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Thời tiết ở Virginia và thủ đô Hoa Thịnh Đốn những ngày cuối tháng 4 năm nay 2015 mưa liên
tiếp, dự báo khí hậu cho biết thứ Tư 29 tháng 4 mưa giông buổi chiều – ngày nầy Cộng Đồng
Virginia – Maryland – DC dự trù tổ chức đêm canh thức tại công viên Sheridan đòi nhân quyền
cho Việt Nam, trước tòa Đại Sứ Việt Nam. Ngày kế tiếp thứ Năm 30 tháng 4 thì dự báo thời tiết
cũng loan tin rằng mưa lớn vào buổi chiều. Phái đoàn các ca, nhạc sĩ của Trung Tâm Video Asia
gồm nhạc sĩ Trúc Hồ, Nam Lộc, Luật sư Trịnh Hội, Diệu Quyên và rất nhiều ca sĩ trẻ nổi tiếng
đã từ California bay về thủ đô Hoa Thịnh Đốn để trình diễn miễn phí các bản nhạc nói lên tâm sự
đau buồn của người Di Tản và nỗi lòng khao khát Tự Do để đánh dấu “40 Năm Cuộc Hành Trình
Tìm Tự Do” của mọi người Việt Nam tị nạn Cộng Sản. Có điều rất lạ là tuy nghe tin tức rằng sẽ
có mưa giông tối 30 tháng 4 mà lúc tôi và ông xã đến Eden Center để tham dự "Đêm Ca nhạc
đặc biệt kỷ niệm 40 năm xa xứ" tuy trời mưa lắc rắc mà bãi đậu xe của thương xá Eden phía
trước cột cờ có dựng sân khấu đã có đông đầy đồng hương ngồi nghe nhạc. Tuy là rất đông
người nhưng ai nấy đều yên lặng lắng nghe tiếng nói chia xẻ tâm tình của các MC Nam Lộc,
Diệu Quyên, Trịnh Hội, Hồng Nhung, hoặc lời ca phát xuất từ “con tim của thân phận lưu vong”
, thỉnh thoảng để phá tan bầu không khí buồn đau của Ngày Quốc Hận 30 tháng 4, vài ca sĩ trẻ đã
hô to khẩu hiệu “ Nhân Quyền cho Việt Nam” “ Tự Do cho Việt Nam” để mọi người cùng lặp
lại. Có cặp vợ chồng từ Maryland vừa đến, họ nói” Trên đường đi mưa rất to mà sao tại Eden thì
tạnh?” Tôi nghĩ có lẽ Trời Phật cũng đoái thương đến các đứa con phải xa lìa Mẹ Việt Nam sau
40 năm, hôm nay họp ngồi gần bên nhau , lắng nghe tiếng lòng của đồng bào cùng cảnh ngộ,
cùng tâm sự nên tạm ngưng cơn mưa.Đến 11:30 khuya thì Trời bắt đầu mưa nhỏ hạt, vì lạnh chịu
không được nên chúng tôi đành ra về. Xin CẢM TẠ ban tổ chức cùng tất cả anh chị em nghệ sĩ
trung tâm ASIA và SBTN đã vượt đường xa về đây chia xẻ Nỗi Buồn Mất Nước, thân phận lưu
vong với chúng tôi bằng lời nói, tiếng hát dạt dào tình người, chứa chan cảm xúc. 40 năm qua tôi
chưa bao giờ xúc động mạnh như đêm nay khi nghe các nghệ sĩ già trẻ, lớn nhỏ trình diễn rất hay
và tự nhiên, phát xuất từ những “trái tim Việt Nam”
Sáng nay 30 tháng 4, 2015 buổi lễ Tưởng Niệm và Tri Ân các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và
Đồng Minh do” Voice of Vietnamese American” tổ chức gần Vietnam War Memorial (Bức
Tường Đen ) đã được cử hành rất trang trọng, có sự tham dự của Thượng Nghị Sĩ Jim Webb và
phu nhân, Thượng Nghị Sĩ John McCain, dân biểu tiểu bang Virginia Mark Kham, 5 cựu chiến
binh Hoa Kỳ đã ở lại Sài Gòn cho đến ngày cuối 28 tháng 4, 1975. Xin vô cùng thán phục và
cảm tạ công lao khó nhọc của Ban Tổ Chức và cô Ngọc Giao. Buổi lễ rất có ý nghĩa sâu xa và
biểu lộ tinh thần Trọng Ơn Nghĩa của người Việt Nam.
