
QUỐC HẬN  
VONG QUỐC HẬN! 

Nguyễn Hà Tịnh 
Kính thưa quý đồng hương ở hải ngoại và đồng bào Việt nam ở quốc nội. 

 
Vào ngày này cách nay đúng 35 năm, với sự hung tàn của quân đội cộng sản Bắc Việt, từng phần 
lãnh thổ của Miền Nam thân yêu của chúng ta lần lượt bị cưỡng chiếm. Chắc đồng bào và quý đồng 
hương vẫn chưa quên được thãm cảnh nơi nào cộng quân kéo tới thì người dân nơi đó liều mình 
băng qua làn tên lưới đạn để tìm đường về với quân đội Quốc Gia. Như một sự an bài nghiệt ngã 
của lịch sử dân tộc, mảnh đất tự do cuối cùng rồi cũng rơi hoàn toàn vào tay việt cộng.  
 
Trong cảnh ly loạn của quê hương, trong sự tồn vong của cả một chính thể mà hàng triệu người con 
của Miền Nam nước Việt của nhiều thế hệ đã đổ bao xương máu để xây đắp và để giữ gìn nay bỗng 
chốc rơi hết vào tay quân cướp nước, thật đau thương, thật tang tóc.  

 
Để giữ tròn khí tiết của người chiến sỹ Quốc Gia, trong những ngày cuối cùng của tháng tư đen năm 
1975, đã có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chiến sĩ hữu danh và vô danh chọn cho mình cái chết 
liệt oanh để bảo toàn danh dự và tiết nghĩa của người chiến sỹ Quốc Gia khi đất nước rơi vào tay 
cộng phỉ.  

 

 
Mà trong khả năng hạn hẹp, chúng tôi xin trích xuất dưới đây danh sách một số sỹ quan, hạ sỹ quan 
và binh sỹ đã “giữ nước, nước mất, mất theo nước, an dân, dân khốn, khốn với dân” để như một nén 
hương long kính dâng lên anh linh của các anh hùng dân tộc đã vị quốc vong thân trong tháng tư 
đen đầy tủi hờn đó của cả dân tộc:   

 
 

Đối với bọn giặc cộng, những tên nô lệ một chủ thuyết 
ngoại lai thì ngày 30/4/1975 là ngày đại thắng, là ngày 
"thống nhất" đất nước, là ngày gian sơn gấm vóc Việt nam 
được thu về một mối để sẳn sàng dâng bán cho thiên triều 
Trung cộng.  
 
 
 
 



 
Vâng! Trên bình diện địa lý ngày 30/4/75 là ngày lãnh thổ Việt nam thống nhất, nhưng về phương 
diện nhân tâm, ngày 30/4/1975 là ngày loạn lạc đối với cả 20 triệu người miền Nam thuở ấy. Vâng, 
và ngày 30/4/1975 cũng là ngày khởi đầu cho sự tan vở của một hệ thống chính trị nhồi sọ, giáo 
điều, bưng bít và một chiều của chủ nghĩa Cộng sản đối với nhân dân miền bắc khi họ vào miền 
Nam và chứng kiến được sự tự do và phồn thịnh của đồng bào mình mà suốt tròn 20 năm họ được 
đảg và nhà nước cộng sản và Hồ Chí Minh tuyên truyền rằng đồng bào miền nam đang đói rách 
đang lầm than, bởi họ luôn luôn bị “Ngụy kềm, Mỹ Hãm”.  

 
 
Vâng cũng từ chính cái ngày 30 tháng tư tang tóc đâu thương của một nữa dân tộc Việt nam đó, họ 
phát giác ra được rằng mình đã bị lừa dối, bị bịp bợm suốt 20 năm trời để nhiều thế hệ thanh niên là 
chồng, cha, là con em của họ đã hy sinh oan uổng máu xương cho mộng bá quyền của tập đoàn 
lãnh đạo Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẫn và cho những hoang tưởng về một 
tiên đường xã hội chủ nghĩa Việt nam.  

   
Đối với đa phần ngừơi ngoại quốc bang quang trước cuộc chiến tranh Việt nam thì cho rằng vứi ngày 
30/4/1975 đó, cuộc chiến Việt nam, một "cuộc chiến tranh ý thức hệ" giữa Đông và Tây giữa thế giới 
tự do và thế giới cộng sản đã kết thúc!  

