
NHÌN LẠI
40 NĂM QUỐC HẬN

Ngày 30 tháng 4 năm 2015 đánh dấu 40 năm Quốc Hận không những của nhân dân miền Nam
VN mà là của toàn dân Việt.
Nhìn lại những diễn tiến kể từ khi Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm được miền Nam VN vào
ngày 30-4-1975 thì toàn dân phải sống dưới một chế độ độc tài đảng trị, mọi quyền tự do căn
bản bị bóp nghẹt, đời sống của hàng triệu người dân lâm vào cảnh đói nghèo, sinh mạng thì luôn
bị công an đe dọa. Trong khi ấy thì lãnh thổ và lãnh hải của đất nước lần lượt bị rơi vào tay của
Trung Cộng.
Sau khi chiếm được miền Nam do lệnh của quan thầy Trung Cộng và Liên Xô, bọn lãnh đạo đảng
CSVN thay vì nghĩ đến tình đồng bào, vì tương lai của đất nước nên hợp tác cùng nhân dân miền
Nam kiến thiết đất nước sau 20 năm chiến tranh điêu tàn thì bọn chúng lại ra tay trả thù và đầy
đọa hàng triệu quân dân cán chính của miền Nam VN. Chúng lùa quân dân cán chính miền Nam
vào các trại tù khổ sai từ Nam đến Bắc từ vài tháng cho đến hàng chục năm lao tù.Đồng thời cày
nát bao ngôi mộ của các tử sĩ của QLVNCH. Hậu quả làm tan nát bao gia đình, giết hại bao
nhân tài và tạo sự hận thù giữa người dân và bọn lảnh đạo ngày càng thêm sâu đậm.
Quá chán ngán chệ độ vô nhân CSVN, hàng triệu người Việt cả miền Nam và miền Bắc liều mình
vượt biên, vượt biển đi tìm sự tự do tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hành trình đi tìm sự tự do
nầy đầy đau thương và nước mắt. Hàng trăm ngàn người phải bỏ xác trên biển Đông. Người sống
sót thì phải chịu đói khát,bị cướp bóc và nhiều phụ nữ Việt bị bọn hải tặc hãm hiếp đến chết.
Càng ngày toàn dân Việt ở trong nước và hải ngoại thấy rõ bộ mặt thật của bọn lãnh đạo đảng
CSVN. Họ chỉ là một bọn cướp, một bọn tay sai của Trung Cộng. Chúng cướp đất của dân oan,



thi hành chế độ công an trị, tuyên truyền dối trá, tước đoạt mọi quyền tự do chính trị, quyền tự do
tín ngưỡng ,quyền tự do phát biểu của người dân .
Trái với lời tuyên truyền của chủ thuyết Cộng Sản , lớp công nhân, thợ thuyền, nông dân được
xem là lực lượng nồng cốt của chế độ Cộng Sản thì ngày càng bị bọn lãnh đạo bóc lột và lâm
cảnh nghèo túng. Sự kiện nầy gây nên cảnh thương tâm cho bao thiếu nữ Việt phải bị đưa đi làm
lao nô các nơi và chịu sự nhục nhã làm nô lệ tình dục cho các ngoại kiều.
Trong khi ấy,các cấp lãnh đạo CSVN từ trung ương đến cấp địa phương do tham nhũng mà tài
sản của bọn chúng lên đến hàng trăm triệu hay hàng tỷ mỹ kim tạo thành một tầng lớp tư bản đỏ
sống xa hoa .
Quê hương VNì không may bị một bọn học vấn dốt nát lãnh đạo,vì theo đuổi một chủ thuyết
Cộng Sàn không tưởng, lỗi thời và nhất là làm tay sai cho Trung Cộng mà đất nước càng ngày
càng bị thụt lùi, lâm vào cảnh chậm tiến và có cơ bị mất nước.
Ngày nay, hàng triệu người dân Việt đã thấy rõ bộ mặt thật bán nước của tập đoàn lành đạo
CSVN. Từ Công Hàm bán nước do Phạm Văn Đồng ký vào năm 1958 nhìn nhận chủ quyền của
Trung Cộng trên quần đào Hoàng Sa. Các hiệp ước do cấp lãnh đạo CSVN ký vào các năm 1999 ,
2000 đã dâng cho Trung Cộng hàng trăm dặm lảnh hãi và lảnh thổ của đất nước. Ngày nay Ải
Nam Quan và Thác Bản Giốc đã thuộc về Trung Cộng. Đặc biệt , đảng CSVN lại đê hèn đàn áp
những cuộc biểu tình của người dân đòi Trung Cộng phải hoàn trả hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa cho VN thì lại im lặng trước những sự đánh đập các ngư dân VN cùng sự xâm lấn
của Trung Cộng trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Vua Napoleon của Pháp đã nói: "Một quốc gia cần có một dĩ vãng tự hào, một hiện tại kiêu hãnh
và một tương lai hy vọng " . Dân tộc Việt Nam với một quá khứ oai hùng do công lao dựng nước
và giữ nước của tổ tiên. Thế nhưng kể từ khi Hồ Chí Minh cùng bọn lãnh đạo đãng CSVN lên
cầm quyền tại Bắc Việt vào năm 1945 và sau ngày 30-4-1975 đã đem đất nước vào cảnh nộ lệ
ngoại bang, nhân dân lâm vào cảnh bần cùng và mất hết quyền tự do. Chính vì thế mà hiện
tại ,VN phải lâm vào cảnh đen tối và tương lai của đất nước thì vô vọng.
Thật là chí lý và thắm thiết khi người dân đã đặt hai câu vè khi bọn CSVN thay đổi hai con
đường Công Lý bằng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Tự Do của Sàigòn thành đường
Đồng Khởi như sau:
Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do.
Một đất nước không còn nền Công Lý và mọi người dân bị tước đoạt mọi quyền Tự Do thì quả
thật là một tai họa. Ngày 30-4-1975 không là một ngày Giải Phóng như bọn CSVN tuyên truyền
mà chính là Ngày Quốc Hận của toàn dân Việt vậy./
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