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Ngày thứ Bảy, 2 tháng 5, thì thời tiết thay đổi hoàn toàn,trời trong, mây trắng, nắng ấm chan hòa
khắp nơi, đúng là một ngày mùa Xuân đẹp trời, khiến tôi nhớ câu tục ngữ ” Sau cơn mưa trời
lại sáng”.Hôm nay tại thư viện Thomas Jefferson sẽ xãy ra một buổi lễ đơn giản nhưng không
kém phần trang trọng nhằm trao tặng “Món Quà Ân Nghĩa” bằng hiện kim cho thư viện Thomas
Jefferson với sự chứng kiến của tất cả ân nhân đã hiến tặng các bảng đồng treo trên đường và các
viên gạch tình nghĩa có khắc tên người hiến tặng lát lối đi “Đường Đến Tự Do” dẫn vào sân
trước của thư viện Thomas Jefferson, đồng thời đánh dấu 40 năm người Việt ty nạn CộNG SảN
đặt chân lên miền đất Tự Do này. Buổi lễ đã bắt đầu đúng 4 giờ chiều trong ánh nắng ấm áp,
trong sáng bên ngoài thư viện Thomas Jefferson. Hai MC Nguyễn Thanh Trúc và Lê Quang
Sâm đã điều khiển chương trình rất nhịp nhàng với lễ rước Quốc Kỳ hai quốc gia Mỹ–Việt trang
nghiêm, trịnh trọng do toán cảnh sát Danh Dự của Fairfax County Sheriff’s Office Honor Guard
và toán Hướng Đạo Sinh” Boy Scout of America Troop # 702 National Area Council”.
Cô Jennifer Nguyễn, một thiếu nữ người thon nhỏ duyên dáng nhưng có giọng ca mạnh mẽ và
thánh thót đã hát quốc ca Hoa Kỳ rất xuất thần khiến mọi thượng khách Mỹ hiện diện đã phải
khen thưởng- từ ông Abraham đại diện Tổng Thống Obama, đến bà Vivian Watts đại diện Thống
Đốc tiểu bang Virginia, đến bà Penny Gross Fairfax County Board Vice ChairmanÔng Đổ Quang Tỏa, Trưởng ban Tổ Chức đại diện Ủy Ban Yểm Trợ PHÒNG ĐỌC
SÁCH TIếNG VIệT- thư viện Thomas Jefferson do Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh
và Hội Thân Hữu Quảng Đà mở đầu buổi lễ bằng câu nói tình nghĩa nhắc nhớ lại 40 năm trước
đây người dân Hoa Kỳ đã mở lòng đón nhận người Việt ti nạn Cộng Sản chúng tôi, cho chúng
tôi tìm lại được cuộc sống Tự Do thì hôm nay chúng tôi có ““Món Quà Ân Nghĩa” trao tặng thư
viện Thomas Jefferson đồng thời tỏ bày Lòng Tri Ân của cộng đồng người Việt Tự Do khắp nơi.
XIN CẢM ƠN Nước Mỹ và người Mỹ, Fairfax County và cư dân quận Fairfax.