 
Nhưng đối với chúng ta, những người Việt Quốc Gia và những 
chiến sỹ của QLVNCH, những người có tinh thần trách nhiệm 
trước quốc dân đồng bào, trước tiền đồ của quốc gia và vận 
mệnh của dân tộc thì cuộc chiến "hôm qua" vẫn còn đang tiếp 
diễn.  
Vâng, với chúng ta, ngày 30/4/1975 không phải là ngày kết thúc 
chiến tranh mà thực ra lại là ngày khởi đầu cho một cuộc chiến 
mới, có khác hơn chăng là cuộc chiến hôm nay không tiếng 
súng, không còn bom nổ đạn rơi... nhưng không phải vì thế mà 
cuộc chiến này không còn màu máu.  

  
Máu! Máu! Máu! Vâng, kính thưa quý đồng hương, kính thưa 
toàn thể quốc dân đồng bào, máu của người chiến sĩ quốc gia 
vẫn đang chảy đổ và thấm đẫm trên quê hương Việt nam yêu 
dấu của chúng ta! Máu của các nhà dân chủ từ các ngục tối, các 
xà lim, các trại lao cải và tại các pháp trường vẫn tiếp tục đổ 
xuống để nhuộm thắm trên Đất Việt đầy biến động, tang thương 
trong suốt chiều dài lịch sử dựng và giữ nước. 
 
 Kính thưa quý đồng hương, kính thưa toàn thể quốc dân đồng 
bào, những Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch, Hoàng 

Cơ Minh...và những anh hùng vô danh khác đã trở về từ hải ngoại, và máu của họ lại đổ, đầu lại rơi 
chỉ vì khát vọng cháy bỏng về một nền tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân Việt. 
Ở trong nước, cũng đã có đến hàng ngàn chí sĩ bị chính quyền cộng sản bắt giam, tra tấn và hành 
hình trên khắp mọi nẽo đường quê hương, thân xác họ bị vùi lấp qua quýt không một nấm mồ, không 
một nén hương. Họ là những anh hùng không tên tuổi, anh linh họ vẫn còn phản phất đó đây trên 
khắp mọi miền đất nước.  
 



Và hiện nay khi các cộng đồng người Việt viễn xứ chúng ta chuẩn bị kỷ niệm ngày quốc hận 30/4 lần 
thứ 35 thì ở quốc nội, ngàn chiến sỹ dân chủ khác đang bị gông cùm tra tấn, tù đày vì họ đã dấn thân 
đấu tranh cho nền tự do, dân chủ và cho sự tồn vong của tổ quốc chúng ta sau ngày 30/4/năm 1975.  
 
Kính thưa quý đồng hương, kính thưa toàn thể quốc dân đồng bào, có lẽ chưa một nơi nào trên thế 
giới, những  tù nhân chiến tranh bị xiềng xích, bị giam cầm và đọa đày khốc liệt và dài lâu như những 
tù nhân chiến tranh Việt nam trên đất nước do cộng sản Việt nam cai trị.  
 

 
 
 
Có lẽ trong chúng ta, hẵn nhiều người vẫn biết được rằng hiện nay trong các nhà tù của cộng sản 
Việt nam có đến hàng trăm chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị giam giữ trên hai mươi 
năm trời chỉ vì long yêu nước, yêu tự do và khí tiết anh hùng, hiên ngang và bất khuất của họ. Chúng 
tôi xin đơn cử hai trường hợp đặc biệt sau đây, để chúng ta thấy được thế nào là sự tàn bạo của Việt 
cộng. 
 
Trường họp thứ nhất: 
Tù nhân Trương văn Sương nguyên là Trung úy QLVNCH, anh đã bị bắt giam từ năm 1977 cho đến 
nay. Trong suốt thời gian tù tội, đã có đến gần trăm lần anh bị biệt giam, mà lần biệt giam lâu nhất 
kéo dài trên ba năm trời trong ngục tối. Hiện nay người tù bất khuất Trương Văn Sương vẫn đang bị 
giam giữ tại trại giam K1, Xã Ba sao, Huyện Kim Bảng, Thị Xã Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, bắc phần Việt 
nam. 
 
