
Video: "Ukraine: Chúng tôi muốn tự do!" 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ukraine: Chúng tôi muốn tự do!  
by Châu Văn Thi  

 
Cô gái trong video là sinh viên Yulia, tham gia 
biểu tình từ khi phong trào mới bắt đầu tại  
Ukraine. Nhìn thẳng vào ống kính, Yulia và 
đưa ra những thông điệp đơn giản. 
 
Tôi là người Ukraine, sinh ra tại thành phố 
Kiev 
 
Bây giờ tôi đang đứng tại quảng trường 
Maidan, trung tâm thành phố của tôi. Tôi 
muốn cho quý vị biết lý do tại sao hàng ngàn 
người khắp nơi trên đất nước tôi đang xuống 
đường 
 
Chỉ có một LÝ DO. Họ muốn được TỰ DO 

 

http://www.youtube.com/user/yeunuocViet1?feature=em-share_video_user
http://www.youtube.com/watch?v=7iWyxkRSRtI&feature=em-share_video_user
http://www.youtube.com/watch?v=7iWyxkRSRtI&feature=em-share_video_user


thoát khỏi kẻ độc tài 
Họ muốn được tự do thoát khỏi bọn làm 
chính trị chỉ biết vì quyền lợi của chính bản 
thân chúng nó. Chúng nó đã bắn giết, đánh 
đập gây thương tích dân lành để bảo vệ tiền 
bạc, nhà cửa và quyền hành của chúng. 
 
Tôi muốn những người xuống đường tại đây 
có được nhân phẩm, lòng can đảm và sống 
một đời sống bình thường. 
 
Chúng tôi là những con người văn minh, nhưng chính quyền 
chúng tôi là bọn man rợ. 
 
Đất nước này không phải là Nga Sô. 
Chúng tôi muốn có tòa án không tham nhũng. 
Chúng tôi muốn có tự do. 
 
Tôi biết có thể ngày mai chúng tôi không còn điện thoại, 
không còn internet, và chúng tôi sẽ cô đơn ở nơi này không ai 
biết đến, và có thể công an sẽ giết chúng tôi từng người một 
trong bóng đêm nơi này. 
 
Đó là lý do lúc này tôi cầu mong quý vị giúp chúng tôi, giúp 
cho ý chí tự do ấp ủ trong tim chúng tôi, giúp cho ý chí tự do 
ấp ủ trong đầu chúng tôi. Và ngay bây giờ tôi yêu cầu quý vị 
giúp đỡ xây dựng nền tự do cho đất nước chúng tôi. 
 
Quý vị có thể giúp chúng tôi kể lại câu chuyện này cho bạn bè 
chỉ bằng cách chia sẻ đoạn phim này. Xin hãy gởi video này, 
nói với bạn bè, gia đình, chính phủ của quý vị rằng quý vị 
đang ỦNG HỘ chúng tôi".  
 

   

(Thạnh Trần chuyển tiếp anhdaodalat@yahoogroups.com) 

 

__._,_.___ 

__,_._,___ 
 