Tiếp lời ông Tỏa, bà Penny Gross, Mason District Supervisor, mời mọi người cùng trở
về dĩ vãng nhắc lại lần đầu tiên ông Tỏa đưa ra sáng kiến xây dựng Đường Đến Tự Do” để gây
quỹ cho thư viện Thomas Jefferson. Theo bà Gross, thư viện ở Mỹ chưa bao giờ có một công án
“Đường Đến Tự Do” như lối đi của thư viện Thomas Jefferson hiện tại. Bà Gross ước mong”
Đường Đến Tự Do” sẽ được xây dựng khắp các thư viện trên toàn quốc tượng trưng cho lòng
khao khát Tự Do của mọi sắc dân- không phải chỉ riêng người Việt tị nạn- và tình Đoàn Kết của
người di dân với nhân dân Hoa Kỳ. Chương trình tiếp nối với lời phát biểu thân tình và dí dỏm
của ông Yohannes Abraham, đại diện Tổng Thống Obama, Chief of Staff for the White House of
Public Engagement and the Office of Inter-governmental Affairs. Ông Abraham bắt đầu bằng
cách pha trò chào Good Morning (chào Buổi Sáng) thay vì Good Afternoon khiến cử tọa cười òa
lên. Ông chia xẻ tâm tình riêng tư kể lại rằng: “Ba Mẹ tôi cũng là người tị nạn chạy từ Ethiopia
đi tìm Tự Do. Chúng ta đều có chung lý tưởng để theo đuổi: Tự Do và một đất nước chung để
phục vụ: Hoa Kỳ”. Ông Abraham khi trò chuyện với Luật Sư Sam Lê cho biết rằng ông cũng là
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cư dân của quận Fairfax và đã từng theo học trường trung học Thomas Jefferson Science and
Technology giống như Luật Sư Sam.
Bà Dân biểu Kaye Kory, quận 38 vắng mặt vì phải săn sóc mẹ già ốm đau – đã cử đại
điện đến chúc mừng – bà Vivian Watts, dân biểu quận hạt 39 đại diện Thống Đốc tiểu bang
Virginia đã thay thế nói lên những lời sâu sắc và đặc biệt về truyền thống Yêu Chuộng Tự Do
của người Mỹ trên lá cờ của tiểu bang Virginia “Thus Always to Tyrants” ngụ ý nhắc nhở thế hệ
tương lai điều cần thiết và quan trọng là luôn duy trì sự Tự Do cho đất nước.
Ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Cộng Đồng Viet Nam tại Virginia, Maryland và
Washington DC cùng Phu nhân , Ban Chấp hành Cộng Đồng và Hội Các Bà Mẹ Việt Nam mặc
áo dài vàng có khăn vành vàng và khăn choàng Cờ vàng 3 sọc đỏ thật trang nghiêm đã đến tham
gia buổi lễ trao tặng “Món Quà Ân Nghĩa” nầy. Ông Định thay mặt toàn thể cộng đồng người
Việt trong vùng cảm ơn Ban tổ chức cùng các quan khách, chức sắc đã hiện diện trong buổi lễ tỏ
bày LÒNG TRI ÂN quốc gia và nhân dân Hoa kỳ nầy. Tất cả 4 vị khách mời danh dự thuộc
hành pháp và dân cử Hoa Kỳ đều hoan hỷ và cảm động chứng kiến buổi lễ đơn sơ nhưng mang ý
nghĩa cao quý bày tỏ Lòng Biết Ơn của tât cả người Việt Nam tị nạn Cộng Sản bất chấp mọi
hiểm nguy , mất mát về tài sản sinh mạng đi tìm Tự Do này.
Sau phần phát biểu của quý vị thượng khách là đến lời Cảm Tạ của các ông Chủ Tịch
Ban Quản Trị của Fairfax County Library Foundation ông Brian Engler và Sam Clay. Hai ông
nầy nhắc lại Món Quà Ân Nghĩa 48,000.00 Mỹ Kim mà ỦY BAN YỂM TRỢ PHÒNG ĐỌC
SÁCH TIẾNG VIỆT đã trao tặng thư viện Thomas Jefferson vào năm 2010 (Giai đoạn 1 –
Đường Đến Tự Do) và hơn 2000 cuốn sách tiếng Việt, số sách Tiếng Việt mà ỦY BAN trao tặng
thư viện nay đã tăng lên gần 8000 cuốn.
