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VẬN DỤNG ƯU ĐIỂM CỦA THẾ HỆ TRẺ 
TẠI HẢI NGOẠI ĐỂ ĐẤU TRANH CHO NHÂN 

QUYỀN TẠI QUÊ HƯƠNG CỘI NGUỒN. 
 
 

Bối cảnh chung : 
 
Trong xã hội loài người, bất cứ nơi nào trên thế giới này, mỗi 
người đều có một Quan Niệm Sống riêng cho mình, không ai 
có thể áp đặt hoặc bắt buộc phải tuân theo một định luật Chính 
Trị, một Lý Tưởng, một Đảng Phái, … do một phe nhóm, một 
tập họp đề xướng ra. Đấy là quyền Tự Do căn bản của Con 
Người. 
 
Riêng với tập thể Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại hải ngoại, kể 
từ ngày 30.4.1975 đến nay, 42 năm đã trôi qua, thời gian đã quá 
dài, quá đủ, để chúng ta nhận định được hoàn cảnh đặc biệt 
trong cuộc sống của Người Việt lưu vong, tại Úc Châu, Á Châu, 
Mỹ Châu và Âu Châu, như là một cuộc sống tạm dung. Trong 
lịch sử Dân Tộc Việt, chưa bao giờ có hoàn cảnh này, một bộ 
phận lớn của người Việt phải sống xa cội nguồn đất nước, tuy 
chung một Số Phận nhưng có nhiều dị biệt về hoàn cảnh sinh 
tồn và Tâm Lý cùng Khả Năng hội nhập. 
 
Tập thể những người Việt lìa xa Tổ Quốc 42 năm về trước 
(1975) – tạm gọi là Thế Hệ 1 – lúc bấy giờ là khoảng trung niên, 
trên dưới 40 tuổi, hiện nay đã trở thành cao niên trên +80 tuổi, 
dòng thời gian đã chứng minh =  chết, sống âm thầm trong các 
viện dưỡng lão chờ ngày “ra đi”, sống im lặng vì nhiều mặc 
cảm, không màng đến thế sự, tuổi già sức yếu không còn năng 
lực để hoạt động, buồn nãn trước tình thế không có ánh sáng 
cuối đường hầm, cuộc sống khó khăn, về nước vui chơi qua 
ngày, không còn khả năng hoặc chịu hy sinh để tiếp tục hành 
trình đã nuôi dưỡng từ thuở ban đầu, đã quên quá khứ…. Mặc 
nhiên trở thành một tập thể “bóng mờ”, không còn sinh hoạt 
trong bất cứ một địa hạt chính trị nào, an phận thủ thường chờ 
chết. Chưa kể một số lớn những kẻ “làm mất Niềm Tin chung” 
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hoặc “trở cờ đón gió”, thụ hưởng tư lợi do cộng sản mua 
chuộc, lợi dụng sự chia rẻ, tranh giành hư danh trong các cộng 
đồng và đoàn thể chính trị người Việt Tỵ Nạn thuộc thế hệ 1 để 
sử dụng kỷ thuật điện tử trong bóng tối  “đánh phá” sự thuần 
nhất từ ban đầu, làm mất Niềm Tin trong tập thể lưu vong. Thế 
Hệ 1 lại “thua cuộc” trong trận chiến Tâm Lý khi người cộng 
sản “mở cửa” cho về quê hương, xảo quyệt gọi là xóa bỏ hận 
thù, làm kẻ bàng quan du lịch vui hưởng tuổi già, sống bên lề 
đường thế sự, trở thành những kẻ “vô cảm” trước mọi khốn 
khổ của Dân Tộc với sự vi phạm Nhân Quyền bằng bạo lực của 
chế độ cộng sản hiện tại. Những người nào còn có quyết tâm 
và ứng dụng thời gian còn lại cuối đời để tiếp bước hành trình 
thì phải đương đầu với hoàn cảnh khó khăn về phương tiện, 
nhân sự, và Lòng Người, cùng với nỗi “Cô Đơn” âm thầm với 
sự thua thiệt về bản thân và gia đình trong cuộc sống vật chất 
nơi xứ người.  

