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TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 1975-2020 

 

Chúng ta tưởng niệm 45 năm ngày cộng quân CƯỚP miền Nam Tự Do 

qua bạo lực và dối trá bịp bợm nhân loại. 

 

Năm 1945 Việt Minh tuyên bố đã CƯỚP được chính quyền. Chữ 

CƯỚP này đã trở thành kim chỉ nam cho đảng cộng sản suốt 75 năm ở 

miền bắc và 45 năm tại miền nam. 

 

Đầu tiên chúng CƯỚP ruộng đất của toàn dân bỏ vào túi đảng qua trận 

đấu tố dã man chưa từng có trong lịch sử loài người! 5% nông dân đã bị 

hành hình theo chỉ tiêu của cố vấn Trung quốc. Nông dân bị ép buộc 

hay bị mê hoặc đứng lên giết địa chủ tưởng rằng mình sẽ dành được tí 

ruộng đất, ai dè ruộng trở thành của hợp tác xã, có nghĩa là chạy hết vào 

tay đảng viên của chính quyền địa phương, chúng quản lý hết (ăn cắp), 

còn người dân chỉ “làm chủ” mà thôi nên vẫn trắng tay vô sản!.  

 

Đảng CƯỚP hết ruộng đất cho vào sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ trung ương 

đến địa phương! Nạn CƯỚP này cho đến ngày nay phát triển quy mô 

nhiều hơn nữa nhưng khéo léo che đậy như cưỡng chiếm tịch thu tài sản 

của “thành phần phản động”, hay mua lại giá rẻ dưới chiêu bài “ nhà 

nước quy hoạch” bán cho các tập đoàn phát triển “ma”, rồi từ từ các tập 

đoàn ma biến mất và các chủ nhân ông chinh thức xuất hiện: chẳng ai 

xa lạ, chính là câc đảng bộ địa phương! Ăn CƯỚP thần sầu quả là đỉnh 

cao trí tuệ. 

 

Chúng CƯỚP mất tự do cá nhân, tự do tôn giáo và nhân quyền của bất 

cứ ai dám chống đối chúng, bỏ tù không xét xử, mà nếu có ra tòa thì 

cũng chỉ là bịp dư luận thế giới: các bản án đã được đảng viết sẵn, và 

thường là chẳng có luật sư nào biện hộ! mà có luật sư nào giỏi làm ê 

mặt các quan án thì sẽ bị côn đồ đánh đập (côn an do công an nuôi 

dưỡng làm sát thủ cho mình để tránh thế giới lên án), hay bị vu oan 

ngồi tù, bị tước bằng hành nghề với nhiều lý do bịa đặt và phản luật 

pháp. Thế mà “hiến pháp” của cộng sản Việt Nam vẫn dối trá ghi rằng 

“mọi người sinh ra đều binh đẳng”, và đảng vẫn trơ trẽn rêu rao dân chủ 

gấp triệu lần tư bản!  

 

Chúng CƯỚP hết tài nguyên và lãnh thổ của tổ tiên để lại mang bán 

cho Trung Cộng bỏ tiền vào túi riêng. Chúng mang giang sơn và toàn 

bộ những chương lịch sử lừng lẫy mấy ngàn năm của dân Việt dâng cho 

Trung Cộng ngay từ thời phôi thai của đảng. 
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Thay vì thương dân thống nhất trong hòa bình với miền Nam sau 1954, 

thi đua với miền Nam tư bản xây dựng coi chủ nghĩa nào ưu việt hơn, 

cho dân hưởng thái binh phồn thịnh, thì lại vay nợ quan thầy Trung 

cộng lương thực và vũ khí xâm lược gây chết oan khiên cho triệu triệu 

thanh niên hai miền, để cho dân tộc cuối cùng rơi vào bẫy nợ của TC, 

chỉ vì cái lý tưởng cộng sản hão huyền tàn độc của các đồ tể Mao, 

Lenin, và Stalin thời đó. 

 

Lịch sử đảng cộng sản đầy máu và nước mắt của dân hai miền, cực kỳ ô 

nhục vì toàn là dối trá vô liêm sỉ (hiệp định Geneve 1954, hòa đàm 

Paris 1973, ký rồi nhưng không tôn trọng), vô luân (vụ án bà Nguyễn 

thị Năm được chúng gọi là MẸ khi chúng còn trốn tránh cần nuôi 

dưỡng và che chở nhưng bị mang ra giết đầu tiên làm gương địa chủ), 

chụp mũ (vụ án VN Quốc Dân Đảng: cơ sở bị cộng sản đến bí mật chôn 

vũ khí rồi vu oan tiêu diệt) hay bắt cóc thủ tiêu (vụ án Đức Thầy Huỳnh 

Phú Sổ mời đi họp rồi giết mất xác). 

 

Sáng ngày 9 tháng 2 năm 1945, lãnh tụ của các đảng phái từng chung 

sức với Việt Minh đánh đuổi Pháp bị mật vụ của cộng sản đến không 

cho ra khỏi nhà, chỉ còn 1 mình lãnh tụ Việt Minh đi xe hơi đen có đoàn 

xe đạp hộ tống ra quảng trường Ba Đình trở thành “cha già” dân tộc 

duy nhất. 

