhưng chỉ xin 

ghi lại đây 2 câu tiêu biểu - 

  

Hỏi: Trong cộng đồng Người Việt nói chung và CĐNVTD Úc Châu nói riêng 

có rất nhiều những tổ chức những đảng phái chính trị khác nhau, bên cạnh đó 

còn có những hội đoàn, đoàn thể độc lập hoạt động theo những tôn chỉ khác 

nhau của riêng tổ chức của mình. Ví dụ: VOICE, đảng Việt Tân, đảng Dân Tộc, 

Khối 8406, Liên Minh Dân Chủ,.... Vậy thì Phong Trào này có phải là một tổ 

chức độc lập hay là một tổ chức của các đảng phái chính trị hoặc các tổ chức 

nào khác và ngay cả các tổ chức quốc nội tại Việt Nam? 

  

Đáp: ... Cho đến giây phút này thì Phong Trào đã nhận được rất nhiều sự ủng 

hộ, hỗ trợ của các cộng đồng người Việt tự do, tỵ nạn trên khắp thế giới, đặc 

biệt là CĐNVTD Úc Châu hỗ trợ rất nhiều và [Phong Trào] được rất nhiều các 

hội đoàn, đoàn thể, tổ chức đấu tranh ủng hộ nhưng mãi cho đến giây phút này 

chúng em vẫn còn cô đơn. Không có một tổ chức đấu tranh đặc biệt nào đứng 

sau lưng cố vấn hay hỗ trợ, hay giúp đỡ trong việc thành lập phong trào. 

  

Hỏi: Trong tình trạng nóng bỏng hiện nay ở Việt Nam giới trẻ có một phương 

cách gì để giúp cho đồng bào Việt Nam đứng dậy để lật đổ chế độ CSVN? 

  

Đáp: ... Cái phương pháp trước mắt thì chúng con không có, còn cái phương 

pháp lâu dài chính là phương pháp chúng con đang đi. Bởi vì đáng lý ra con 

phải than thân trách phận. Đáng lý ra hơn 40 năm về trước ông bà và anh chị 

em đã phải nên chuẩn bị một hành trang tư tưởng cho giới trẻ chúng con như 

ngày hôm nay rồi. Đáng lý ra sau 42 năm tang thương của đất nước, từ khi 

CSVN chiếm Miền Nam đến ngày hôm nay, đáng lý ra ngay giây phút này 

không phải chỉ có vỏn vẹn mấy anh em chúng con ngồi đây đâu. Đáng lý ra là 

phải ít nhất hàng ngàn, hàng triệu người như chúng con phải ngồi đây để gióng 

lên tiếng nói. Đáng lý ra chúng con đã được ông bà, anh chị em chuẩn bị những 

cái hành trang đó cho chúng con từ lâu lắm rồi. Vì vậy nếu như mà bây giờ 

chúng con không có cái sự bắt đầu để gióng lên một tiếng nói, khơi dậy tinh 

thần yêu nước và ý thức cho những người trẻ thì 5 năm sau, 10 năm sau trước 

tình hình đất nước đang xảy ra thì vỏn vẹn có mấy người bạn trẻ chịu xuống 

đường, chịu đứng lên để làm một sự thay đổi. Cho nên phương pháp trước mắt 

con không làm được, trong khả năng của chúng con hiện giờ là chúng con có 
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thể âm ỉ, hun đúc tinh thần của nhau, thì thầm vào tai của nhau - bạn ơi hãy 

thức dậy mà đi. Đó là phương pháp của chúng con ... 

