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QUỐC HẬN 30 THÁNG 4
Theo dòng thời gian ngày 30/4/1975 đến nay 30/4/2017 cũng đã 42 năm. Bốn mươi hai
năm với trên ba triệu người bỏ nước ra đi sống đời lưu vong, tỵ nạn trên những mảnh
đất tạm dung của nhiều quốc gia trên thế giới. Bốn nươi hai năm, với chín mươi triệu
đồng bào Việt Nam hiện đang sống trong nghèo đói cùng cực, mọi quyền căn bản của
con người đều bị tước đoạt, cấm đoán.
Việt Nam ngày nay, sau 42 năm cai trị bởi đảng Việt Gian cộng sản, bởi bọn người
tham tàn, ngu dốt, bởi đám khỉ, vượn, từ núi rừng Trường sơn tràn về thành phố, làng
mạc, miền Nam xưng danh là Giải phóng, để rồi áp đặt cho toàn thể chín mươi triệu
đồng bào Việt Nam một lối cai trị ngu dốt, tham ô, độc tài, tước bỏ mọi quyền làm
người của chín mươi triệu người dân Việt Nam.
Ngày 30/4/1975 là thảm họa không những chỉ đối với đồng bào miền nam Việt Nam,
mà cũng là thảm họa cho cả đồng bào niền Bắc.
30/4/1975 là ngày quốc hận của cả dân tộc Việt Nam.
Ai? Ai, là kẻ tội đồ tạo ra thảm họa Quốc Hận 30/Tháng Tư?
Theo chiều dài của lịch sử, theo dòng sinh mệnh của Tổ Quốc điêu linh và dân tộc bị
đọa đày, kể từ đúng 12 giờ trưa ngày 1/11/1963 khi mà tiếng súng nổ đầu tiên tại Thủ
đô Sài Gòn của đám côn đồ loạn Tướng, phản Tá Trần Thiện Khiêm, Duong văn
Minh, Trần Văn Đôn, Nguyễn Văn Kim, Tôn Thât Đính, Đỗ Mậu v.v. bọn chúng đã
nhận tiền của chính phủ Mỹ đương thời để phản loạn, sát hại Vị Tổng Tư Lệnh của
bọn chúng, cũng là Tổng Thống Đệ I Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, cộng vào
sự góp sức tiếp tay của tên thầy chùa đầu trọc thủ lãnh đảng cướp Phật Giáo Ấn Quang
là tay sai của cộng sản Bắc Việt. Kể từ giờ đó, ngày đó, thảm họa đã đến cho dân tộc
Việt Nam từ Cà Mâu đến Ải Nam Quan chứ không riêng gì miền Nam Việt Nam.
Đó là thảm họa mất nước, là thảm họa của ngày Quốc Hận 30 tháng Tư Năm
1975.
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Là một chứng nhân của những biến động lịch sử trong suốt thời gian dài từ 1/11/1963
đến 30 tháng 4/1975, tôi thấy rằng, trong nhiều năm nay, đã có nhiều tác giả, nhiều tài
liệu, sách vở đã nói đến Quốc Hận 30 tháng 4, nhưng vẫn không đủ, còn nhiều thiếu
sót. Chưa chính xác về nguyên nhân, kết quả, và ảnh hưởng của ngày Quốc Hận
30/Tháng 5 năm 1975.
May nắn thay cho lịch sử, một người trẻ thế hệ đàn em của chúng ta, Anh Phạm Trọng
Luật (Chính Khí Việt), với một tâm lòng thiết tha với quê huong đồng bào, một tinh
thần chống cộng cao độ, minh bạch rõ ràng. Một tấm chân tình đối với Chính thể Đệ I.
Với sự cảm mến đối với người lính VNCH và Cảnh Sát Quốc Gia VNCH. Và nhất là
lòng kính trọng, thương tiếc vị Tổng Thống Đệ I VNCH Cộng Hòa Ngô Đình Diệm,
Anh Phạm Trọng Luật với bút danh Chính Khí Việt đã bỏ công sưu tầm hằng ngàn tài
liệu từ nhiều hướng để cho ra đời tác phẩm:

Quốc Hận 30 tháng 4
Tôi vừa đọc xong bản thảo của tác phẩm này, với sự quý mến và trân trọng để có
nhận xét rằng:
Đây là một tác phẩm có giá trị rất cao về mức độ chính xác, về Ngày Quốc Hận 30
Tháng 4 mà Tác giả Phạm Trọng Luật đã dày công sưu tầm. Có rất nhiều hình ảnh,
nhiều Youtube mà tác giả đã đưa vào tác phẩm này để chứng minh sự thật một giai
đoạn mà Tổ Quốc điêu linh, Dân tộc đọa đày, gây ra bởi đám Côn đồ Tướng lãnh Khố
đỏ, Khố xanh, đám Cộng Tăng, Dâm Tăng, Tham Tăng, của tổ chức ăn cướp Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất gây ra.
Tác phẩm tài liệu này rất cần cho những nhà Viết sử, rất cần cho những người đời nay,
những người đời sau, và nhất là những thế hệ mai sau, khi họ muốn tìm hiểu về cội
nguồn, về những thăng trầm của lịch sử và dòng sinh mệnh của dân tộc.
Tôi xin thiết tha và trân trọng gới thiệu tác phẩn Quốc Hận 30 Tháng 4 của tác giả
Phạm Trọng Luật đến mọi giới đồng bào trong nước và hải ngoại.
Trân Trọng,
Liên Thành Cựu Thiếu Tá Quân lực VNCH.
Nguyên Chỉ Huy Trưởng BCH CSQG/Thừa Thiên-Huế.
Nguyên Tổng Thứ ký Điều hành Ủy Ban Phượng Hoàng Tỉnh Thừa Thiên và Thị xã Huế.
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