 
Ưu điểm của Thế Hệ Trẻ : 
 
-  Riêng đối với Tuổi Trẻ, tạm gọi là Thế Hệ 1.5 hoặc 2, sinh ra 
hoặc lớn lên tại hải ngoại, đã được sống trong một xã hội văn 
minh, tự đo, nhân quyền, dân chủ pháp trị, tạo được nhiều ưu 
điểm cho bản thân : 

- Thông thạo ngoại ngữ nơi đất nước sinh sống. 
- Thụ hưởng nền giáo dục thuần nhất, đạt thành chức 

nghiệp qua bằng cấp và cuộc sống mưu sinh. 
- Sinh hoạt dân chủ, tự do, bình đẳng. 
- Không bị ám ảnh bởi quá khứ là nạn nhân cộng sản, 

không sống trong hoàn cảnh thảm nạn trên quê hương, 
không bị lao tù đày đọa, không tan nát gia đình, không 
thấy những cảnh tượng tang thương quanh mình mỗi 
ngày đêm.  

- Không bị dằn vặt về cội nguồn (The Roots) – quê hương 
chỉ là một cái tên trên bản đồ thế giới, không có kỷ niệm 
trong đời, không thao thức ngày đêm về tương lai Dân 
Tộc. Dù muốn hay không thì với thời gian sinh sống, đã 
hội nhập vào xã hội xứ người như người dân bản xứ, cho 
dù có khác màu da và phong tục riêng gia đình. Chỉ lo 
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tranh đấu mưu sinh hơn người chứ không bị mất thời 
gian để ưu tư về vận mệnh đất nước.  
 
Nhưng nếu cuộc sống của Con Người chỉ biết lo về Vị Kỷ 
Cá Nhân, gia đình, thì cũng sẽ bị mai một với thời gian và 
Lẽ Sống không còn Ý Nghĩa, không “sharing and giving” 
chia sẻ cuộc sống cho nhau, cho những kẻ bất hạnh 
quanh mình, trở thành “cây cỏ” trong cuộc sống Nhân 
Loại, chưa kể đến cội nguồn Dân Tộc. 
 
Vì lẽ đó, nếu có Quan Niệm Sống Vị Tha, nếu biết vươn 
lên để tạo cho mình một Lẽ Sống (chứ không phải chỉ 
riêng Cuộc Sống) thì Thế Hệ Trẻ nên tự tìm cho mình một 
con đường Hội Nhập chung với những người cùng Tâm 
Huyết : 
 

- Bảo vệ “Tự Ái Dân Tộc và Lịch Sử cội nguồn” – không 
phải quá khích  và Tự Mãn – nhưng hài hòa để không bị 
Mất Gốc, bị xóa nhòa lý lịch.  

- Tham gia vào Chính Trị Dòng Chính Mạch tại nơi sinh 
sống để bảo vệ Nhân Quyền Chung và đấu tranh cho 
Nhân Quyền tại nơi cội nguồn đất nước.  

- Tìm hiểu qua sách báo và tài liệu thông tin xác thực về 
nguồn Lịch Sử Dân Tộc và những vi phạm Nhân Quyền 
xuyên qua các thời đại, nhất là hiện tại dưới chế độ cộng 
sản độc tôn.  

- Giúp cho các cơ quan chính trị tại nơi sinh sống biết rõ về 
đời sống Con Người dưới chế độ cộng sản với những vi 
phạm trầm trọng về Nhân Quyền. 

- Tham gia vào các cuộc vận động Nhân Quyền sở tại và 
nơi quê hương cội nguồn để cùng tạo nên Lẽ Sống Dân 
Chủ Tự Do cho mọi người.  

- Bày tỏ Nhân Nghĩa trong cuộc sống với các hoạt động xã 
hội, từ thiện chính nghĩa, sinh hoạt cộng đồng, để giữ 
vững Niềm Tin vào Lẽ Sống Con Người. 