Trường họp thứ hai: 
Tù nhân Nguyễn Hữu Cầu, nguyên đại úy QLVNCH, quê quán tại Kiên giang. Anh bị bắt giam từ 
giữa năm 1982 cũng chỉ bởi lòng yêu nước thương nòi và mong muốn giải phóng cho toàn dân tộc 
Việt nam thoát ách nô lệ cộng sản. Với sự trả thù tàn bạo của Việt cộng, bằng nhiều hình thức tra tấn 

dã man tàn bạo và vô nhân tính của lủ khát máu đồng loại 
cộng sản Việt nam, thân thể của người tù trung kiên, bất 
khuất Nguyễn Hữu Cầu hiện đã bị tàn phế, hai mắt anh đã bị 
mù lòa. Cũng như chí sỹ Trương Văn Sương, Việt Cộng 
nhiêù đã lần bắt anh Nguyễn Hữu Cầu phải cúi đầu nhận tội 
và xin đảng cộng sản khoan hồng. Man rợ hơn cả những lối 
tra tấn, nhục hình của thời Trung cổ, cơ quan an ninh của 
cộng sản Việt nam còn dung áp lực gia đình bắt các anh 
nhận tội, với lời hứa hẹn nhận tội thì được tha, được khoan 
hồng.Nhưng với khí tiết của Người Chiến Sĩ Quốc Gia lần 
nào chúng cũng được đáp trả bằng một thái độ cương quyết 

và tiếng KHÔNG, dù biết rằng tiếng KHÔNG đanh thép của các anh cùng với chs kiên cường bất 
khuất của các anh sẽ kết thúc quảng đời còn lại của mình trong chốn lao tù của cộng phỉ. Chí sỹ 
Nguyễn Hữu Cầu hiện đang bị biệt giam tại trại giam K2, Z30A Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thuộc Nam 
Phần Việt Nam. 
 
Kính thưa quý đồng hương, kính thưa toàn thể quốc dân đồng bào, chúng ta, những người tị nạn 
cộng sản, có những người vừa mới đặt chân đến mãnh đất tự do này, có những người đã 1 năm, 3 
năm, 5 năm và10 năm, thậm chí có nhiều thân hữu đã được sống trên thế giới tự do này trên 30 năm 
hay lâu hơn nữa. Tất cả chúng ta đều đang phải lưu vong vì chúng ta đã bị mất nước! Chúng ta đều 
là nạn nhân của cộng sản cướp nước, cướp mất tự do dân chủ và quyền làm người mà Thương đế 



đã ban cho mỗi một chúng ta! Vâng tất cả chúng ta đều là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản khát 
máu người sẳn sàng hy sinh cả dân tộc để phục vụ ngoại bang. 
  
Hơn 80 triệu đồngbào của chúng ta đang bị chế độ cộng sản cai trị non ¾ thế kỷ rồi! Nhân phẫm của 
cả dân tộc chúng ta bị hạ thấp bị lăng nhục đến tận cùng sự khổ tủi của con người...bởi 3 triệu đảng 
viên cộng sản. Cả dân tộc Lạc Việt chúng ta vẫn hằng mơ một cuộc sống ấm no. hạnh phúc là viên 
mãn quyền được làm người, được sống như một con người. 
  
Trên mảnh đất tự do này, giấc mơ của chúng ta đã đạt thành một nửa. 
  
Vâng! Chúng ta chỉ dám nói giấc mơ của chúng ta chỉ đạt thành một nửa, một nửa thôi! Vì cuộc 
chiến này vẫn chưa kết thúc. Thử hỏi, trong chúng ta có ai mà không bàng hoàng đau đớn khi nghĩ 
đến đồng bào mình còn đang nhục nhã khốn cùng dưới bàn xích xiềng dưới cùm gong dưới mũi 
sung AK của cộng sản? Càng nghĩ tới, chúng ta càng thêm kinh tỡm loài cộng phỉ Việt nam hơn, khi 
biết được rằng ở quốc nội, với đồng bào của chúng ta hiện nay “yêu nước cũng là một trọng tội”! 
  
