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THÔNG TƯ TƯỞNG NIỆM NGÀY 30-4-1975 

 42 NĂM QUỐC NẠN - 42 NĂM QUỐC TANG 
 

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni 

Kính thưa quý Đồng hương Phật tử trong và ngoài nước 
 

21 năm chiến chinh khói lửa, "Nội chiến tương tàn" (1954-1975), bom đạn và vũ khí tinh vi của hai khối 

"Tư bản" - "Cộng sản" đã đổ xuống làm tan hoang đất nước. Quân dân hai Miền xương đã chồng như núi, 

máu đã đổ thành sông. Hội nghị Hòa đàm Ba Lê kéo dài dai dẳng 5 năm trường (1968-1973) mới đưa tới 

Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973. Những tưởng Việt Nam sớm chấm dứt chiến tranh, hai miền Nam Bắc 

sẽ được chung sống hòa bình, nhưng không, Cộng Sản Miền Bắc - con cờ của Cộng Sản Quốc Tế - đã dốc 

toàn lực giành dân lấn đất, cưỡng bách xâm chiếm trọn vẹn Miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.   
 

Ngày 30-4-1975, chính là Ngày Quốc Nạn và Quốc Tang 

của dân tộc Việt Nam kéo dài triền miên tới nay đã 42 năm. 
 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan trầm tư chia sẻ cùng 

đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, thành tâm tưởng niệm Ngày Quốc Nạn của Tổ quốc và Ngày 

Quốc Tang của Dân tộc. 
 

Kính thưa quý liệt vị, 
 

42 năm Quốc Nạn - Quốc Tang, "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản 

làm"; Đừng nhìn những gì Cộng Sản vẽ, tô, sơn, phết bề ngoài mà nhận chân chủ trương chính sách "xanh 

vỏ đỏ lòng" của chế độ Cộng Sản dưới sự thống trị sắt máu tàn bạo dã man bất di bất dịch của Đảng Cộng 

Sản Việt Nam. Hãy trầm tư sâu lắng và thành tâm tưởng niệm: 
 

- Hàng triệu gia đình nạn nhân qua cuộc chiến, dù trực tiếp hay gián tiếp, có người thân tử trận, tử nạn, bị 

thương tàn phế. Hàng triệu gia đình đều sống trong cảnh con mất cha, vợ mất chồng, trẻ em thành cô nhi, 

vợ hiền thành góa phụ, cha mẹ khóc con, cháu chắt khóc ông bà.  
 

- Hàng nhiều chục ngàn thương phế binh sống hẩm hiu cho đến cuối đời, lê lết tấm thân tàn trên mọi nẻo 

đường quê hương bán vé số, lượm vỏ ve chai, vá xe đạp, thậm chí ngửa tay ăn xin, chảy nước mắt đón 

nhận chút tội nghiệp bố thí của kẻ qua đường hay lâu lâu nhỏ giọt từ đâu đó ở phương xa. 
 

- Thân trai đền nợ nước, xông pha khói lửa, bảo vệ sơn hà, gìn giữ núi sông. Các anh đã nằm xuống, nấm 

mồ chôn vội khắp đó đây, không hương không khói, cây cỏ um tùm. Ngay Nghĩa trang Quân Đội Biên 

Hòa không những bị xóa tên, mà còn bị chiếm hữu, thu hẹp, cưỡng bách di dời. Than ôi, nam nhi chi chí, 

thảm thay hy sinh vì tổ quốc! 
 

- Sau khi cưỡng chiếm Miền Nam, nhà tù cả nước liền được thành lập từ Nam chí Bắc, từ các nơi đầm lầy 

ẩm thấp muỗi mòng tới các vùng núi hoang vu rừng thiêng nước độc để đày ải cực hình lao động khổ 

nhục toàn bộ Quân - Cán - Chính Việt Nam Cộng Hòa, và những nhà lãnh đạo tu sĩ các Tôn giáo, trong 

đó nhiều nhất là Phật Giáo. 
 

- Sau 30 tháng 4 năm 1975, từng đoàn xe tải công voa nối dài ngày đêm liên tục ùn ùn vào ra Nam Bắc, 

vơ vét hốt sạch "những tàn dư Mỹ - Ngụy" đưa về làm giàu cho Miền Bắc và đổ vào hầu bao không đáy 
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Cộng Sản Đỏ. Thực hiện chính sách đánh "Tư sản mại bản", "Đổi tiền", người dân mất sạch, tiền của chui 

vào túi riêng của người Cộng Sản "vô sản", đày ải dân lành đến các vùng kinh tế mới dãy chết ở đó. 
 

- Chiếm đoạt các cơ quan, dinh thự, cao ốc làm nơi ăn ở của các "Ủy Ban Quân Quản"; Cưỡng đoạt các 

cơ sở từ thiện, xã hội, cô nhi, ký nhi, trường học, những nơi thờ tự tôn giáo, nhiều nhất là Phật Giáo, biến 

thành các hợp tác xã quốc doanh, trại chăn nuôi, vựa phân bón,... Tước đoạt ruộng đất của dân lành để 

dân nghèo mất trắng, thống thiết nỗi "Dân Oan"! 
 

