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Hôm nay chúng ta cùng nhau tưởng niệm Đức Trần Hưng Đạo, vị anh hùng dân tộc đã 
oanh liệt chiến thắng quân Nguyên hùng mạnh nhất của thời đó, mở ra một trang sử vẽ 
vang cho đất nước trong công cuộc chống xăm lăng bảo toàn lảnh thổ cũng như khẳng 
định chủ quyền quốc gia. 
 
Đặc biệt nhất là Ngài đã thực hiện Hội nghị Diên Hồng khóang đại, khơi động đúng mức 
tinh thần đoàn kết cao độ của toàn dân, biến lòng yêu  nước thành sức mạnh vạn năng 
quyết chiến, quyết thắng. 
 
Riêng bàn thân, Ngài cũng đã chủ động hóa giải mọi hiềm khích với Đại Tướng Trần 
Quang Khải , càng nâng cao niềm tin tất thắng của quân dân. 
 
Trước công đức vĩ liệt của bậc tiền nhân đã kiên dũng vì nước, vì dân với những chiến 
công hiển hách để lại cho ngàn sau niềm tự hào dân tộc, chúng ta không khỏi ưu tư, quan 
hoài đến hiện tình đất nước đang từng bước từng bước lâm nguy trước ý đồ thôn tính của 
kẻ thù truyền kiếp phương Bắc với sự tiếp tay đắc lực của đám nô bộc tận tụy cúc cung, 
chính quyền Cộng Sản Hà Nội hiện tại. 
 
Ngoài biên cương, quân Tàu ngang nhiên lấn đất dành biển, xử dụng nhiều phương cách 
để lũng đoạn chính trị, kinh tế để trục lợi, vơ vét tài nguyên khoáng sản , biến Việt Nam 
thành nơi tiêu thụ hàng hóa kém chất lượng, độc hại thành một công trường với rất nhiều 
nhà thầu để tuôn đổ công nhân khắp nơi, dành độc quyền khai thác hải sản. Họ đã khôn 
khéo khai dụng tình đồng chí anh em, xảo quyệt khống chế được đảng Cộng Sản VN làm 
tay sai tận tụy phụng sự cho ý đồ bành trướng bá quyền Đại Hán, mưu toan thôn tính Việt 
Nam bằng chính sách đồng hóa tinh vi, diệt chủng thâm độc như ở Tân Cương, Mông Cổ, 
Tây Tạng…  
 
Trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội triền miên áp dụng chế độ độc tài , chuyên chính, 
thẳng tay đàn áp các Tôn giáo cũng như mọi thành phần đấu tranh ôn hòa được quy là đối 
lập phản động, hà khắc bóc lột dân chúng, trắng trợn tham nhũng, luôn đặt quyền lợi của 
đảng, của chế độ lên trên quyền lợi của đất nước, dân tộc. Trái lại họ can tâm thần phục, 
hèn yếu trước mọi thái độ hành xữ ngang ngược hống hách trước mọi mánh khóe chèn ép 
của quan thầy Trung Cộng.Tệ hại hơn nưã là muối mặt đàn áp các cuộc biều tình yêu 
nước chống Trung Cộng xâm lăng. 
 
Sự thật qúa phủ phàng là đất nước VN đang rơi vào một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm 
giửa thù trong độc tài bán nước và giặc ngoài thâm độc xâm lăng. 
 
Làm sao chống xâm lăng khi tên đầy tớ trung thành của địch đang nắm đầu cởi cổ toàn 
dân tộc Việt Nam. 
 
Ngược lại, chúng ta sẽ thắng được nếu có sự đại đoàn kết, thống nhất tư tưởng của toàn 
dân trong môt Việt Nam đã thay đổi canh tân chính trị và dân chủ hóa. 
 
Như vậy, đứng trước hai kẻ thù đều nguy hiểm, dân tộc Việt Nam chỉ có một quyết định 
duy nhất khả thi là : 
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- Lật đổ nội thù độc tài, bán nước trước để xây dựng thể chế dân chủ 
- Từ đó mới tập trung được sức mạnh của toàn dân để chống ngoại xâm, đó là kẻ 

thù truyền kiếp phương Bắc , là tối hậu địch nhân của dân tộc Việt Nam. 
 
