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Quan điểm Của Hội Cựu QN/QLVNCH Tây Úc.  

Kỷ Niệm lần thứ 45 ngày 30/40/1975 - 2020  
 

 

Ngày Kỷ Niệm 30/04 

năm nay đã diễn ra 

trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid-19 đang 

lan rộng nhanh 

chóng trên toàn thế 

giới. Người ta đang 

tìm kiếm sự thật 

đằng sau covid-19, 

về nguồn gốc của nó, 

sự thiếu kiểm soát 

của chính phủ Trung 

Quốc dẫn đến sự lây 

lan virus trên toàn 

thế giới, và dù sao đi 

nữa thì họ đã phạm 

vào một tội phạm rất nham hiểm, có nghĩa là họ đã tạo ra con virus được sử dụng như 

một vũ khí sinh học để làm hại nhân loại?  

 Có nhiều ý kiến và lập luận về virus Coronavirus có nguồn gốc từ Vũ Hán Trung quốc 

và do chính quyền cộng sản Trung quốc đã che giấu những tin tức quan trọng đến với 

công chúng nên đã gây ra sự chậm trễ trong việc kiểm soát lây lan của virus và kết quả là 

đại dịch lan rộng khắp thế giới. 

Hiện nay, số người chết của đại dịch đang gia tăng ở các nước phương Tây nhưng trớ 

trêu thay nó giảm tại điểm khởi đầu, nơi cái chết đã gần như ngừng ở Trung Quốc. Một 

điều chúng ta cần lưu ý rằng, lực lượng quốc phòng của Trung quốc có đến hằng triệu 

binh lính tập trung dầy đặc trong các doanh trại thì sự lây lan và chết vì dịch bệnh là điều 

không thể tránh khỏi. Nhưng con số tử vong của những người này đã không được báo 

trong tổng số chết trong dịch bệnh.Đây là một nghịch lý và cũng là nguyên nhân để chúng 

ta tìm kiếm sự thật.  Chúng ta tự hỏi liệu những con số  báo cáo về nhiễm bệnh và tử vong 

là những con số thực tế hay là chế độ cộng sản Trung cộng che giấu sự thật và vì sao họ 

phải che giấu điều đó?  Trong một quốc gia tự do và dân chủ như Úc, chúng ta có báo cáo 

hàng ngày từ tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ vì nó là mối quan tâm hàng đầu của 

quốc gia mà chính quyền phải giám sát và ngăn chận con virus, đó là điều cần thiết mà 

người dân phải được bảo vệ. Thật không may, các nhà lãnh đạo của chế độ cộng sản 

Trung cộng đã không có cùng một phương hướng này!  

 

Đã có giả thuyết rằng Trung cộng đã cô lập những người đã bị nhiễm virus trong các địa 

điểm xa xôi xa thành phố, nơi mà được coi giống như các trại cải tạo cho tù nhân. Vì vậy, 

trong đó, những người bị bệnh phải tự chữa lành bản thân bởi các phương pháp dân gian 

thô sơ và nếu họ không phục hồi sau đó họ được coi là đã chết vì một căn bệnh lạ hoặc họ 

sẽ bị giết. Chính phủ Trung cộng cũng lợi dụng tình hình hiện nay để truy tố những 



người chiến đấu cho tự do và quyền con người. Họ cũng ngăn chặn các tín ngưỡng tôn 

giáo và cô lập những người phản đối chế độ bằng cách mượn lý cớ của việc giãn cách xã 

hội. Hơn nữa, chính quyền Trung cộng cũng lợi dụng tình hình để gây hấn một cách hung 

hăng ở biển đông. Họ tăng các hoạt động trong khu vực này để phô trương lực lượng 

quân sự nhằm xâm chiếm  lãnh hải và các vùng lãnh thổ của Việt Nam. 

Với những điểm trên, đã biểu hiện ra rằng Trung cộng luôn có ý định xâm lược Việt 

Nam. Vì vậy, tình đồng chí gắn bó keo sơn Việt – Trung gần như là không còn nữa. 