- Lịch sử bao đời chống ngoại xâm kiên cường bất khuất bảo vệ núi sông, "Nam quốc sơn hà Nam Đế cư, 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư, Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư." - 

(Sông núi nước Nam, dân Nam ở. Thiên hà vũ trụ đã định phân. Cớ sao giặc Bắc sang xâm phạm. Chúng 

bay sẽ bị đánh tan hoang.), không để mất một tấc đất của tổ tiên ông cha để lại. Thì nay Cộng Sản Việt 

Nam đã dâng cho Cộng Sản Tàu: Biên giới 6 tỉnh địa đầu phía Bắc, cắt biển cắt bờ, không phận, hải phận, 

hải đảo, Hoàng Sa, Trường Sa. Ngư dân Việt Nam bị hiếp đáp, tàu bè bị đánh chìm, vùng biển bị thăm 

dò, run sợ không dám nêu đích danh mà chỉ nói phớt ỡm ờ "Phát hiện có tàu lạ". Ngay trong đất liền, nào 

Bô-Xít Tây Nguyên, gần nhất là Formosa Hà Tĩnh, gây biết bao di hại và thảm họa khôn lường. 
 

- Dân chúng, thanh niên, sinh viên, học sinh mạnh dạn tự động đứng lên biểu tình chống Trung Cộng - Kẻ 

thù truyền kiếp của dân tộc - đòi "Giặc Tàu hãy cút về nước", trả lại Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, 

Hoàng Sa, Trường Sa, biên giới, dẹp "Chương trình Bô Xít", xóa "Vụ án Formosa". Từ bao năm qua, 

Cộng Sản Việt Nam hèn nhác không dám đối trả với kẻ thù mà đã, đang thẳng tay đối trả một cách tàn 

nhẫn khốc liệt với chính người dân của mình: hăm dọa, đánh đập, bắt bớ, tra khảo, tù đày. 
 

- Các Nghĩa Trang Liệt Sĩ đánh đuổi Trung Quốc xâm lăng năm 1979, Liệt Sĩ Hải Quân với trận hải chiến 

Trường Sa 1988, hỡi Cộng Sản Việt Nam, sao lại xóa tên đổi tên? Cái gì mà gọi là "Xuất khẩu lao động"? 

Con gái tuổi thơ VN bị bán ra nước ngoài? Môi trường học đường bao nhiêu tệ đoan tệ nạn đã diễn ra. 

Đạo đức gia đình bị đổ vỡ, con cái giết cha mẹ, cháu chắt giết ông bà, anh chị em chém giết nhau. Đạo 

đức truyền thống văn hóa văn hiến và tình tự dân tộc bị băng hoại từ trong gốc rễ.   
 

- Chương trình thủy lợi nửa vời phá nát hệ thống sông lạch ao hồ, công trình thủy điện bất cập quản lý, và 

chặt cây phá núi phá rừng, chính là hậu họa gây nên đất chùi núi lở đèo sụt thất thường và di hại lũ lụt 

kinh hoàng thảm khốc triền miên giáng xuống cho người dân gánh chịu. 
 

- Lịch sử gần 5,000 năm dòng giống Lạc Hồng, con cháu Rồng Tiên của dân tộc Việt Nam, dù trải qua 

hàng ngàn năm bị ngoại xâm đô hộ, hay hàng ba trăm năm nội chiến tương tàn, khi khói lửa đao binh kết 

thúc, người dân Việt vẫn sống trên Quê Cha Đất Mẹ chứ chưa từng đồng loạt cả hàng triệu người đành 

đoạn bỏ nước, vượt biển vượt biên trốn chạy lưu vong. Ai nhớ ai quên hơn nửa triệu đồng bào ruột thịt bị 

vùi chôn đáy biển, tan xác giữa núi rừng. Và ai đã manh tâm tìm cách xóa bỏ "Các Tấm Mộ Bia Thuyền 

Nhân" ở các trại tỵ nạn Đông Nam Á? 
 

Ngày Quốc Nạn của tổ quốc, Ngày Quốc Tang của dân tộc - hơn 90 triệu người dân trong nước và hơn 5 

triệu người Việt lưu vong, chúng ta cùng nhau trầm tư sâu lắng và tưởng niệm chân thành. Thỉnh nguyện 

Chư Tôn Đức Tăng Ni và 41 cơ sở Tự viện Thành viên trong Giáo Hội trên toàn quốc Úc Đại Lợi - Tân 

Tây Lan tùy nghi tổ chức Lễ Tưởng Niệm 42 năm Quốc Nạn vào 30-4-2017 này. Cầu mong đất nước 
được tư do, độc lập, dân chủ, nhân quyền, cho mọi người dân Việt được chung sống hòa bình thịnh vượng 

như các quốc gia tự do dân chủ trên thế giới, và không bị Cộng Sản Tàu xâm thực. 

 

Trân trọng kính chào quý liệt vị. 

 

TM Hội Đồng Điều Hành 

Hội Chủ 

 

 

 

 

 

 

Hòa Thượng THÍCH BẢO LẠC 