- Không tranh giành “quyền lực hư ảo” cá nhân, để cùng 
hội nhập với những người cùng chung Tâm Huyết chân 
chính.  
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- Nếu chưa thông cảm đồng hành cùng với các Tổ Chức 
Đấu Tranh, chưa rõ quan điểm, chưa có hoàn cảnh hội 
nhập cùng chung Lý Tưởng, thì cũng không nên phá hoại 
Niềm Tin chung, không mạ lỵ xuyên tạc, để làm băng hoại  
Đại Cuộc. Trong lịch sử Nhân Loại, từ cổ chí kim, chưa có 
một thể chế chính trị nào được gọi là “hoàn hảo” vì mỗi 
con người cũng chưa là “hoàn hảo” huống gì tập thể cai 
trị, nhưng nên góp sức và tinh thần để xây dựng một Lẽ 
Sống chung tương đối có thể chấp nhận, vì Công Lý và 
Nhân Quyền.  

- Không nên quá thận trọng đi tìm sự Hoàn Hảo Tuyệt Đối 
nhưng cũng không dễ dàng để bị lợi dụng Tấm Lòng 
trong trắng và Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ để phục vụ cho 
những mưu đồ chính trị phe nhóm bất chính.  

- Cùng góp Sức góp Lòng với Thế Hệ Trẻ tiếp nối Con 
Đường Chính Nghĩa vì Nhân Sinh, vì Dân Tộc cội nguồn, 
và vì Nhân Loại. 
 
Những cuộc “vùng dậy” của tập thể tỵ nạn từ thập niên 
80 khắp nơi tạm cư xuyên qua các Phong Trào Kháng 
Chiến Phục Quốc, với những hy sinh vô danh và hữu 
danh, đã trở thành “bóng mờ” qua thời gian và Lòng 
Người. Không ai còn muốn nhắc đến, và đã trở thành 
“nạn nhân” của những Ác Tâm xuyên tạc. Hiện nay, tuy 
Thế Hệ 1 không còn tích cực hoạt động, vì những lẽ đã 
nêu trên, nhưng chúng ta vẫn cón có các Cộng Đồng 
Người Việt Tự Do khắp nơi, tạo nên thành trì bảo vệ 
Chính Nghĩa Dân Tộc, tuy thiếu phương tiện và nhân sự, 
tuy chưa có sự công nhận chính danh từ Quốc tế,  nhưng 
vẫn là một “Hiện Hữu”, một thành trì chống lại sự xâm 
nhập lũng đoạn do cộng sản chủ xướng.  
 
Và hiện đang có Phong Trào của Thế Hệ Trẻ tiếp nối chính 
nghĩa đấu tranh vì Nhân Quyền, những cuộc “vùng dậy 
thoát ra sự sợ hãi” tại quốc nội,  những người Trẻ cần 
tham khảo, yểm trợ, tham gia hoàn chỉnh tổ chức, đường 
lối sinh hoạt, vận động Nhân Tâm, để cùng nhau tạo nên 
một Lẽ Sống có Ý Nghĩa chung, bảo vệ Lẽ Sống tại nơi 
sinh sống và luôn cả vì Dân Tộc cội nguồn. Xây dựng 
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“Căn Nhà Tổ Quốc Tự Do Nhân Bản” không phải chỉ cần 
có kiến trúc sư mà cần luôn cả người thợ nề, thợ mộc, 
quét rác, lót đường. Xin tự nguyện làm một kẻ “quét rác” 
cũng là một đóng góp tích cực vì việc chung, còn hơn là 
đứng bên lề để phê bình chê trách tiêu cực mà không làm 
gì cả.  
 
Con Đường trước mặt vẫn còn dài, cần có thêm những 
Hy Sinh và những Quan Niệm Sống chân chính, thoát ra 
mọi Vị Kỷ Cá Nhân để cùng chung lo cho Lẽ Sống Con 
Người, và đồng hành cùng cội nguồn để dựng lại Sinh 
Phong Dân Tộc trong Tự Do Dân Chủ, Nhân Bản và Tự 
Chủ. 
 
“Living for Others” ! – United – We Win”. Đại Cuộc “Cách  
Mạng Dân Tộc vì Nhân Quyền” là một Cọng Nghiệp, cần 
thể hiện Tâm Lòng Yêu Nước chân chính và Hy sinh theo 
Tâm nguyện.  
 
Cầu chúc bình an và Thành Công chung. 
 

Võ Đại Tôn 
6.6.2017. 
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