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Thông cáo 
Chủ đề: thời sự chính trị xã hội 

Tác giả: Đỗ Văn Phúc 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ 
The Vietnamese American Community of the USA 

16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660 
Websites: http://tienggoicongdan.com, http://vacusa.wordpress.com 

Email: cdvnhk@gmail.com, md46usa@gmail.com 

V/v Phản đối việc tổ chức Hội Chợ 
nhằm ngày Quốc Hận 30-4 

 
 

K ính thưa Linh Mục, 
 
Chúng tôi kính gửi đến Linh Mục và giáo hữu thuộc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt 
Nam tại Houston lời thăm hỏi và chúc mọi sự bình an trong ơn Thiên Triệu. 
 
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu ngày cộng sản chiếm đoạt miền Nam. Từ đó, gieo 
rắc bao đau thuơng, uất hận và dẫn đến ngày nay, 42 năm sau, nguy cơ mất nước vào tay 
Trung Cộng. Thiết tưởng chúng ta không mất thì giờ để kể lể những điều đau thương mà 
42 năm qua người Vi ệt Nam đã từng biết, từng trải qua sau ngày mà tất cả chúng ta đã 
gọi là Ngày Quốc Hận. 
 
Cũng vì gọi đó là Ngày Quốc Hận, người Vi ệt tại hải ngoại đã minh thị, đồng ý rằng khắp 
nơi, nếu có diều kiện thì phải tổ chức tưởng niệm để đánh dấu, nhắc nhở các thế hệ sau về 
ngày đau thương, mất nước; mà không bao giờ tổ chức lễ hội, ca hát, nhảy múa, vui chơi 
trong ngày này.  
 
Chúng tôi vô cùng thắc mắc khi hay tin Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại 
Houston sắp tổ chức Hội Chợ Mùa Xuân vào ba ngày 28, 29, và 30 tháng 4, năm 2017. 
Đã có rất nhiều điện thư, điện thoại từ khắp nơi gửi cho chúng tôi để tỏ sự bất bình và 
thúc bách chúng tôi phải lên tiếng với quý Linh Mục.  
 
Kính thưa Linh Mục, 
 
Chúng tôi không biết bản thân Linh Mục đã rời Vi ệt Nam đến Hoa Kỳ trong thành phần 
vượt biên tỵ nạn hay bảo lãnh để hành đạo; nhưng chúng tôi biết rất chắc chắn rằng tuyệt 
đại đa số giáo dân của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Houston là những người 
tỵ nạn. Chắc họ sẽ không hài long khi Linh Mục tổ chức Hội Xuân vào đúng ngày Quốc 
Hận. 
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Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay tại Vi ệt Nam, các Giáo Xứ toàn quốc đang rầm rộ tổ 
chức Tổng Biểu Tình liên tiếp trong các ngày Chúa Nhật để chống sự xâm lược của 
Trung Cộng và bán nước của tập đoàn cộng sản Việt Nam. Tất cả những đoàn thể, tổ 
chức tại hải ngoại đã đồng loạt lên tiếng hỗ trợ. Chúng tôi thiết tưởng quý Linh Mục và 
tín đồ trong Giáo Xứ lại càng nên tích cực yểm trợ cho công cuộc đấu tranh vì sự sống 
còn của tổ quốc Việt Nam, thay vì tổ chức vui xuân (muộn màng) trùng vào ngày Quốc 
Hận. 
 
Chúng tôi xin đề nghị Giáo Xứ dời ngày vui vào một ngày khác để tránh dư luận không 
tốt về quan điểm lập trường của quý Linh Mục. 
 
Xin cầu xin Thiên Chúa ban cho Linh Mục sự sáng suốt và cảm thông với đồng bào Việt 
Nam. 
 
Trân trọng. 
 
Hoa Kỳ ngày 21 tháng 3, 2017 
T.M Cộng Đồng Người Vi ệt Quốc Gia Hoa Kỳ. 
CT Hội Đồng Chấp Hành 
 
Đỗ Văn Phúc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Internet E-mail by Hồng Phúc chuyển 
 

Đăng ngày Thứ Ba, March 21, 2017 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