Cả hai việc đều qúa khó khăn, đòi hỏi một sức chịu đưng kiên trì nhiều thử thách, đòi hỏi 
nhiều hy sinh xương máu, nhưng có thể hy vọng thành công. 
 
Chúng ta cũng đã thấy rõ làn gió cách mạng dân chủ đã mang mùa xuân đến cho các 
nước Đông Âu và Bắc Phi. Gần đây nhất là Ai Cập và gay go nhất là Lybia cũng đã thành 
công với sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc và đang cải tổ theo hướng dân chủ. 
 
Nếu Việt Nam biết nương theo sức gió cách mạng dân chủ này mà đoàn kết quyết tâm 
đứng lên lật đổ NỘI THÙ ĐỘC TÀI BÁN NƯỚC hẳn có nhiều hy vọng thành công. Thế 
giới sẽ không bỏ rơi chúng ta khi chính quyền Hà Nội dùng bạo lực. 
 
Với tinh thần đoàn kết chặt chẽ của toàn dân, việc xây dựng nền dân chủ dân tộc chắc 
không gặp nhiều khó khăn trở ngại. 
 
Sau đó với thể chế dân chủ tự do, nước Việt nam mới có thể tập trung mọi nỗ lực, lấy 
quốc nội làm tiền tuyến, lấy quốc ngoại làm hậu phương, đồng tâm nhất quyết chống 
ngoại xâm ngạo mạn thâm hiểm. 
 
Với truyền thống bất khuất anh dũng kiên quyết quật cường và đoàn kết  khi đất nước 
lâm nguy, dân tộc Việt Nam đâu có ngán sợ gì Đại Hán hống hách ngang tàn. Kể từ Hai 
Bà Trưng, đến Ngô Quyền rồi xuyên qua các triều đại Lê, Lý, Trần, Lê đến Vua Quang 
Trung Nguyễn Huệ … lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam là một sức mạnh thần thánh, 
cả thảy đã gần 10 lần chiến thắng kẻ đại thù xâm lăng truyền kiếp Bắc phương, Trung 
Quốc. 
 
Ngày nay, thế hệ chúng ta đang sống trong trào lưu toàn cầu hóa, nếu Trung Cộng thật sự 
xua quân xâm lược, cuộc chiến gay go hung hiển có xảy ra, thế giới cũng có phương cách 
can thiệp, không bỏ rơi để chúng ta bị diệt vong đơn độc. 
 
Đây là một khúc quanh lịch sử cho đất nước, nếu dân tộc Việt Nam có đủ quyết tâm quật 
cường tự cưú, để quang phục quê hương theo kịp trào lưu, chúng ta có nhiều hy vọng 
thành công. 
 
Tiếng sóng Hoàng Sa anh dũng đã nối tiếp tiếng sóng Bạch Đằng uy linh thuở trước thì 
hy vọng lắm thay, sẽ có một đại hội nối tiếp hội nghị Diên Hồng lịch sử, để lòng yêu 
nước của dân tộc Việt Nam một lần nữa nở hoa, mở thêm một mùa xuân huy hoàng cho 
đất nước. 
 
Trong niềm hy vọng đó, chúng ta hãy thành tâm: 
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- Nguyện cầu hồn thiêng Tổ Quốc hãy giúp cho dân Việt Nam thêm can đảm, nhất 
là thế hệ trẻ thêm dũng cảm dấn thân quang phục quê hương. 

- Nguyện cầu hồn thiêng Tổ Quốc hãy nổi gió mưa, lửa, song tẩy sạch bọn vô thần, 
vô Tổ Quốc trên mảnh giang san gấm vóc Việt Nam . 

- Nguyện cầu hồn thiêng Tổ Quốc linh thiêng hãy giúp cho dân Lạc Hồng được 
hiên ngang đứng giữa trời Đông . 

 
HQ Nguyễn Văn Nhựt  
 