  

(Đây là một câu hỏi làm buồn lòng LS Trần Kiều Ngọc nói riêng và giới trẻ nói 

chung khi các bậc cha anh đòi hỏi, đặt quá nhiều kỳ vọng vào giới trẻ. Trong 

khi đó thế hệ đi trước lại có vẻ như thiếu trách nhiệm truyền dạy lại những kinh 

nghiệm đau thương về cuộc đời lưu vong, tỵ nạn, không trang bị những kiến 

thức cần thiết cũng như đặt niềm tin, dẫn dắt, hỗ trợ giới trẻ trên con đường đấu 

tranh cho quê hương, đất nước. Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại. Sở dĩ thế hệ đi 

trước có vẻ như thiếu trách nhiệm trong vấn đề chuẩn bị tư tưởng cho con em để 

có thể đứng lên tiếp nối con đường mà các bậc cha anh đang đi dở dang là vì: 

(1) không mấy ai muốn nhắc lại những mất mát, những ký ức đau buồn, tủi 

nhục, những vết thương không bao giờ lành, 

(2) phải lao vào cuộc sống mới để xây dựng lại tư đầu, từ một con số không 

(không tiền bạc, không nhà cửa, không nghề nghiệp, không ngôn ngữ địa 

phương,...), nhẫn nhục hy sinh cuộc đời còn lại cho con em và gia đình. 

Rồi năm tháng trôi qua, khi các con em khôn lớn, tóc đã bạc màu thì cũng là lúc 

mà chúng ta nhận thấy có một sự ngăn cách, không hiểu nhau giữa hai thế hệ. 

Nhưng không phải là đã quá trễ, bây giờ vẫn còn có thời gian để hai thế hệ 

thông cảm, thương yêu nhau, cùng sánh vai nhau trên cuộc hành trình vạn dặm). 

  

Đến phần thắp nến cầu nguyện, với lời mời của LS Trần Kiều Ngọc, LM Hoàng 

Kim Huy bước lên làm lễ trước Bàn Thờ Quốc Tổ. Qua những lời chia sẽ, tâm 

tình của LS Trần Kiều Ngọc, LM Hoàng Kim Huy nhận thấy rằng nếu chúng ta 

muốn đánh đổ cái gì thì chúng ta cần phải có nền tảng ... và "Đây là giây phút 

thiêng liêng chúng ta hướng về Bàn Thờ Quốc Tổ để dâng lên thượng đế ý 

nguyện, tâm tư, nguyện vọng cũng như lời cầu xin về đường hướng, kế hoạch 

cho tương lai được đấng bề trên phù hộ cho chúng ta ... " 

  

Dưới ánh nến lung linh, nghi lễ nguyện cầu đã diễn ra trong những giây phút 

lắng đọng, trang nghiêm. Và LM Hoàng Kim Huy đã kết thúc bằng một lời cầu 

xin thể hiện tinh thần đoàn kết tôn giáo - "... Xin các đấng phù hộ chúng con. 

Xin gởi lên các đấng thiêng lời nguyện này, A Di Đà Phật, Amen!" 

  

Buổi nói chuyện được kết thúc trong một không gian đầy hào khí khi phái đoàn 

của Phong Trào cùng toàn thể đồng bào hùng hồn gióng lên tiếng nói đòi "Trả 

lại đây cho nhân dân tôi, Quyền tự do, quyền con người,..." 

  

Con đường mà LS Trần Kiều Ngọc dấn thân là một cuộc hành trình, một con 

đường đầy gian khổ, nhưng hứa hẹn một thành quả vững chắc, lâu dài. Con 

đường của LS Trần Kiều Ngọc là gieo hạt giống nhân bản, ý thức nhân quyền 

vào giới trẻ. Thời gian chờ đợi cho cây đơm hoa, kết trái đòi hỏi một sự kiên 

nhẫn và sự tận tâm chăm sóc, vun xới kéo dài qua bao năm tháng. Một khi cây 
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đã cho bóng mát, ra hoa, kết trái thì cũng là lúc cây đã có bộ rễ ăn sâu xuống 

lòng đất không sợ bị gãy đỗ dễ dàng trước các cơn giông bão. 

