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Hoà-Lan: Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4  
và Biểu Tình Phản Ðối Việt Cộng 

 

 
 
Vào lúc 14g00 ngày 30 tháng 4 năm 2021 Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-
Lan đã tổ chức một lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 và biểu tình phản đối Việt Cộng 
trước toà đại sứ của chúng ở thành phố Den Haag.  

Mặc dầu trong mùa dịch bệnh và trời mưa tầm tã với độ lạnh 10 độ C, đồng hương từ khắp nơi 
đã hăng hái đáp lời kêu gọi của Ban Chấp Hành Cộng Ðồng đến tham dự lễ tưởng niệm quốc 
hận và cuộc biểu tình. 

Các biểu ngữ với nội dung bằng tiếng Anh và 
Hoà-Lan đòi hỏi Tự Do. Dân Chủ và Nhân Quyền 
cho Việt Nam cùng với cờ vàng bay phất phới đã 
nói lên nguyện vọng của người dân Việt Nam 
quyết đấu tranh trường kỳ cho một nền hoà bình 
chân chính, mặc dầu cộng sản đã thống trị cả 
nước trong 46 năm qua kể từ ngày 30 tháng 4 
năm 1975.   

Trong nghi thức khai mạc, ông Nguyễn Ðắc 
Trung, người điều hợp chương trình đã mời mọi 
người cùng hát quốc ca và tưởng niệm những 
chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh vì tổ quốc, 
những chiến sĩ hy sinh vì tranh đấu cho Tự Do 

Dân Chủ sau khi cộng sản thôn tính miền Nam Việt Nam, và đồng bào đã bỏ mình trên đường 
vượt biên, vượt biển để tìm Tự Do. 

Tiếp theo đó, ông chủ tịch cộng Ðồng Nguyễn Hữu 
Phước đã phát biểu ca ngợi tinh thần đấu tranh 
của đồng hương tham dự cuộc biểu tình. Óng đã 
lên án chế độ cộng sản vô nhân vi phạm trầm 
trọng nhân quyền và bóp nghẹt các quyền tự do 
của người dân như tự do tín ngưỡng, tự do ngôn 
luận, báo chí, tự do bầu cử, ứng cử, tự do lập 
hội,…đàn áp những người bất đồng chính kiến và 
đặt cả nước dưới sự cai trị độc tài của cộng sản. 

Sau đó, mọi người cùng tưởng niệm những vị anh 
hùng đã tuẫn tiết khi miền Nam Việt Nam rơi vào 
tay cộng sản vào năm 1975, điển hình là Thiếu 
Tướng Nguyễn khoa Nam, Thiếu Tướng Phạm 



Văn Phú, Thiếu Tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Chuẩn Tướng Trần Văn 
Hai và nhiều chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà và Cảnh Sát Quốc Gia khác. 

Ðể giúp người ngoại quốc có thể thông cảm với nỗi khổ của dân tộc Việt Nam và lý do người 
Việt tại Hoà-Lan biểu tình trước toà đại sứ Việt Cộng, ông Nguyễn Ðắc Trung cũng đã trình bày 
phần tiếng Hoà-Lan nói lên sự đàn áp dã man của Cộng sản trong các cuộc cải cách ruộng đất, 
cướp đoạt tài sản của dân qua các chính sách đấu tố, đổi tiền, trả thù các chiến sĩ Việt Nam 
Cộng Hoà bằng cách giam hãm họ trong các “trại cải tạo”, đày đọa người dân trong các “khu 
kinh tế mới”. Hậu quả là đã có những cuộc trốn chạy Việt Cộng mà lịch sử cần ghi nhận:  

Lần thứ nhất vào năm 1954, cả triệu người đã di cư từ bắc vào nam và lần thứ hai khi cộng sản 
xâm chiếm miền Nam Việt Nam năm 1975, cả triệu người rời bỏ quê hương bằng đủ mọi 
phương tiện như đường biển, đường bộ và hàng trăm ngàn người đã chết trong cuộc vượt 
thoát này.   

Ông Ðinh Ngọc Hiển, đại diện đảng Việt Tân tại 
Hoà-Lan đã chia xẻ những cảm nghĩ của ông 
trong cuộc đồng hành với người dân trong và 
ngoài nước đấu tranh cho một tương lai tươi sáng 
của đất nước. Trái với sự tuyên truyền của cộng 
sản, ông đặc biệt nhấn mạnh Việt Nam vẫn là một 
quốc gia được xếp hạng trong các nước nghèo 
sau 46 năm cộng sản cầm quyền. Ðại đa số 
người dân vẫn phải sống trong nghèo khổ trong 
khi những người cộng sản cầm quyền thì giàu có 
do hối lộ, tham nhũng, cướp đất của dân. Ông 
kêu gọi mọi người cùng đấu tranh cho các tù 
nhân lương tâm tại Việt Nam và chống lại luật hải 
cảnh do Trung Cộng áp đặt khi cho phép tàu của 
chúng có quyền nổ súng những tàu thuyền xâm 
phạm vào vùng lãnh hải do chúng tự đặt ra tại 
biển đông. 

Ông Trần Văn Thắng đại diện Gia Ðình Quân Cán 
Chính Việt Nam Cộng Hoà tại Hoà-Lan kêu gọi 
mọi người tiếp tục đoàn kết đấu tranh chấm dứt 
chế độ cộng sản để đem lại hạnh phúc cho người 
dân. 

Bà Trương Bạch Tuyết, một đồng hương tham dự 
biểu tình cũng nói lên tâm tư của bà. Tuy lớn tuổi 
bà nguyện đồng hành cùng mọi người trong các 
cuộc đấu tranh cho Tự Do tại Việt Nam khi bà còn 
sức lực. 

Xen lẫn với những lời phát biểu là những tiếng hô 
vang “Ðả Ðảo Cộng Sản”, “Tự Do Cho Việt Nam”, 
“Dân Chủ cho Việt Nam” “Nhân Quyền cho Việt 
Nam” và cả bằng tiếng Anh và tiếng Hoà-Lan 
vang dội cả góc phố. Những bài ca đấu tranh 
hừng hực lửa đã hâm nóng con tim của mọi 
người bất chấp những cơn mưa ngày càng nặng 
hạt. 

Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 15g30, mọi người 
cùng từ giã và hẹn gặp lại trong những cuộc đấu 

tranh sắp tới cho quê hương Việt Nam. 

Thế Truyền tường thuật 


