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Chính trị 
Chủ đề: QH 30-T4-Đ 

Tác giả: Nguyễn Quốc Đống, cựu SVSQ K13 TVBQGVN 

Ngày Quốc Hận, 42 Năm Sau * 30-4-2017 

 

 
 

30-4-2017, người Vi ệt Tỵ Nạn cộng sản tại nhiều nơi trên thế giới tự do đều làm lễ 
Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận, biến cố quan trọng nhất trong lịch sử cận đại của Việt 
Nam. Đã 42 năm trôi qua, kể từ ngày quốc gia Việt Nam Cộng Hòa của người Vi ệt yêu 
tự do, dân chủ tại miền Nam Việt Nam, rơi vào tay Bắc Quân cộng sản. 
 
30-4-1975, thủ đô Sài Gòn thất thủ, 5 vị tướng của Quân Lực VNCH: Thiếu tướng 
Phạm Văn Phú, Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Chuẩn tướng Trần Văn Hai, Chuẩn 
tướng Lê Nguyên Vỹ, và Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, đã tuẫn tiết đền nợ nước. Rất 
nhiều sĩ quan, và binh lính của Quân Lực VNCH, nhiều viên chức chính quyền miền 
Nam cũng tự sát, không để sa vào tay giặc. Người dân miền Nam cũng chết thảm khắp 
nơi, trên đường chạy giặc Cộng. 
 
30-4-2017, chúng ta cùng thắp nén hương lòng, tưởng niệm những người lính, người 
dân VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến 21 năm (1954-1975) bảo vệ tự do cho miền 
Nam; những tù nhân chết trong các trại tù “cải tạo” của CS; và đồng bào vượt biên, 
vượt biển chết trên đường tìm tự do. 
 
Sau 30-4-1975, cả nước Việt Nam đặt dưới sự cai trị độc tài của Đảng cộng sản, theo 
chủ thuyết Mác-Lê, để xây dựng cái mà CSVN gọi là chủ nghĩa xã hội. Với chiêu bài 
độc lập cho tổ quốc; tự do, hạnh phúc cho người dân; Đảng CSVN liên tục đưa người 
dân VN vào các cuộc chiến tranh đẫm máu, làm tiêu hao nhân lực, và tài lực của đất 
nước. 
 
Đảng CSVN thực chất chỉ là một đảng cướp. Năm 1945, họ cướp chính quyền từ tay 
chính phủ Trần Trọng Kim, khiến quốc gia Việt Nam độc lập của Vua Bảo Đại không 
có cơ hội xây dựng đất nước. Chính sách “cải cách ruộng đất” của CS đã giết hại hơn 
170,000 nông dân miền bắc, cướp sạch ruộng đất của họ, khiến kinh tế miền bắc bị kiệt 
quệ. Năm 1975, sau khi cướp được chính quyền tại miền Nam VN, CS thực hiện chính 
sách 3 sạch: cướp sạch, đốt sạch, và giết sạch. CS cướp nhà, cướp đất, cướp tài sản của 
dân miền Nam. Họ đốt sạch sách báo miền Nam mà họ cho là phản động và đồi trụy. 
Sĩ quan và viên chức chính phủ VNCH bị giết lần mòn trong các trại tập trung. 
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Không sống nổi dưới chế độ CS, với các chính sách trả thù khốc liệt của CS, người dân 
miền Nam phải bỏ nước vượt biên, vượt biển; kết cuộc cả ngàn người dân bị bỏ tù; và 
khoảng 600,000 thuyền nhân đã chết thảm trong rừng sâu, hay ngoài biển cả; con số 
chính xác không thể thống kê được. 
 
Tội ác của Đảng CSVN không dừng, vẫn tiếp tục; và ngày nay, nạn nhân của chế độ 
không chỉ là quân, dân miền Nam, mà là toàn thể người dân Việt tại quốc nội. 
 
Vì nhu cầu sống còn, năm 1986, CSVN phải thực hiện “đổi mới”, áp dụng chính sách 
“kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nói cách khác, họ làm kinh tế 
kiểu tư bản, nhưng vẫn độc tài về chính trị, để kiểm soát toàn dân. Đường lối mới này 
khiến cán bộ CS trở thành tư sản đỏ; tài sản lên đến cả triệu đô-la, sống cuộc sống xa 
hoa, trong khi 90% người dân vẫn đói nghèo. Lý do vì sao? CSVN bắt tay với tư bản 
nước ngoài, bảo vệ quyền lợi của các công ty đầu tư, và thẳng tay bóc lột công nhân 
Việt. Họ cướp đất của nông dân Việt, bán cho các công ty nước ngoài để xây dựng các 
khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp..., khiến nông dân mất đất, mất nhà; đi khiếu kiện 
kêu oan hơn 20 năm nay, không ai giải quyết. Đảng CS còn nhắm mắt làm ngơ cho các 
tập đoàn nước ngoài, hầu hết là của Tàu cộng, tự do khai thác tài nguyên của VN, xả 
chất thải công nghiệp độc hại, làm ô nhiễm môi trường sống của người dân Việt tại 
nhiều nơi. Các thí dụ điển hình là: khu công nghiệp khai thác quặng bauxite ở Tây 
nguyên xả bùn đỏ; nhà máy thép Formosa, Hà Tĩnh xả chất thải xuống biển làm cá 
chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung; nhà máy giấy Lee & Man làm không khí ở đồng 
bằng sông Cửu Long ô nhiễm trầm trọng. 
 