  

Đây là thời kỳ phôi thai, nẩy mầm của Phong Trào - cũng như đối với mọi sinh 

vật, thời gian mới khai sinh, đang nẩy mầm vươn lên dưới ánh sáng mặt trời 

chính là thời kỳ non yếu nhất của mọi sự sống. Nếu không được chăm sóc, nuôi 

dưỡng chu đáo với những nguồn dinh dưỡng trong sạch, tươi tốt thì rất dễ đưa 

đến tình trạng bị chết yểu. Đúng vậy, thời kỳ phôi thai của Phong Trào chính là 

thời kỳ "nguy hiễm" nhất (most vunerable) vì đang rơi vào "khoảng trống hỗ 

trợ" ("support vacuum" - xin được dựa vào định nghĩa của từ ngữ "power 

vacuum" (*) để đưa vào hai chữ "support vacuum") là thời kỳ mà Phong Trào 

đang rất cần sự hỗ trợ của đồng bào, của cộng đồng, của tất cả các hội đoàn, 

đoàn thể, cũng như tôn giáo để nuôi dưỡng cho Phong Trào lớn mạnh. Tuy 

nhiên đây cũng là thời kỳ mà Phong Trào rất dễ bị những tổ chức, những thế lực 

bất minh, kể cả CSVN đội lốt quốc gia dùng khả năng tài chánh, nhân lực để len 

lõi, lôi cuốn, lèo lái, thao túng Phong Trào. Nếu vì quá cần sự hỗ trợ mà Phong 

Trào (vội vàng) đón nhận mọi sự gia nhập, hỗ trợ mà không cần tìm hiểu, cân 

nhắc lợi hại thì Phong Trào sẽ rất dễ bị chết yểu. 

  

Phải thẳng thắn mà nói rằng LS Trần Kiều Ngọc là một người phụ nữ đầy nhiệt 

huyết, cương quyết, có lý tưởng, là người sáng lập của Phong Trào với một mục 

đích trong sáng, nhân bản, chan chứa lòng yêu nước, thiết tha với tiền đồ của 

dân tộc, với một sự thôi thúc giúp cho Việt Nam sớm được tự do, no ấm. Như 

vậy thì có thể nói rằng LS Trần Kiều Ngọc không phải là một người dễ bị dụ dỗ, 

mua chuộc, không dễ bị bắt chẹt (ăn xôi chùa ngọng miệng) hay bị ảnh hưởng 

từ các thế lực bên ngoài cho nên nếu Phong Trào có mở rộng vòng tay đón nhận 

mọi sự gia nhập, hỗ trợ mà không cần tìm hiểu, cân nhắc (regardless) thì đã có 

sao. 

  

Đúng vậy, có thể ví LS Trần Kiều Ngọc như một đóa Hoa Sen - (cho dẫu) Gần 

bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

  

Có lẽ với một con người có lòng, trong sáng và cương quyết như LS Trần Kiều 

Ngọc thì rất khó bị hôi tanh mùi bùn, nhưng rất tiếc là chính mùi bùn tanh 

hôi đó sẽ làm cho mọi người tránh xa, ngần ngại không muốn tìm đến, gần 

gũi với đóa Hoa Sen. Nói một cách bộc bạch hơn, Phong Trào đang trong thời 

kỳ rất cần sự hỗ trợ, nuôi dưỡng của đồng bào hải ngoại nhưng vì cái bóng 

dáng của những tổ chức, thế lực bất minh xuất hiện bao quanh LS Trần 

Kiều Ngọc làm cho mọi người e ngại (vì lo sợ niềm tin bị phản bội, lòng yêu 

nước bị bán đứng), không muốn mạnh tay hỗ trợ Phong Trào. Chính điều này - 

thiếu nguồn dinh dưỡng trong sạch và tươi tốt - sẽ làm cho Phong Trào rất dễ bị 

chết yểu. 
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Vì nặng lòng với đất nước mà phải hy sinh sự ấm cúng, hạnh phúc cuộc sống 

riêng tư để dấn thân vào con đường đầy chông gai, hy vọng rằng LS Trần Kiều 

Ngọc có đủ sự khôn ngoan, tài năng và lý trí ứng phó với những trường hợp tế 

nhị, những tình huống khó khăn, để giữ vững sự trong sáng, độc lập và chính 

nghĩa của Phong Trào trong cái thế giới vàng thau lẫn lộn. Đóa Hoa Sen chắc 

hẳn không tanh mùi bùn, nhưng cũng phải biết khôn khéo để không bị vấy 

bùn đen làm tổn hại sự trong sáng của Phong Trào. 