 

Ông ta đã thành công trong vụ CƯỚP đầu tiên, trở thành lãnh tụ luu 

manh nhất lịch sử Việt Nam hơn hẳn vua chúa thời xưa, thủ tiêu biết 

bao nhiêu nhà ái quốc trong trắng để thâu tóm toàn bộ quyền lực về cho 

đảng, thực hành đúng chủ trương của Lenin: đạo đức của đảng là tất cả 

những gì có lợi cho đảng, không cần đạo đức hay tốt xấu. 

 

Tội ác của đảng công sản Việt Nam sẽ được lịch sử ghi chép và toàn 

dân ghi nhớ, ngàn năm bia miệng vẫn còn, dù chúng cố gắng hết sức 

ngụy tạo lịch sử và nhồi sọ thế hệ trẻ. Đảng cộng sản Việt Nam đang ru 

ngủ thanh niên bằng cách dựng lại âm nhạc huy  hoàng của thời Việt 

nam Cộng Hòa trên cả hai miền, khiến thanh niên mê hoặc trai thanh 

gái sắc, trò chơi thì đủ loại hấp dẫn, thuộc lòng từng câu từng chữ từng 

nốt nhạc trong từng bài hát, nhưng giặc phương bắc đã vào tràn đầy đất 

nước, chiếm hết biển Đông rồi thì thanh niên vẫn còn mù tịt chưa từng 

nghe tới bao giờ !. 

 

Ngày nay với thông tin đại chúng tự do xin các bạn trẻ tìm hiểu về bộ 

mặt thật của của đảng và lãnh tụ tiên phong của nó trên các phương tiện 

truyền thông của thế giới tự do, và quan sát lề lối sinh hoạt dân chủ địa 

phương, làm nền tảng xây dựng một nước Việt Nam không còn cộng 

sản tương lai.  
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Ngày tàn của cộng sản là tất yếu của lịch sử, không thể nào trường tồn 

vì chúng không từ dân mà ra, không lấy dân làm gốc, chỉ lấy bạo lực, 

nhà tù, kiểm soát, ngăn chặn, che dấu và dối trá để bảo vệ đảng. Chúng 

lúc này điên cuồng hanh hung, đánh đập, bỏ tù, tàn sát: đó là dấu chỉ 

giẫy chết của con thú dữ. Súng đạn có thể bịt miệng được một số người, 

nhưng không diệt đuọc cả một dân tộc. Đảng cộng sản có thể bán nước, 

nhưng dân Việt Nam không bao giờ chịu nhường một tấc đất cho giặc. 

 

Những quốc gia phương tây dân chủ đâu cần bảo vệ chế độ như thế, họ 

đâu cần bạo lực công an côn đồ quân đội che chở, dân bầu họ vào quốc 

hội để thay họ điều hành quốc gia (chứ không phải là đảng viên do đảng 

cử và bắt dân phải “bầu” như chiêu bài dân chủ giả hiệu nặn ra quốc hội 

chỉ phục vụ lợi ích của đảng mà thôi).  

 

Cộng sản Việt Nam còn CƯỚP hết các dịch vụ Y tế vào tay chúng, nào 

là lập ra các bịnh viện chỉ chữa cho đảng viên với thuốc cao cấp của thế 

giới, nào là ủy ban Bảo Vệ Sức Khỏe Trung Ương Đảng thâu tóm hết 

các trang bị tối tân, còn dân thì có tiền thì chữa không tiền về nhà chờ 

số mạng, thật đúng là Lương Y như Từ Mẫu, một khẩu hiệu Y tế mà 

đảng trưởng Minh lập đi lập lại không hề có chút liêm sỉ.  

 

Những ai sống ở miền Nam trước thời đảng CƯỚP tràn vào năm 1975 

đều nhớ không hề một bịnh viện nào lấy của ai một đồng viện phí nào 

trên khắp miền Nam (dân gọi là nhà thương thí nhưng đầy tình người). 

Ngày nay tất cả “vì dân” mà hệ thống y tế trở thành những lò sát sinh 

và làm tiền khổng lồ, chữa theo mức độ quà cáp, chết rồi nếu không đút 

tiền hay đi bằng xe chở xác của chúng thì khỏi đám ma. 

 

Cộng sản còn CƯỚP đi các cơ hội cho trí tuệ phát triển bằng cách ưu 

tiên thêm điểm vào trường học cho người gốc Trung quốc, cho gia đinh 

đảng viên, hay mua bán bằng cấp để cho các nhân tài thật sự mất cơ hội 

cống hiến, trù dập tàn độc với những ai dám tỏ ra giỏi hơn lãnh đạo. 

 

Chúng ta phải vững tin một chế độ phi nhân sẽ phải chấm dứt. Cộng sản 

Việt hay Tầu đều biết ngày chúng sẽ tàn, nên của cải và con cháu của 

chúng đã tuôn ra các nước phương tây để luật pháp che chở, và như thế 

chúng đã gián tiếp công nhận chế độ cộng sản của chúng chỉ là giả tạo 

KHÔNG phải là tất yếu của lịch sử loài người, chỉ là một thể chế dựng 

nên đẻ CƯỚP tài sản làm giầu cho bản thân và gia đình chúng mà thôi.  

 

Chúng ta phải vững tin rằng hồn thiêng sông núi và sự hy sinh ngàn đời 

của tiền nhân sẽ dựng lại một nước Việt tươi sáng. 

 

Kính thư 

 
BS Nguyễn Anh Dũng 

Chủ tich Cộng Đồng Tây Úc. 
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