Diễn giả cuối cùng , nhưng rất quan trọng, vì đây là cảm nghĩ chân thật và ngây thơ, dễ thương
của đại diện thế hệ thứ 2, em Elizabeth Bảo Ngọc Nguyễn, 13 tuổi đang theo học trường Luther
Jackson Middle School. Em đã nhiều lần đến thư viện Thomas Jefferson để mượn sách và đọc
sách. Tuy sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nhưng Elizabeth có dáng dấp và cách chào hỏi lễ phép dịu
dàng của một trẻ em Việt Nam. Những câu nói của bé Bảo Ngọc tuy ngắn gọn nhưng bao hàm
rất nhiều ý nghĩa đối với người Mỹ, với thế hệ thứ nhất người Việt di tản tìm Tự Do và với ông
bà ba mẹ của em cũng như lời hứa hẹn “Khi lớn lên sẽ theo dấu chân của ba mẹ quan tâm đến tha
nhân, giúp đỡ các trẻ em thiếu may mắn.” Hoan hô bé bảo Ngọc đã nói tiếng Mỹ và tiếng Việt
suông sẽ và lưu loát mặc dù còn non trẻ!
Buổi lễ ngoài trời kết thúc với phần "Vén bức màn che phủ Đường Đến Tự Do” cử tọa
háo hức tìm các viên gạch tình nghĩa tưởng niệm người thân thương hoặc vinh danh các người
bảo trợ, các cơ quan hội đoàn thiện nguyện. Tôi có nhiều ân nhân ở quá xa Canada, Louisiana,
California, Kansas, Oklahoma nên phải lo chụp hình để gửi đến “các trái tim vị tha” này một kỷ
niệm đẹp, lưu lại cho con cháu tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thư viện Thomas Jefferson. Sau đó
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quan khách được mời vào bên trong để xem “Tấm Bảng Đồng của Đường Đến Tự Do” đánh
dấu 40 năm người Việt định cư tại Hoa Kỳ treo trên tường , phia bên trái lối vào thư viện.
Tấm bảng đồng nầy qui tụ sự đóng góp rộng lượng của 24 mạnh thường quân, mỗi vị hiến tặng
$1000.00 để ghi khăc lời cảm ơn nuớc Mỹ, hoặc lời tưởng niệm ông bà cha mẹ, người thân đã
vĩnh viễn ra đi…
Tôi đoán chăc các người bạn Mỹ , các người bảo trợ, các vị thương yêu màu cờ vàng cũng cảm
thấy lòng ấm áp vì vui sướng khi đọc các bảng đồng ghi các giòng chữ sau đây:
“With Sincere Gratitude to America -Holly Ngo- California” hoặc
“Thank you America 1975-2015 - AASUCCESS & CGOVAA” ” hoặc
“Eden Center congratulates Vietnamese Community” ” hoặc
“Vinh Danh Cờ Vàng”
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Phần chót của buổi lễ là màn trình diễn 2 vũ điệu đặc sắc của Jackie Lee Dance Studio, lời cảm
ơn của bà giám đốc thư viện Thomas Jefferson Barbara Peters và mục tặng quà cho vũ sư Jackie
Lê Hữu Em, cô Thanh Trúc, em Jennifer Nguyễn của ban tổ chức do chị Mộng Hoa trao
tặng.Họa sĩ Vũ Hối nhân buổi lễ đặc biệt này đã viết một bức thư -họa tuyệt vời, ghi lại ngày 2
tháng 5, 2015 này. Khác với không khí trang nghiêm bên ngoài, trong phòng họp này với các
thức ăn Việt Nam nhẹ , bánh mì sandwich DC, chả giò, trái cây, ai nấy đều vui vẻ trò chuyện,
hàn huyên thân mật.
Xin ghi lòng tạc dạ tất cả sự đóng góp rộng lượng, sự ủng hộ tinh thần cũng như nhân
lực, tài lực cho Ủy Ban Yểm Trợ PHÒNG ĐỌC SÁCH TIẾNG VIỆT tại thư viện Thomas
Jefferson để công tác xây dựng Đường Đến Tự Do được hoàn tất mỹ mãn giai đoạn cuối, đồng
thời kỷ niệm 40 năm người Việt Tự Do định cư tại Mỹ.
