Mục Đích và Ý Nghĩa Ngày Quốc Hận
Vĩnh Hiếu Phi Đoàn 215, Thần Tượng
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Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một bài đọc : Mục Đích và Ý Nghĩa Ngày
Quốc Hận của Không Quân Vĩnh Hiếu. Bài này sẽ được phát vào đêm
Quốc Hận trên đài phát thanh OC
Xin nói sơ qua về tác giả:

Không Quân Vĩnh Hiếu là một phi công trực thăng võ trang thuộc Phi
Đoàn 215 Thần Tượng, trú đóng tại Sư Đoàn II Không Quân, Nha
Trang.
Anh là một chiến sĩ xuất sắc đã từng lập được nhiều thành tích cũng
như chiến công và đã từng tham dự hầu hết những mặt trận lớn tại
vùng II và nhất là trong trận chiếm “Mùa Hè Đỏ Lửa” .
Và đặc biệt anh đã được nhiều báo chí ngoại quốc nhắc nhở đến tại mặt
trận Tuy Hòa trên con Lộ máu 7B mà anh đã chiến đấu sát cánh bên
quân bạn cho tới giây phút cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam.
Kính thưa quý vị Quan Khách, Quý vị Niên trưởng cùng các chiến hữu,
Ngày 30 tháng 4 là ngày đánh dấu chấm dứt cuộc chiến tranh Việt Nam,
sau hai mươi năm tang tóc khói lửa. Cũng là ngày đánh dấu một khúc
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quanh của lịch sử, một khúc quanh lịch sử đen tối và tủi nhục cho dân
tộc Việt Nam!
Ngày 30 tháng 4 là ngày tất cả những người Việt chống Cộng khắp nơi
trên thế giới, thắp lên một nén hương lòng để tưởng nhớ đến những
vong hồn tử sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc cũng như hàng triệu đồng bào đã
bỏ mình trong cuộc chiến.
Ngày 30 tháng 4 là Ngày Quốc Hận. Tại sao ngày 30 tháng 4 được gọi là
Ngày Quốc Hận?
Hận đây không phải là hận của một kẻ chiến bại hận kẻ chiến thắng!
Quân Lực VNCH chưa bao giờ là một kẻ chiến bại!
Không có một lực lượng quân sự nào có thể chiến thắng kẻ thù khi
người pháo thủ pháo binh phải đếm từng viên đạn ra khỏi nòng, người
lính phải suy nghĩ khi bóp cò súng trước quân thù vì thiếu đạn dược,
máy bay không cất cánh được vì không đủ xăng nhớt! Quân lực VNCH
đã bị bỏ rơi và bôi nhọ để che đậy đường lối chính trị sai lầm của những
nước cường quốc cũng như quyền lợi của họ.
Hận đây là vì hàng triệu sanh linh vô tội đã bỏ mạng cho một cuộc chiến
tranh, phi nhân phi nghĩa, chỉ vì tham vọng của một lủ Cộng Sản láo
khoét, lường gạt, coi mạng sống con người như cỏ rác.
Sau bao nhiêu năm trôi qua, cái gọi là “chiến thắng ba mươi tháng tư”
mà bọn CSVN vẫn lếu láo khoe khoang chỉ là một kết quả được sắp đặt
trên thế cờ chính trị thế giới, và cái gọi là “chiến thắng” đó chỉ là một
kết quả tạm bợ. Vì bạo lực sẽ không bao giờ chiến thắng được công lý!
Vì bánh xe lịch sử chưa bao giờ ngừng quay cả cũng như cuộc chiến
chống Cộng của những người Việt yêu tự do vẫn chưa bao giờ ngừng
cả.
Sau bao nhiêu năm trôi qua, cái gọi là ” Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa”
càng ngày càng để lộ bộ mặt thật: chúng chỉ là một tập đoàn khát máu
tôn thờ “Chủ Nghĩa Cộng Sản”; một đám Cộng Nô cắt đất nhượng nước
để trả ơn cho quan thầy đã hậu thuẩn chúng đạt được mục tiêu hầu
được no cơm áo ấm. Và bây giờ chúng đã trở thành những tên đại tư
bản tham quyền cố vị để tiếp tục làm giàu trên xương máu người dân!
Sau bao nhiêu năm trôi qua, bị đè nén, áp bức và nhất là khi nhìn thấy
cái hiễm họa mất nước gần kề cho đám Tầu phỉ phương bắc, người dân
trong nước đã bắt đầu vùng dậy phất cờ khởi nghĩa, bất chấp hậu quả
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đàn áp và đe dọa của bọn CS khát máu. Chúng ta phải tin tưởng rằng
giây phút mà tập đoàn lãnh đạo CSVN sẽ bị bứt bỏ như những con đỉa
hút máu no tròn sẽ đến trong một ngày rất ngần đây.
Kính thưa Quý vị Niên trưởng cùng các Chiến hữu,
Tất cả những cựu chiến sĩ VNCH đã bỏ xương máu chiến đấu chống bọn
CS xâm lăng sẽ phải tiếp tục chiến đấu một cuộc chiến chưa kết thúc
bằng cách hổ trợ dưới mọi hình thức, cho phong trào lật đổ bọn CSVN
đang bành trướng tại quê nhà. Sự hổ trợ của tất cả những người Việt
chống Cộng tại hải ngoại sẽ là một nguồn nhiên liệu hữu hiệu để giúp
cho đồng bào của chúng ta mau chóng thành công trong việc dành lại
“Tư Do – Độc Lập – Dân Chủ” thật sự cho đất nước. Ngoài ra, những
cựu chiến sĩ VNCH còn có một bổn phận thiêng liêng cao cả khác, đó là
làm sáng tỏ lịch sử, nói lên sự oai hùng của QLVN/CH, phơi bày sự thật
về cuộc chiến tranh VN để cho thế hệ con cháu mai sau này sẽ có một
cái nhìn đúng đắn hơn để biết tri ơn QLVN/CH và hàng trăm ngàn chiến
sĩ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Tổ Quốc Quê Hương.
Ngày nào mà Cộng Sản Việt Nam bị tiêu diệt và lịch sử đấu tranh dành
tự do độc lập cho dân tộc Việt Nam được sáng tỏ thì ngày đó những
vong hồn những anh linh tử sĩ, những chiến hữu đã bị bức tử trong
những giây phút cuối cùng của cuộc chiến tranh đau thương này sẽ
được ngậm cười nơi chin suối. Và sau cùng chúng ta xứng đáng hãnh
diện vinh dự là đã được mang một bộ quân phục đã từng được phục vụ
dưới lá cờ Màu Vàng Ba Sọc Đỏ thân yêu!./.
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