Kính thưa quý đồng hương, kính thưa toàn thể quốc dân đồng bào, hôm nay đây trên mảnh đất tự do 
này, với điều kiện sẵn có, nửa giấc mơ còn lại của chúng ta sẽ trở thành sự thực, với điều kiện mỗi 
một chúng ta phải nhận thức được rằng thời gian là hồi kèn thúc quân không cho phép chúng ta chờ 
đợi. Trang sử của dân tộc sẽ không có Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản khi chúng ta buông 
xuôi, thua cuộc và trốn chạy, để rồi cứ đợi đến mỗi dịp ba mươi tháng tư về, chúng ta lại chỉ cùng 
nhau tụ lại như những cánh bèo bọt qua cơn nước lũ họp lại để khóc thương cho quá khứ đớn đau, 
tủi nhục của giống nòi. 
  
Kính thưa quý đồng hương, kính thưa toàn thể quốc dân đồng bào, Ngày ba mươi tháng Tư là ngày 
tang thương của dân tộc, là ngày hờn tủi của núi sông! Hãy biến đau thương thành hành động. Phải 
thục hiện cho bằng được một nửa giấc mơ còn lại của chúng ta, mà cũng là ước vọng lớn lao nhất 
của toàn dân tộc. 
  

Tổ Quốc Việt Nam đang réo gọi! 
Hồn Thiêng Sông Núi đang mong chờ! 

  
Bằng khối óc, bằng con tim hãy mau mau cứu lấy giống nòi, vì sự tồn vong của Tổ Quốc, kính mong 
quý đòng hương đừng say ngủ trên hạnh phúc nhỏ bé của riêng tư. Chúng phải tìm ra sinh lộ cho 
giống nòi vì đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta để quyết định cho vận mạng Quốc Gia Dân Tộc. Và 
điều này, đối với chúng ta, những người Việt tỵ nạn cộng sản, với triệu khối óc, với triệu trái tim và 
với một sự đồng lòng chắc chắn chúng ta sẽ làm được!  
 
 
 
 

DANH SÁCH CÁC QUÂN NHÂN THUỘC QUÂN LỰC VNCH 
ĐÃ TỰ SÁT TRONG NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG 

 
TT  HỌ TÊN  Cấp bậc-chức vụ -đơn vị  Ngày tự sát  
1  Lê Văn Hưng  Chuẩn tướng-tư lệnh phó QĐIV  30/4/1975  
2  Nguyễn Khoa Nam  Thiếu tướng tư lệnh QĐ IV  30/4/1975  
3  Trần Văn Hai  Chuẩn tướng tư lệnh SĐ7BB  30/4/1975  
4  Lê Nguyên Vỹ  Chuẩn tướng tư lệnh SĐ5BB  30/4/1975  
5  Phạm Văn Phú  Thiếu tướng- cựu tư lệnh QĐII 30/4/1975  
6  Đặng Sỹ Vinh  Thiếu tá BTL CSQG  30/4/1975 tự sát cùng 