  

Và cũng hy vọng rằng đồng bào hải ngoại sẽ đáp lại tiếng gọi thiết tha của LS 

Trần Kiều Ngoc, mạnh dạn hỗ trợ một người phụ nữ nhỏ bé mang giòng máu 

Bà Trưng, Bà Triệu, để tránh cho Phong Trào bị rơi vào tình trạng "khoảng 

trống hỗ trợ" (support vacuum) tạo cơ hội cho các tổ chức, các thế lực bất minh 

trong đó có cả CSVN nhào vô "điền vào chỗ trống" làm ung thối gốc rễ của cây 

non, giết chết Phong Trào. Điều này cũng có nghĩa là giết chết niềm tin và lòng 

nhiệt huyết của thế hệ trẻ đang đứng lên ghé vai gánh vác trách nhiệm của thế 

hệ cha anh, dấn bước về phía trước, tiếp nối cuộc hành trình dở dang. Và mọi 

cuộc hành trình đều bắt đầu bằng một bước chân nhỏ bé. 

  

Cầu mong cho LS Trần Kiều Ngọc, một người phụ nữ nhỏ bé nhưng có một 

hoài bảo thật lớn, với một ý chí sắt đá, một tấm lòng thành và sự khôn ngoan sẽ 

có những bước đi vững vàng trên con đường gian nan vạn dặm đi tìm HẠNH 

PHÚC cho mình và cho dân tộc Việt Nam. 

  

  

Melbourne 

21/05/2017 
  

 (*) Power Vacuum - In political science and political history, the term power vacuum, also 

known as a power void, is an analogy between a physical vacuum, to the political condition 

"when someone has lost control of something and no one has replaced them."[1] The 

situation can occur when a government has no identifiable central power or authority. The 

physical analogy suggests that in a power vacuum, other forces will tend to "rush in" to 

fill the vacuum as soon as it is created, perhaps in the form of an armed militia or 

insurgents, military coup, warlord or dictator. 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Power_vacuum) 
_________ 

  

LS Trần Kiều Ngọc nói chuyện tại Melbourne (Hướng Dương) 

https://www.youtube.com/watch?v=QHbn3qcIKiI 

 

                          Luật sư Trần Kiều Ngọc của Phong Trào Giới Trẻ 
Thế Giới Vì Nhân Quyền 
                          nói chuyện tại Melbourne. 
                          www.youtube.com 
                          
                          Toàn bộ cuộc nói chuyện của luật sư Trần Kiều 
Ngọc , người đứng đầu 
                           Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền 
tâm tình 

          

https://youtu.be/QHbn3qcIKiI
https://www.youtube.com/watch?v=QHbn3qcIKiI
https://www.youtube.com/watch?v=QHbn3qcIKiI
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QHbn3qcIKiI
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*** 

Một số hình ảnh của buổi nói chuyện LS Trần Kiều Ngoc – 

https://goo.gl/photos/Me5bpiwESD3MaePs7 
 
Attachments area 

Preview YouTube video Luật sư Trần Kiều Ngọc của Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân 
Quyền nói chuyện tại Melbourne. 

 

 (  <---bấm vào xem video) 

Luật sư Trần Kiều Ngọc của Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền nói chuyện tại 

Melbourne. 

 

Chuyển Đến: Võ Đại Tôn 

Ngày 2/6/2017 

www.vietnamvanhien.net 
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https://www.youtube.com/watch?v=QHbn3qcIKiI&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=QHbn3qcIKiI&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=QHbn3qcIKiI&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=QHbn3qcIKiI&authuser=0
http://www.vietnamvanhien.net/
https://www.youtube.com/watch?v=QHbn3qcIKiI&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=QHbn3qcIKiI&authuser=0