Chủ thuyết cộng sản đã thực hiện trên Việt Nam đã 75 năm. Đây là một chủ nghĩa đầy 

dối trá và bạo lực. Nó không giúp cho đất nước phát triển thực sự như họ hằng khoe 

khoang là đứng ngang tầm với thế giới. Nhưng sự thực là người dân Việt Nam đang bị 

thống trị bởi cái hệ thống đảng cộng sản. Họ sử dụng hệ thống đảng để điều hành nền 

kinh tế qua hình thức Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là sự kết hợp 

chắp vá giữa  hình thức   kinh tế quốc doanh và tư bản . Có nghĩa là họ mượn nợ của các 

nước ngoài rồi hoạch định  nền kinh tế qua hình thức quốc doanh với sự chỉ đạo của đảng 

và cho dù là tư nhân kinh doanh nhưng vẫn dưới sự kiểm soát của đảng cộng sản. Do đó 

sự chia chác lợi nhuận từ những nguồn vốn vay mượn hay tham nhũng là đương nhiên 

xảy ra trong các đảng viên với nhau  

 Chính quyền Cộng sản Việt Nam đã và đang siết chặt những tiếng nói đòi hỏi tự do và 

nhân quyền của người dân cũng như tịch thu đất đai của người dân để làm giàu cho riêng 

họ.Trong khi họ khiếp sợ dưới sự tung tác của trung cộng ngoài biển đông như chiếm đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa cũng như hiếp đáp ngư dân Việt Nam ngoài biển khơi  

 

Hiện nay sự thống trị của đảng công sản cùng với sự kết hợp của xã hội đen đang tạo ra 

một tầng lớp tư bản đỏ giàu có. trong khi 80% người dân vẫn cực khổ vì kế sinh nhai trên 

mảnh đất ngày càng khô cạn nguồn nước, hay các ngư dân ngày càng bị thu hẹp vùng 

đánh bắt hải sản bởi nạn cướp biển của Trung cộng. 

 Trong khi đó, cơ cấu quyền lực nhà nước thì được  xây dựng bằng những đồng tiền tham 

nhũng và bóc lột người dân! Đây cũng chính là lý do mà nền tảng đạo đức và công bằng 

đã biến mất trong xã hội. Bởi vì,trong xã hội cộng sản con người đối xử với nhau không 

còn nhân tính luôn có những lừa dối và đặt nặng trên sự trao đổi tiền bạc hơn là sự tương 

kính. Trong khi sự tôn trọng thật mới là điều cốt lõi để xây dựng quan hệ giữa con người 

và xa hơn nữa là nền tảng để phát triển xã hội.  

Cơn đại dịch Coronavirus xảy ra hiện nay đã là một ánh sáng chiếu vào cái chủ nghĩa 

cộng sản còn đang tồn tại ở các nước như Trung cộng, Bắc Hàn và Cuba và Việt Nam. 

Cái chủ nghĩa này nó không còn thích hợp với truyền thống của con người Việt Nam. 

Hơn thế nữa, cái đảng cộng sản Việt Nam càng tiếp tục làm tay sai của Trung cộng thì 

càng bị chúng bắt nạt. Thời gian vừa qua đã chứng minh một điều, những quốc gia nào 

có những liên hệ với Trung cộng thì rất dễ dàng trong sự lây lan của dịch bệnh.   

Do đó,hơn bao giờ hết. Đây  là thời điểm thích hợp để thay đổi hướng đi của dân tộc là từ 

bỏ chủ nghĩa Cộng sản. Có như vậy, nước Việt Nam mới có sự phát triển mạnh mẽ trong 

việc theo đuổi một thể chế tự do dân chủ, công bằng và tôn trọng nhân quyền cho mọi 

người dân.  

Nhân dịp ngày 30 tháng tư lần thứ 45. Chúng ta cùng tưởng nhớ đến những người lính 

Úc Việt  và đồng minh đã hy sinh thân mình để truyền bá và bảo vệ tự do và dân chủ cho 

Việt Nam. Chúng ta cũng nhớ đến những đồng bào đã bỏ thân mình trên con đường tìm 

tự do. Họ là những người xứng đáng được lưu danh trong lịch sử dân tộc Việt Nam.  

Chúng ta không bao giờ quên họ.  

Trân Trọng  

Nguyễn Văn Thanh 



 

 

 

 

A REFLECTION FROM THE REPUBLIC OF VIETNAM 

VETERANS’ASSOCIATION OF WA ON THE 45th ANNIVESARY OF 

THE BLACK APRIL 2020 
(30/04/1975 - 2020) 

 

 

The Black April anniversary this year took place during the Covid-19 epidemic that is 

spreading rapidly throughout the world. People are looking for the truth behind Covid-

19, its origin, the mismanagement of the Chinese government resulting in the world wide 

spread of the virus, and whether they were guilty of a most sinister crime, that is, did they 

create the virus to be used as a bio weapon to harm humanity?  

