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Thư mời 

Tham dự lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30-04 

Kính thưa quý vị 

- Lãnh đạo tinh thần các tôn giáo; 

- Đại diện các tổ chức, hội đoàn; 

- đồng hương, 

Những ngày cuối tháng tư gợi cho chúng ta nhớ đến nỗi đau 

buồn của dân tộc Việt. Ngày của chia ly, chết chóc, tang 

thương,… Ngày mà Việt Cộng đã hoàn toàn cưỡng chiếm 

miền Nam Việt Nam (vùng trời tự do còn lại của đất nước sau 

hiệp định chia đôi đất nước, Genève 1954) để thực hiện 

“nghĩa vụ quốc tế”: hoàn toàn nhuộm đỏ đất nước Việt Nam 

đi theo chủ thuyết vô thần cộng sản. 

Nhìn theo chiều dài lịch sử của dân tộc thì đây là một thời kỳ đen tối nhất, một vết nhơ không thể 

bôi xóa của dân tộc Việt Nam. Đã có biết bao giấy mực, tài liệu ghi lại tội ác này của người cộng 

sản. Tuy nhiên, xin sơ lược vài nét chính ở đây để nhắc nhớ cho mỗi con dân nước Việt vì sao 

ngày 30-04-1975 lại được gọi là ngày Quốc Hận ? 

Sau khi hoàn toàn nắm giữ quyền cai trị trên toàn cõi đất nước, Việt Cộng đã gây ra những tội ác 

tài đình cho dân tộc Việt Nam qua những việc như sau đây: 

1/ Bắt hết hàng trăm ngàn quân nhân cán chính của chế độ cũ lùa vào tù, đày ải tra tấn dã 

man bằng mọi hình thức như: lao động khổ sai, tra tấn tinh thần, thức ăn dơ bẩn, đói khát 

bịnh tật, chết dần chết mòn trong trại tù cộng sản. 

2/ Bần cùng hóa nhân dân qua các đợt đổi tiền, “đánh tư sản mại bản”. 

3/ Chiếm đoạt tài sản của những gia đình thuộc chế độ cũ bằng chương trình “kinh tế 

mới”. 

4/ Vì không thể sống chung với chế độ man rợ này nên người dân đã liều mạng lao ra biển 

để tìm đường lánh nạn cộng sản. Con số tử vong vì bão tố, đói khát, hải tặc lên đến hàng 

trăm ngàn người. 

Với nỗi đau ngút trời ngần ấy đã xảy ra sau ngày 30-04-1975 thì không có danh từ nào khác  để 

diễn tả đúng hơn danh từ ngáy Quốc Hận 30-04. 

Chúng ta đến đây và đã chọn nơi đây là quê hương thứ hai, cho dù thời gian có qua đi bao lâu 

chăng nữa, thì hãy ghi dấu ngày này bằng hành động cụ thể là hãy cố gắng thu xếp thời gian mời 

gọi, đến với nhau để cùng tưởng niệm về một chứng tích đau thương của dân tộc này. 

Trong tinh thần đó, Ban Chấp Hành Cộng Đồng kính mời quý đồng hương đến tham dự lễ tưởng 

niệm ngày Quốc Hận 30-04 năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 30-04-2021. 

Thời gian: thứ sáu, 30-04-2021 từ 14-16 giờ 

Địa điểm: (tòa đại sứ Việt Cộng) Javastraat 1 - 2585 AA Den Haag 

Sự hiện diện của quý đồng hương là niềm hãnh diện cho cộng đồng của chúng ta tại Hòa Lan. 

Trân trọng kính chào thân ái, 

Nguyễn Hữu Phước 

Chủ Tịch Cộng Đồng 
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