
1 
 

Hai tháng Chín: 
Quốc Khánh hay Quốc Nhục? 

Nguyễn Quang Duy 
 

Quốc khánh phải là ngày vui của toàn dân tộc, nhưng từ 
ngày Việt Minh cộng sản cướp chính quyền, 17/8/1945, dân 
tộc Việt chưa có được ngày vui chung. 
 

Cộng sản cướp chính quyền 

Ngày 9/3/1945, Pháp bị người Nhật loại khỏi chính trường 
Đông Dương. Vua Bảo Đại tuyên bố hủy bỏ các hòa ước đã 
ký kết với Pháp. Vua Bảo Đại và chính phủ Trần trọng Kim 
chính danh và hợp pháp đại diện cho Việt Nam Độc Lập Tự 
Do. 

Chính phủ Trần trọng Kim vừa lo thu hồi độc lập, vừa lo 
nạn đói, lo cải cách xã hội và giáo dục, lo soạn thảo hiến 
pháp, lo xây dựng một quốc gia dân chủ và giầu mạnh. 

Nhưng an ninh quốc gia lại bị Việt Minh cộng sản nổi dậy 
cướp chính quyền. Trong tình hòa hợp dân tộc, ít nhất năm 
lần chính phủ Trần Trọng Kim đã tiếp xúc với đại diện Việt 
Minh cộng sản mời hợp tác nhưng không thành. 

Nhân ngày 17/8/1945, công chức chính phủ Trần trọng Kim 
tổ chức một cuộc biểu tình lớn, Việt Minh lợi dụng cơ hội, 
trà trộn vào hàng ngũ công chức, chăng những cờ, biểu 
ngữ và hô những khẩu hiệu cộng sản. 

Trong hồi Ký Thượng tướng quân đội Cộng sản Hoàng 
Cầm, viết rất rõ về hành động của kẻ cướp chính quyền 
như sau: “… Theo hiệu lệnh đã quy định, ba đội viên tuyên 
truyền xung phong xông lên, chĩa súng dồn “ban tổ chức” 
vào một góc, lập tức một đội viên tự vệ của chúng tôi tiến 
nhanh tới chân kỳ đài vung lưỡi dao bén sắc chém đứt dây 
lá cờ “quẻ ly” của chính quyền bù nhìn do Nhật dựng 
lên …” 

Trong hồi ký, Bác Sĩ Nguyễn Xuân Chữ, chủ tịch của Ủy Ban 
Giám Đốc Chính Trị Miền Bắc, kể về ngày 19/8/1945 như 
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sau : “… sau những lời vẫn có vẻ thân mật nhưng không đi 
đến một quan điểm chung, thanh niên đã vào nói chuyện 
tôi hôm trước, tiến tới chiả một ngọn súng lục vào mổ y sĩ 
và nói : Trong đại sự, phải gát bỏ tình nghĩa riêng tây, tôi 
yêu cầu ông mở cưả …” 

Bác Sĩ Nguyễn Xuân Chữ cho biết ông đã chỉ tay vào khẩu 
súng và nói: “Ông không cần phải giơ súng ra. Tôi không 
sợ bị đe dọa, nhưng tôi buồn cho tương lai nước nhà.” 

Ngày 2/9/1945 tại Quảng Trường Ba Đình Hà Nội, Hồ Chí 
Minh đọc “Bản Tuyên Ngôn Độc Lập” và tuyên bố thành lập 
nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Toàn bản Tuyên Ngôn 
không đá động gì đến đảng cộng sản, đến chủ nghiã xã hội 
hay chủ nghĩa cộng sản. 
 

Hai Tháng Chín Ngày Quốc Nhục 

Ngày Quốc nhục vì là ngày đảng cộng sản đã sử dụng bạo 
lực để cướp chính quyền. Ngay sau đó họ xuống tay tiêu 
diệt mọi người yêu nước nhưng không muốn theo Cộng sản 
Đệ Tam. Họ phản bội Tổ Quốc và Dân tộc theo lệnh Tầu 
Nga xây dựng một chế độ cộng sản tại Việt Nam. 

Ngày Quốc nhục vì từ đó đảng cộng sản từng bước cướp đi 
mọi quyền làm người, mà ông cha ta đã phải đổ bao xương 
máu giành lại từ Tầu, Tây, Nhật. 

Ngày Quốc nhục vì đảng cộng sản làm nhiệm vụ quốc tế 
đưa đất nước vào 4 cuộc chiến, gây bao tang thương, chết 
chót, hận thù. Với 2 cuộc chiến là tranh chấp nội bộ quốc 
tế cộng sản, chiến tranh với Cam Bốt và chiến tranh với 
Trung Cộng. 

Ngày Quốc nhục vì đảng cộng sản xé bỏ các hiệp định quốc 
tế Genève và Paris, làm nhiệm vụ quốc tế, sử dụng súng 
đạn Nga Tầu, xua quân cưỡng chiếm miền Nam chém giết 
dân lành vô tội, đưa cả nước vào nhà tù cộng sản. 

Ngày Quốc nhục vì đảng cộng sản theo lệnh Nga Tầu, đảng 
cộng sản thi hành đấu tranh giai cấp, cải cách ruộng đất, 
cải tạo tư sản,… gây bao tang thương đổ vỡ cho dân tộc 
Việt Nam. 
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Ngày Quốc nhục vì đảng cộng sản dâng Hoàng Sa, Trường 
Sa, Nam Quan, Bản Giốc, vịnh Bắc Bộ và nhiều phần đất 
nước cho ngoại bang Trung Cộng. Họ bán rừng, bán đất, 
bán biển để dân Tầu tràn lan trên đất Việt. 

Ngày Quốc nhục vì là ngày để chúng ta xét tội Hồ chí Minh 
kẻ đã gây ra cái chết của 2 triệu người Việt Nam. 

Ngày Quốc nhục vì hàng triệu dân Việt không sống được 
dưới chế độ độc tài đảng trị đã phải bỏ nước ra đi tha 
hương nơi đất khách quê người nhiều người đã chết trên 
đường tìm tự do. 
 

Ngày Quốc nhục vì Việt Nam nay là một nước nghèo nàn và 
lạc hậu nhất thế giới, thua cả Lào và Cam Bốt. Văn hoá, 
giáo dục, xã hội, chính trị, môi trường, Việt Nam đang lâm 
vào khủng hoảng trầm trọng. 

Ngày Quốc nhục vì đảng cộng sản cướp đất của dân gây 
hằng triệu dân oan từ Bắc xuống Nam. 

Ngày Quốc nhục vì đảng cộng sản đã và đang đàn áp mọi 
tiếng nói dân chủ và yêu nước. Họ sẽ tiếp tục đàn áp nếu 
chúng ta không cùng lên tiếng hổ trợ cho cuộc đấu tranh 
của đồng bào Quốc nội. 
 

Người Việt chúng ta chỉ có ngày vui khi thể chế cộng sản 
được thay thế bởi một thể chế cộng hòa tự do dân chủ. 
 

Nguyễn Quang Duy 
Melbourne, Úc Đại Lợi 
02/09/2016 
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