 

There are many opinions and theories about the Corona virus that originated from 

Wuhan China. The Chinese Communist Government hid crucial information from the 

public which caused delay in controlling the spread of the virus and resulted in the world 

wide pandemic.  

Currently, the death toll of the pandemic is increasing in Western countries but ironically 

it decreases at the starting point where the deaths have almost ceased in China. We also 

note that China's defense forces have two million soldiers concentrated in the barracks, 

so the spread of virus and death is inevitable but the figures do not seem to reflect this.   

This is a paradox that has caused us to seek the truth.  We wonder whether the reported 

number of cases and deaths are the actual numbers or is the Chinese Communist regime 

hiding the true extent of virus spread and why are they hiding it?  In a liberal and 

democratic country such as Australia, we have daily reports from all states and 

territories as it is the nation’s top concern that the state have to monitor and contain the 

virus, it is vital that our people are protected.  Unfortunately, the leaders of the Chinese 

Communist regime do not seem to share this view!  

 

There have been theories that China has isolated the people who have been infected by 

the virus in the remote locations far away from the city, which seem to resemble re-

education camps for prisoners. So in there, the sick people have to heal themselves by the 

rudimentary folk methods and if they do not recover then they are considered to have 

died of an illness or they will be killed.   

The Chinese governments are also taking advantage of the current situation to prosecute 

those people who fight for freedom and human rights. They also suppress the religious 

beliefs and isolate those who oppose the regime using the excuse of social 

distancing. Moreover, the Chinese government also take advantage of the situation to 

exert aggression in the South China Sea. They increase activities in this region to flaunt 

their military forces invade Vietnam’s territorial water and the territories 

With the above points, it has been revealed that China always had the intention of 

invading Vietnam. Thus the friendship of Viet – China is no longer as close as it used to 

be.  

The Communist doctrine has been in Vietnam for 75 years. This system has been 

deceitful and violent against its subjects. In fact, the Vietnamese people are being 

dominated by the Communist Party system which is not providing the benefits they claim 

in developing for the country.  

 

 

 

 



 

 

 

 

They use the party system to operate the economy via the socialist-oriented market 

economy. This is a patchwork combination between the state-owned economy and 

capitalism. It means that they borrow foreign debts and then plan the economy by taking 

part in the communist party’s direction whether it is private business but still under the 

control of the Communist Party. Corruption is certainly occurring amongst the party 

members.  

The Communist government of Vietnam has been suppressing the voices required for the 

freedom and human rights of people. They have also confiscated the land of the people 

for their own wealth. The corrupt Vietnamese regime allows the Chinese government to 

invade the Paracel and Spratly islands as well as allowing them to bully the Vietnamese 

fishermen.   

 Today, the Communist Party VN uses the police forces to rule the people. They also use 

gangsters to suppress and rob the people’s properties. They become a rich class in society 

whilst 80% of people remain poor. These people suffer and are extremely miserable due 

to losing their livelihood as the river continues to dry up. The fishermen also suffer as 

their fishing zone increasingly shrinks due to the coercion and bullying from Chinese 

ships.  

Meanwhile, the structure of state power is built with corrupt money and exploitation of 

people!  The morals and ideals of fairness have disappeared in society and there is no 

respect for one another. The people in this Communist society no longer treat each other 

as human beings.  

The Corona virus pandemic is shining a light into communism that exists in countries 

such as China, North Korea, Cuba and VN. This doctrine is no longer suitable for the 

Vietnamese people and if the Communist Party of Vietnam continues to be the minions of 

the CCP, the more they will be bullied.  We can see that countries which have strong 

relations with China, have severely been impacted by the virus. So now, more than ever, 

is the time for countries such as Vietnam to change the direction of the nation and to 

abandon Communism. This will allow Vietnam to have strong development in pursuit of 

freedom and a democracy regime, which is fair and respects the human rights of all 

people 

 

On the 45th of the Black April, we remember the Australian and Vienamese soldiers and 

allies who sacrificed themselves to protect the freedom and democracy of Vietnam. We 

also remember the Vietnamese people who fought on the path towards freedom and lost 

their lives. They are worthy in the history of Vietnam. We will never forget them.   

 

Lest we forget. 

 

Your Sincerely, 

 

Thanh Van Nguyen 

 

 

 

 

 

 


