
PHẢI TỰ TRANH ĐẤU LÀ CHÍNH 

Viết cho bạn VN đói nghèo, thất thế 

( Nếu được, kính nhờ quý vị chuyển cho bạn bè trong nước ) 

 

 

Các bạn VN đói nghèo, thất thế ở trong nước thân mến, 

cc: Báo Sinh Viên Yêu Nước. 

------------------------- 

Cách đây vài hôm tôi có dịp nói chuyện với một người bạn trong nước. Người bạn này nhận 

chân ra được sự gian tham của nhà cầm quyền CSVN là chướng ngại lớn nhất cho sự tiến bộ, 

công bằng của VN. Tư bản đỏ thì giàu sụ, bạn thì khố rách áo ôm.  

Người bạn tôi trách tôi và trách những Người Việt Hải Ngoại như tôi là chỉ biết nói 

bằng cái miệng, nếu ngon tại sao không về nước mà chống Cộng. 

Thưa các bạn, 

Tôi cười khì. Sống là để mưu cầu hạnh phúc. Cơm áo, nhà cửa, tự do và an toàn là những căn 

bản của hạnh phúc, thiếu nó là bất hạnh ngay. Dĩ nhiên là hạnh phúc còn bao gồm nhiều thứ 

khác nhưng chẳng phải vậy ư? Các bạn đang chịu bất hạnh vì nhà cửa dột nát, cơm áo không 

đủ ấm no, quyền tự do không có, ấm ớ chỉ trích nhà cầm quyền là bị đàn áp, bắt giam, tức 

không có sự an toàn. Tôi đã có đủ. Khi tôi có đủ những thứ này rồi thì tôi bắt đầu nghĩ cho 

người khác, mà đầu tiên là cho đồng bào của tôi, tức là các bạn. 

Nhưng ủa, thưa các bạn, tại sao tôi phải bỏ những căn bản hạnh phúc này, lao đầu về chỗ 

thiếu an toàn, mất tự do, để hy sinh cho các bạn? Kẻ đang thiếu thốn, nghèo đói, bị chèn ép, 

chịu đựng sự bất công là các bạn. Kẻ đang sống trong cái xã hội mục ruỗng, thối nát, mạnh 

ai nấy vơ vét, mạnh ai nấy rút ruột của công, xây cầu thì cầu sập, gái thì bán thân cho ngoại 

nhân, trai thì bán sức làm lao nô, là các bạn.  

Đứng lên giành lại quyền làm chủ, lật đổ cái phỉ quyền thối nát kia, để mưu cầu một 

cuộc sống bình đẳng, dân chủ, tự do và ấm no hay không là chuyện mà các bạn đóng 

vai chánh, tôi chỉ xin một vai phụ. Các bạn không làm thì các bạn suốt đời khom lưng 

cho đám tư bản đỏ và con ông cháu cha đè đầu cỡi cổ. 

Thưa các bạn, 

Nói xấu thì tôi không xấu, bởi vì tôi nào có hại ai, tôi vẫn chống đám cầm quyền VC đang đì 

các bạn, tôi vẫn làm điều mà một số Người Việt Tị Nạn đã lãng quên. Nhưng nói tốt đến mức 

thánh thiện thì tôi cũng chẳng được như vậy, vì tôi không xả thân về VN để tranh đấu cho 

quyền lợi của các bạn. Ai đấu tranh thì tôi ủng hộ, về tinh thần, về tiếng nói và về tài chánh. 



Bằng nếu các bạn không đấu tranh thì chuyện các bạn nghèo, các bạn bị hiếp đáp, các bạn 

sống trong một quốc gia lạc hậu, tôi đành phó mặc. Chuyện đấu tranh là chuyện của các bạn. 

Tôi ghét bất công, tôi chửi bất công. Tôi ghét VC gian tham, tôi chửi VC. Tôi còn có bổn phận 

trả lại món nợ ân tình cho quốc gia mà tôi đang ở, cho xã hội đã ra tay cứu vớt tôi. Tôi đã là 

công dân của quốc gia này, nơi mà tôi được đối xử bình đẳng, nơi tôi có phần làm chủ, không 

cần hối lộ, móc ngoặc, khúm núm với bất cứ ai. 

Các bạn có ba con đường chọn lựa, một là chạy ra hải ngoại như tôi, hai là đấu tranh cho bản 

thân các bạn, ba là suốt đời theo làm tôi tớ cho cái đám gian tham. Bạn chọn con đường thứ 

nhất, hôm nào gặp nhau trên mảnh đất tự do này chúng ta sẽ nhậu một bữa đã đời. Bạn chọn 

con đường thứ nhì thì tôi hoan hô và ủng hộ hết mình, còn chọn con đường thứ ba thì tôi cũng 

chẳng biết làm sao, đành để cho các bạn bị đè đầu, cỡi cổ. 

Một người Việt hải ngoại (không đại diện cho ai hết), 

 
 

Nguyễn văn Hoàng 

(Hoàng Nguyên, hoang4eb@gmail. com) 


