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DỪNG NGAY LẠI HỠI Ý ĐỒ ĐEN TỐI 
 

(Ngày 30/4/1975 là ngày Việt Cộng bức tử nốt miền Nam Việt Nam và đưa toàn dân 
Việt Nam vào bao nỗi tù tội, chết chóc, điêu linh, thống khổ, vì thế, những nạn nhân 

Vc đều gọi là NGÀY QUỐC HẬN. Thế mà lại có những người đã và đang âm mưu 
thay tên Ngày Quốc Hận bằng những cái tên vô nghĩa để mong thực hiện xóa bỏ 

hận thù, làm mờ lằn ranh Quốc Cộng và tạo cho thế hệ trẻ VN có cái nhìn sai lệch về 
lịch sử, đồng thời giúp Việt Cộng xóa tội giết dân bán nước hơn nửa thế kỷ qua. 

Mong Quí Vị phổ biến rộng rãi giùm. Tác giả vô vàn cảm tạ.) 
 
 

 

Xin nói rõ về một ngày thống hận 
Ngày oan hờn tang tóc của miền Nam 
Ngày kết cuộc của nhiều năm xâm lấn 
Ngày cộng mở đầu vạn nỗi hờn oan 
 
Ngày mở đầu của bao màn bi kịch 
Của tang thương, chết chóc, của lao tù 
Của ngờ vực giữa họ hàng thân thích 
Của cha con, hai chiến tuyến nghịch thù ! 
 
Ngày hỏa ngục, ngày đau thương ly biệt 
Người chết ven đường, kẻ chết biển khơi 
Già trẻ, gái trai, xác nằm la liệt 
Đạn xé, lửa thiêu không vẹn hình người ! 
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Ngày mở đầu của gạt lừa, gian dối 
Bắt vợ xa chồng, con phải lìa cha 
Ngày tan nát, ngày nhục nhằn, hận tủi 
Máu lệ cùm gông tràn ngập sơn hà 
 
Ngày mở đầu cướp của dân nhà, đất 
Nhưng cắt Hoàng Sa - Nam - Giốc dâng Tàu 
Coi mạng con người không bằng con vật 
Đời sống dân lành thua kiếp ngựa trâu ... 
 
Ngày mở đầu của hờn đau chất ngất 
Ngày dân Nam gục xuống bởi bạo tàn 
Người yêu nước gọi là "NGÀY QUỐC HẬN" 
Bởi thương giống nòi và xót giang san 
 
Thương lính kiên cường, phục người trai Việt 
Sống đã hiên ngang chết cũng anh hùng ! 
Thành dù mất nhưng anh linh tuấn kiệt 
Mãi muôn đời bất tử với non sông 
 
Chỉ kẻ không tim, bất lương, tán tận 
Mới quên hờn dân tộc, Tháng Tư Đen  
Mới đổi tên ngày đau thương, quốc hận 
Thành những từ vô nghĩa để mờ quên ! 
 
Nghe rõ nhé, cộng còn gieo oan khuất 
Còn giết dân và dâng đất cho Tàu 
Thì mỗi ngày sẽ là ngày quốc hận 
Không chỉ một ngày cuối tháng Tư đâu !!! 
 
Này, Việt cộng mới lập lờ, gian xảo 
Mới mị lừa và qủy quyệt thế thôi 
Dừng ngay lại hỡi ý đồ đen tối 
Nếu thật thiện lương và óc, tim người 
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