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Chúng tôi là thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hoà, lớn hơn hay trẻ hơn chị trên dưới mười tuổi nữ có, nam
có, ở nhiều quốc gia hải ngoại nơi ông, cha chúng tôi định cư từ hơn bốn mươi năm nay sau khi bọn Cộng
Sản VN xâm chiếm VNCH, Miền Nam thân yêu của chúng tôi. Ông, Cha chúng tôi và cả chúng tôi xem
ngày 30 tháng tư 1975 là ngày quốc hận. Quốc Hận vì kẻ thù cộng sản đã cướp đất nước chúng tôi khiến
cha ông phải đau đớn rồi bỏ quê cha đất tổ.
Sự kiện xưng hô "chúng tôi" với chị rõ ràng
không được thân mật vì chúng tôi là những
hậu duệ dứt khoát CHÔNG CỘNG vì lý do
ghi rõ trên, trong lúc chị chỉ CHÔNG CÁI
ÁC chứ KHÔNG CHÔNG CỘNG.
Rõ ràng chúng tôi và chị không đi cùng môt
đường. Vì sao vậy ?
Cái ác đâu cũng có, ở một cá nhân, ở một
tập thể, cũng như cái thiện vậy, âu đây
cũng chỉ là cái đặc tính của con người, sinh
ra đời đã có mầm móng khác nhau rồi chịu
thêm ảnh hưởng khác nhau của xã hội.
Cộng sản quốc tế và cộng sản Việt Nam không phải là cái ác của một cá nhân thường tình, của một nhóm
nhỏ, một băng đảng trộm cướp mà tác hại hạn chế cho một cá nhân hay một số người.
Cái ác của Cộng sản quốc tế từ đế quốc Nga Sô đến Trung Công đã giết chết không dưới 100 triệu người
cho đến khi Nga Sô và các nước chư hầu ở Đông Âu sụp đỗ từ 1989 đến 1991. Trong cái "thành tích" của
tội ác chống nhân loại mà lịch sử loài người chưa bao giờ có, Khmer đỏ dự phần với 2 triệu đồng bào của
chúng và ... Cộng sản Việt Nam mà chị không chống đã tạo nên 3 triệu vành khăn tang, 3 triệu đồng bào
Việt Nam của hai miền Nam Bắc đã chết vì cuộc chiến tranh dai dẳng 30 năm mà chúng đã gây nên, từ
ngày chúng cướp chính quyền của một quốc gia Viêt Nam đã được độc lâp, tự chủ, mà Nhât Bản đã trao
trả cho Hoàng Đế Bảo Đại tháng 3, 1945 sau khi lật đổ chính quyền Pháp.
Việt Cộng (xin gọi vậy cho gọn) không phủ nhận chính chúng đã gây nên cuộc chiến mà còn khoe khoang
"chiến thắng" của chúng, nhuộm đỏ nước Việt Nam và góp phần nhuộm đỏ cả ba nước Đông Dương,
hoàn thành sứ mạng mà Hồ Chí Minh đã dám nhận với quan thầy Trung-Sô của hắn.
Tội ác của chúng nó còn chồng chất thêm với 42 năm qua đày đọa cả dân tộc, hèn với giặc, ác với
dân, vơ vét tài sản quốc gia chất đầy túi tham của chúng. Uất hận dâng lên ngút ngàn trong nước.
Ngoài Bắc, trong Nam, nhiều bạn trẻ trên dưới hai mươi đã và đang đứng lên tranh đấu chống cường
quyền cộng sản, bất chấp tù đày, tra tấn đến chết. Chị không nghe, không biết sao? Trong lúc từ bao nhiêu
năm nay mỗi giờ, mỗi ngày các phương tiện truyền thông trong nước, ngoài nước đã nói đến, đã tưởng
thuật từng chi tiết.
Chị dám nói các em, các cháu ở ngoài VN không hay biết, không nghe cha, ông kể lại những tang
tóc đau thương của 30 năm chiến tranh do cộng sản gây nên khiến cho cha, ông của các cháu phải
rời bỏ quê hương ra đi mà một số, cả trăm ngàn người, đã gục ngã trong rừng sâu, chết trong biển
cả !
Chúng tôi chưa bao giờ thấy môt kẻ dám tuyên bố như vậy, gián tiếp phủ nhận cả một giai đoạn lịch sử
đầy máu và nước mắt của dân tộc. Chị chống Tội Ác chứ không chống Cộng trong lúc Việt Cộng là thủ
phạm công khai của hàng triệu đồng bào. Một kẻ ngu dốt nhất cũng không lý luận như vậy.
Cái danh xưng nghe khiếp quá, "Phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền" mà chị tự khoái chí đặt ra đếm
đuợc mấy chục tên? Đã biết nhiều kẻ nói khoác nhưng nói thật với chị, chúng tôi chưa bao giờ và có lẽ
không bao giờ nghe được một trường hợp nói khoác dữ dội đến ... buồn cười như vậy !!!

"Vì Nhân Quyền" mà "Không Chống Cộng" trong lúc Việt Cộng chà đạp nhân quyền, cả nước VN và
gần khắp thế giới đều biết, quả thật là một luận cứ phát xuất từ một đầu óc không bình thường hiếm có.
Càng giải thích quanh co, chị càng làm cho người ta đâm ra nghi ngờ tư tưởng và lập trường của chị. Cố
gắng lôi cuống mấy em trẻ theo chị để "không chống cộng" càng làm cho người ta nghi ngờ dụng ý của
chị.
Những lời công kích chị đã khá nhiều, chúng tôi chỉ muốn chị biết ý kiến của hậu duệ chúng tôi: rõ ràng,
dứt khoát, chống cộng với sự tin tưởng một ngày không xa chế độ cộng sản sẽ sụp đổ trên Quê
Hương Việt Nam thân yêu của chúng tôi.
California, ngày 29 tháng 9, 2017
TM. KHỐI HẬU DUÊ CALIFORNIA
Hoàng Thị

