ĐỪNG BAO GIỜ SỢ
KHI BẠN LÊN TIẾNG CHO CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT
Văn hào William Faulkner đã viết: “Never be afraid to raise your voice for honesty
and truth and compassion against injustice and lying and greed. If people all over
the world...would do this, it would change the earth.”

Thật vậy, trước đây, sau khi Cộng Sản cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam, chúng luôn
luôn dùng kế sách NGU DÂN bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, khiến cho người Dân thờ ơ
với BẤT CÔNG, DỐI TRÁ, ÍCH KỶ và BẠO LỰC; những tiêu cực đó đã làm cho xã hội
càng ngày càng tuột hậu, đời sống của người Dân càng thêm nghèo khó và cùng bần.
Dần dần nhờ hệ thống internet, những tin tức phát trực tiếp trên mạng (live stream) mà
hầu hết người Dân ở trong nước đã nhận rõ bộ mặt dối trá, lừa đảo, bán nước cầu vinh
của đảng cộng sản Viet Nam. Liên tiếp những cuộc xuống đường biểu tình của hàng
triệu người Dân: “chống đảng CSVN cho Trung Cộng thuê đất 99 năm”, “chống luật an
ninh mạng” đã khiến cho thế giới để ý và quan tâm đến Việt Nam.
Đồng bào trong nước đã vượt qua sự sợ hải trước mũi súng lưỡi lê của cộng sản, can
đảm gióng lên tiếng nói vì công lý, vì sự thật, vì sự sinh tồn của đất nước, thì đồng bào ở
hải ngoại chúng ta sá gì những e ngại vớ vẩn như “sợ nói thật thì mất lòng”. Chúng ta
sống làm sao cho xứng đáng là công dân của một cường quốc văn minh, đừng ngần
ngại nói lên tiếng nói cho công lý, sự thật, chống lại những tiêu cực như bất công, dối trá,
lạm dụng tình đồng hương, đồng trường, đồng khóa vào những lợi ích cá nhân. Nếu mọi
người đều làm được như thế, thì xã hội mỗi ngày mỗi tốt đẹp, niềm tin chiến thắng cộng
sản sẽ trở nên tuyệt đối và khả thi – mong lắm thay!
ĐA NĂNG