vợ và 7 con  
7  Nguyễn Văn Long  Trung tá CSQG  30/4/1975 tự sát tại 

công trường Lam 
Sơn, Saigon  

8  Nguyễn Đình Chi  Trung tá Cục ANQĐ  30/4/1975  
9  Phạm Đức Lợi  Trung tá  30/4/1975  



10  Mã Thành Liên( Nghĩa)  Thiếu tá tiểu đoàn trưởng 411ĐP, TK 
Bạc Liêu- khoá 10 Đà Lạt  

30/4/1975 tự sát cùng 
vợ  

11  Lương Bông  Thiếu tá phó ty ANQĐ Cần Thơ- 
Phong Dinh  

30/4/1975  

    
12  Vũ Khắc Cẩn  Đại úy Ban 3 , TK Quảng Ngãi 30/4/1975  
13  Nguyễn Văn Cảnh  Trung úy CSQG trưởng cuộc Vân 

Đồn, Q.8  
30/4/1975  

14  Đỗ Công Chính  Chuẩn uý ,TĐ 12 Nhảy Dù  30/4/1975 tại cầu 
Phan Thanh Giản  

15  Trần Minh  Trung sĩ I Quân Cảnh gác Bộ TTM  30/4/1975  
16  Tạ Hữu Di  Đại úy tiểu đoàn phó 211 PB 

Chương Thiện  
30/4/1975  

17  Vũ Đình Duy  Trung tá trưởng đoàn 66 Dalat  30/4/1975  
18  Nguyễn Văn Hoàn  Trung tá trưởng đoàn 67 phòng 2 

BTTM  
30/4/1975  

19  Hà Ngọc Lương  Trung tá TTHL Hải Quân Nha Trang 28/4/1975 tự sát cùng 
vợ,2 con và cháu ( 
bằng súng)  

20  ………….Phát  Thiếu tá quận trưởng Thạnh Trị Ba 
Xuyên  

1/5/1975  

21  Phạm Thế Phiệt  Trung tá  30/4/1975  
22  Nguyễn Văn Phúc  Thiếu tá tiểu đoàn trưởng, TK Hậu 

Nghĩa  
29/4/1975  

23  Nguyễn Phụng  Thiếu úy CS đặc biệt  30/4/1975 tại Thanh 
Đa, Saigon  

24  Nguyễn Hữu Thông  Đại tá trung đoàn trưởng 42BB, 
SĐ22BB- khóa 16 Đà Lạt  

31/3/1975 tự sát tại 
Quy Nhơn  

25  Lê Câu  Đại tá trung đoàn trưởng 47BB, 
SĐ22BB  

Tự sát 10/3/1975  

26  Lê Anh Tuấn  HQ thiếu tá ( bào đệ của trung tướng 
Lê Nguyên Khang)  

30/4/1975  

27  Huỳnh Văn Thái  Thiếu uý Nhảy Dù- khoá 5/69 Thủ 
Đức  

30/4/1975 tự sát tập 
thể cùng 7 lính Nhảy 
Dù tại Ngã 6 Chợ Lớn 

28  Nguyễn Gia Tập  Thiếu tá KQ- đặc trách khu trục tại 
Bộ Tư Lệnh KQ  

Tự sát 30/4/75 tại 
BTLKQ  

29  Trần Chánh Thành  Luật sư- cựu bộ trưởng bộ thông tin 
của TT Ngô Đình Diệm- nguyên 
thượng nghị sĩ đệ II Cộng Hòa  

Tự sát ngày 3/5/75  

30  Đặng Trần Vinh  Trung uý P2 BTTM, con của thiếu tá 
Đặng Sĩ Vinh  

Tự sát cùng vợ con 
30/4/1975  

31  Nguyễn Xuân Trân  Khoá 5 Thủ Đức  Tự tử ngày 1/5/75  
32  Nghiêm Viết Thảo  Trung uý, ANQĐ , khóa 1/70 Thủ 

Đức  
Tự tử 30/4/1975 tại 
Kiến Hòa  

33  Nguyễn Thanh Quan ( 
Quan đen )  

Thiếu uý pilot PĐ 110 quan sát ( 
khóa 72 )  

Tự sát chiều 
30/4/1975  

34  Phạm Đức Lợi  Trung tá P. 2 Bộ TTM, khóa 5 Thủ 
Đức, học giả, nhà văn, thơ, soạn 
kịch…bút danh : Phạm Việt Châu, 
cựu giảng viên SNQĐ, trưởng phái 
đoàn VNCH thực hiện HĐ Paris tại 
Hà Nội  

Tự sát tại nhà riêng 
ngày 5/5/1975 

35  Hồ Chí Tâm  B2, TĐ 490 ĐP ( Mãnh Sư) TK Ba 
Xuyên (Cà Mau )  

Tự sát bằng súng 
M16 trưa 30/4/1975 
tại Đầm Cùn, Cà Mau 



36  Phạm Xuân Thanh  Th/sĩ Trường Truyền Tin Vũng Tàu  Tự sát ngày 
30/4/1975 tại Vũng 
Tàu  

37 Bùi Quang Bộ  Th/sĩ Trường Truyền Tin Vũng Tàu  Tự sát ngày 
30/4/1975 cùng gia 
37đình 9 người tại 
Vũng Tàu  

38  Nguyen Hoa Duong  Dai uy truong Quan CanhVung Tau Tu thu ngay 30 
/4/75,tai hang rao 
truong QC. 

 
Danh sách này do một cựu SVSQ khoá 3/73 Thủ Đức sưu tầm từ những tư liệu không được đầy đủ, 
cần có một cơ quan nào đó làm việc cập nhật bản danh sách các anh hùng của QLVNCH để được 
đầy đủ và chính xác nhằm lưu danh cho hậu thế… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
  
 
 
 
 


