
Kính Quý Anh Chị Hội Viên HỘI LGVN California, 

Tôi vừa nhận bài viết Kêu gọi và đề nghị Hƣớng Đi để ANH CHỊ EM 

LUẬT SƢ TRONG NƢỚC góp phần Hữu Hiệu hơn và Hiệu Quả Tích 

cực hơn trong mục tiêu Xóa sổ VC bán nƣớc và Tàu Cộng cƣớp nƣớc !!! 

Bài viết thể hiện tính tích cực tinh thần đấu tranh của tác giả đáng hoan 

nghênh !!! Tuy nhiên Chiến Lƣợc nhằm Xóa Sổ bọn Vc không đơn thuần 

giới LS VN thục hiện đấu tranh theo Luật Pháp Quốc Tế mà cần sự tham 

gia đồng loạt của mọii Tổ Chức và Cá Nhơn từ các Tôn Giáo, các Tổ 

Chức Đảng Phái CT trƣớc 75 còn " Cắm Rễ " trong nƣớc, các tổ chức 

Xã Hội Dân Sự, Công Nhân các xí nghiệp, Trí Thức và Giới TRẺ Đầy 

Nhiệt Huyết đang Trực Diện với bọn VC bất chấp Khủng  bố tù tội nhứt 

là các gia đình có Con Em Cha Chú đang phục vụ trong Quân đội và 

Công An nhìn rõ tội ác VC Cần " BẤT TUÂN THƢỢNG LỆNH " là 

không đàn áp và Nổ Súng vào Ngƣời Dân khi Thời Điễm xảy đến !!! 

TRANH ĐẤU LÀ CHẤP NHẬN HY SINH GIAN KHỔ. TRANH ĐẤU LÀ 

PHẢI KIÊN TRÌ BỀN BỈ . TRANH ĐẤU LÀ PHẢI KHÔNG TIẾC 

XƢƠNG MÁU ( Nhƣng TỐI THIỂU Nếu Cần ) !!! 

Trân tronh chuyễn tiếp bài viết không rõ tác giả là ngƣời ở Hải Ngoại 

hay Trong Nƣớc !!! 

Kính. 

Ls TRẦN MINH NHỰT 

 
 
GỞI ANH CHỊ LUẬT SƯ VIỆT NAM 

Tran Hung 
 

Trước tiên, cá nhân tui cầu chúc giới Luật sư sức khỏe, bình an, tâm trong, trí 
sáng để cùng đồng hành với dân xóm nghèo Lộc Hưng nói riêng và dân oan 
cả nước nước nói chung trong công cuộc "Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,. 
Lấy chí nhân để thay cường bạo". Cầu chúc các bạn cùng nạn dân viên mãn, 
mã đáo thành công.  
 

Tuy nhiên cũng khuyên các anh và bà con một điều, đó là phải song song 
nhiều việc cùng một lúc, tức vừa kiên trì tranh tụng về mặt pháp lý để có 
chiến thắng trong thời gian sớm nhứt nhưng cũng đừng quên giữ nguyên 



hiện trường đập phá hoặc phải bằng mọi giá trở lại đất của mình che lều, 
dựng láng để vừa cư ngụ, vừa giữ đất trước khi có phán quyết cuối cùng của 
Tòa án. Phải yêu cầu ngành điện, nước tái phục vụ cho bà con và phải có giải 
pháp "tự quản" để ngăn chặn kẻ gian quấy nhiễu có bảo kê của đảng,... 
 

Riêng với giới luật sư, thiết nghĩ các anh chị đã học qua triết học và học rất 
giỏi môn này, vì vậy các anh chị phải hiểu rằng chính chế độ cộng sản quái 
thai là "nguyên nhân của mọi nguyên nhân" theo thuyết nhân quả. Vì vậy nếu 
các anh chị chỉ chạy theo sự vụ theo kiểu nơi nào cừu mắc bẫy thì anh chị 
nhảy vào gỡ bẫy sẽ mãi mãi không cứu được hơn 90 triệu con cừu nằm trong 
mành lưới của tà quyền cộng sản.  
 

Thay vì nhiệt tình cứu lấy những con cừu đang mắc lưới cộng sản thì anh chị 
nên tìm cách và anh dũng ra tay cắt bỏ cả tấm lưới cộng sản kia. Bằng cách 
các anh chị phải đấu tranh xóa bỏ Hiến pháp và Luật pháp của cộng sản, tiến 
tới làm suy yếu, sụp đổ thành trì cộng sản, đó mới là cách thể hiện tấc lòng 
"vì dân vì nước" của giới luật sư.  
 

Các anh chị đã tình nguyện giúp dân nghèo Lộc Hưng đòi lại công bằng, 
quyền lợi mà nhà cầm quyền cộng sản đã ngang nhiên cướp đoạt có thể xem 
là hành động dũng cảm đáng ghi nhận, được trân trọng. Giá như lòng dũng 
cảm của các anh chị được nâng đúng tầm, được xài đúng mục đích thì đó 
mới là bản lãnh của một luật sư "vì nước, vì dân". Cụ thể nếu các anh chị luật 
sư kết liên lại và kêu gọi nhân dân Việt nam từ trong nước lẫn ngoài nước 
tiến hành ngay các thủ tục tố tụng để Việt nam kiện ngay Trung cộng ra Tòa 
Công ước quốc tế về chủ quyền Biển Đông, biên giới trên đất liền thì đây mới 
là việc cần làm, phải làm và rất ý nghĩa để xé bỏ mành lưới cộng sản, trung 
tâm sản sanh ra mọi bất công, bất nhân cho dân tộc Việt nam này.  
 

Bởi vì khi các anh kêu gọi kiện Trung cộng ra tòa, bảo đảm cả dân tộc sẽ 
đồng hành hưởng ứng. Nếu tà quyền cộng sản chống đối điều đó chứng tỏ tà 
quyền cộng sản đã thú nhận tội BÁN NƯỚC trước dân tộc và trước năm 
châu. Lúc này việc xóa sổ cộng sản Việt nam sẽ dễ dàng hơn.  
 

Nếu cộng sản dám kiện Trung cộng ra tòa thì xem như cộng sản đã dám 
đứng về phía dân tộc, chắc chắn Trung cộng sẽ trả đũa và lúc này dân tộc 
Việt nam dễ dàng thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung cộng, lúc này nhân dân 
Việt nam dễ dàng chặt tay Trung cộng - xóa sổ Việt cộng hơn.  
 

Vài dòng tâm nguyện, xin quý anh chị luật sư lưu tâm, thực hiện. Trân trọng./. 
Tran Hung. 
 