Như vậy, ngoài tội bán nước, làm mất nhiều vùng đất, vùng biển, đảo cho Tàu cộng, 
CSVN còn phạm tội hại dân: cướp đất, cướp nhà của nông dân qua các vụ cưỡng chế 
đất khắp 3 miền. Đất nước Việt đã “thống nhất” 42 năm, nhưng “hòa bình” không hề 
có, máu người dân vẫn đổ, và nước mắt họ vẫn rơi trên quê hương VN. Việt Nam đang 
đối diện với họa diệt vong, vì chính sách bán nước, buôn dân của CS. 
 
Người dân Việt trong nước đã thức tỉnh, nhiều năm nay, các nhà tranh đấu dân chủ đã 
lên tiếng tố cáo nhà nước CS vi phạm nhân quyền, và đòi hỏi các quyền tự do ghi trong 
hiến pháp. Nhiều người trẻ nhận định Đảng CSVN chỉ là tay sai của CS Tàu, mưu toan 
dâng nước Việt cho Tàu, để bảo vệ quyền lực và quyền lợi của Đảng; chứ không phải 
là một đảng yêu nước, vì quyền lợi quốc gia, như họ tuyên truyền. Sau bao năm bị 
Đảng CS nhồi sọ, người dân trong nước đã ý thức được chế độ VNCH của chúng ta, 
mới là mô hình dân chủ lý tưởng cho Việt Nam. Cờ vàng ba sọc đỏ đã nhiều lần xuất 
hiện cùng các bạn trẻ trong nước. Họ khẳng định đây mới là lá cờ của dân tộc, là biểu 
tượng của tự do, dân chủ. Trong tháng 4, 2017, trong một cuộc biểu tình chống 
Formosa, đòi bồi thường thiệt hại, ngư dân Hà Tĩnh còn can đảm giương cao lá cờ 
vàng ba sọc đỏ, ngang nhiên thách thức chế độ CS. 
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Tại hải ngoại, người Vi ệt tỵ nạn CS luôn sát cánh cùng quốc nội trong việc dân chủ 
hóa nước nhà. Nhiều chiến hữu của chúng ta đã vĩnh viễn ra đi, nhiều người vì tuổi 
già, sức yếu đã không thể tiếp tục hoạt động; nhưng nhiều đồng hương và chiến hữu 
vẫn kiên trì không bỏ cuộc, dù con đường tranh đấu đầy khó khăn. Muốn tiếp tục cuộc 
chiến trường kỳ chống CS, chúng ta phải dành nhiều thì giờ và tâm huyết giáo dục thế 
hệ trẻ, để có lực lượng hậu duệ tiếp bước. Chúng ta đã có được cái may mắn đó. Giới 
trẻ VN hải ngoại, ngày càng có nhiều người dấn thân vào công việc chúng ta đang làm, 
chọn con đường chúng ta đang đi. Họ có tri thức, có tài năng, lại có nhiệt huyết của 
tuổi trẻ. Chúng ta tin tưởng họ sẽ giúp thực hiện giấc mơ của tất cả người Vi ệt Nam 
yêu nước: quang phục một quê hương Việt Nam không cộng sản, tự do, dân chủ. 
 
30-4-2017, tưởng niệm Quốc Hận năm thứ 42, người Vi ệt Tỵ Nạn cộng sản tại hải 
ngoại không quên trách nhiệm của mình là: phải bảo vệ cộng đồng chống lại sự xâm 
nhập của cộng sản và tay sai để củng cố hàng ngũ chống Cộng; sát cánh cùng đồng bào 
quốc nội trong cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ. Tất cả các lực lượng trong và ngoài 
nước đoàn kết lại, chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu chung: là giải thể chế độ độc tài 
của cộng sản Việt Nam, để bảo vệ tổ quốc và dân tộc Việt, thoát khỏi vòng nô lệ của 
Tàu Cộng.  
 
Nguyễn Quốc Đống, 
Cựu SVSQ K13 TVBQGVN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Internet E-mail by Nguyễn Quốc Đống  chuyển 
 
 

Đăng ngày Thứ Hai, May 1, 2017 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


