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Trong tháng Tư Đen, một cơn sóng thần khủng khiếp đã quét mất nước Việt Nam Cộng Hòa, đã cuốn trôi bao 
sinh linh, bao đổ vỡ mà hệ lụy vẫn còn kéo dài Người Việt đã phải đau lòng bỏ nước ra đi tìm Tự Do, tìm cuộc 
sống không Cộng Sản dù phải lưu vong xứ người.   
 
Chúng tôi luôn cố gắng tham dự các lễ Thượng Kỳ, Chào Cờ ít khi vắng mặt. Mỗi khi Chào Cờ với phút mặc 
niệm, tôi vẫn ngậm ngùi - Một phút ngắn ngủi ấy có đủ cho mình nhớ thương và vững lòng với trách nhiệm 
cho quê hương hay không? Câu hát hùng tráng trong bài Quốc Ca Việt Nam: “Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc 
gì thân sống”, nhắc nhở mình đồng lòng đoàn kết và hy sinh, đóng góp dù nhỏ bé để góp phần cho một ngày 
quê hương vinh sáng. Chúng ta phải làm gì để san sẻ sự may mắn của mình cho người khác, đặc biệt cho 
những đồng bào còn đang chịu áp bức, đau khổ ở quê nhà? Cụ Phan Bội Châu đã viết những câu thơ làm tôi 
suy nghĩ thật nhiều: Sống đứng chật trời không ích lợi gì thì sống làm chi?  
 
Ngày sanh con, đem các cháu đi bác sĩ chích ngừa các loại bệnh thông thường như đậu mùa, phong đòn 
gánh, tôi đã ước gì có loại thuốc chích ngừa tinh thần, tức là làm sao chủng ngừa cho các con tôi tránh được 
bệnh ích kỷ, bệnh lười biếng vô cảm cũng như các chứng hư tật xấu để các cháu có thể xây dựng tương lai - 
không những cho chính mình mà còn sống vì người khác. Bây giờ tôi thấm thía chính tôi cũng cần chích ngừa 
và tránh những bệnh đó. Ai cũng sợ bị đột quỵ, bị stroke bất ngờ nằm bán thân bất toại, nhưng cơn stroke tâm 
hồn cũng nguy hiểm không kém nếu không tích cực, không sẵn lòng hy sinh và đoàn kết yêu thương. Tôi cũng 
đã từng bị đột quỵ tâm hồn, ú ớ không nói được lời động viên, xin lỗi với người chung quanh hoặc nhát sợ 
không dám lên tiếng cho sự thật, mặc "cha chung không ai khóc"!   
 
Mùa Quốc Hận Tháng Tư, xin được tôn vinh và tri ân các chiến sĩ, các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã 
hy sinh cho chính nghĩa Tự do và bảo vệ đất nước. Xin được góp lời để hiệp thông và ủng hộ các nhà Dân 
Chủ tại quê hương - những anh hùng anh thư thời đại dám vượt qua sợ hãi tù đày, sợ gia đình bị liên lụy để 
mang khát vọng, ánh sáng Tự do và Nhân quyền của người dân trong nước chiếu sáng khắp nơi.   
 
Người Do Thái sau bao năm lưu đày đã quyết tâm trở về, và họ đã làm được. Không biết tới ngày nào người 
Việt hải ngoại mình mới có thể nói hôm nay chúng tôi vinh quang trở về xây dựng quê hương, vì gông cùm 
cộng sản không còn. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện và hy vọng.  
Xin chắp tay dâng một lời kinh tự đáy lòng để tình người được triển nở và đất nước, con người Việt Nam sẽ 
sớm bước sang chặng đường mới sáng tươi...   
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