Sau đây là Thư Cảm Tạ của Ban Tổ Chức buổi lễ 5/02/2015:
ÂN CẦN CẢM TẠ ƠN NGƯỜI
Buổi lễ đặc biệt nhằm vinh danh “ Đường Đến Tự Do tại thư viện Thomas Jefferson”đồng thời
đánh dấu 40 năm người Việt tỵ nạn Cộng Sản và bày tỏ LÒNG BIẾT ƠN của họ đối với miền
đất Tự Do nầy đã được cử hành trang trọng hôm qua THỨ BẢY ngày 02 Tháng 5, 2015 với sự
chứng kiến của Đại diện Tổng Thống OBAMA, đại diện Thống Đốc tiểu bang Virginia, đại diện
các quận hạt 38, 39 và Mason district, giám đốc và ban Quản Trị Fairfax Library Foundation và
Chủ Tịch cùng ban Chấp hành Cộng Đồng Việt Nam tại DC-MD-VA và đại diện các hội đoàn
bạn trong vùngThủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Mục tiêu chính của buổi lễ nầy là để tụ họp các vị ân nhân đã hoan hỹ đóng góp cho Quỹ
của Đường Đến Tự Do tại thư viện Thomas Jefferson bằng “ Các bảng đồng ghi ân “ hoặc “ Các
viên gạch tình nghĩa” trên lôi đi “Đường Đến Tự Do”, số tiền thu được rất khiêm nhường, ít ỏi,
chỉ có $38,000.00 Mỹ kim ( Ba Mươi Tám Ngàn) nhưng LÒNG TRI ÂN của mọi người Việt rời
xa quê hương đi tìm Tư Do , cũng như của Ban Tổ Chức thì lớn lao và chân thành.
Lễ Trao tặng “ Món Quà Ân Nghĩa” và Cảm Tạ Nước Mỹ, Người Mỹ đã thành công mỹ mãn ,
để lại một Kỷ Niệm đẹp trong tâm hồn mọi người tham dự- người Mỹ cũng như người Việt sau
40 năm xa xứ tìm Tự Do.
Chúng tôi XIN : ÂN CẦN CẢM TẠ ƠN NGƯỜI
từ toán rước quốc kỳ Hoa Kỳ của Fairfax County Sheriff’s Office Honor Guard đến toán Hướng Đạo
#702 National Capital Area Council, đến hai người điều khiển chương trình linh động, hoạt bát, lưu loát
Thanh Trúc Nguyễn, Quang Sâm Lê, đến ca sĩ Jennifer Nguyễn hát Quốc Ca Hoa Kỳ rất xuất sắc, đến bé
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Elizabeth Nguyễn nói tiếng Việt thành thạo- mặc dù sinh ra và lơn lên tại Mỹ- đến Ban Vũ của Jackie
Lee Dance Studio với hai vũ điệu đặc sắc, mới lạ, đến Họa sĩ Vũ Hối với bức Thư Họa ghi:

“The Gateway To Freedom Dedication Ceremony At Thomas Jefferson May 2,
2015- THANK YOU AMERICA 1975-2015-“
các ANH CHI EM giới truyền hình, truyền thông, báo chí, nhiếp ảnh ( SBTN-DC, VIÊTV, THHTD,
THVN vùng HTD)đài phát thanh-VNHN, các nhiếp ảnh gia Nhất Hùng, Bửu Khánh, Hương Hỏa,
Nguyễn Trường Phát, các ký giả Tuyết Mai, Hoài Hương, Thủ Đô Thời Báo , Kỷ Nguyên Mới …và sự
hiện diện của hơn 100 quan khách , ân nhân đã khiến cho buổi lễ trao tặng “Món Quà Ân Nghĩa” có giá
trị tinh thần cao quý rõ rệt, sự thông cảm, gần gũi giữa các tâm hồn đồng điệu YÊU CHUỘNG TỰ DO.
Muôn Vàn Ghi Ân,
Ban Tổ Chức Xây Dựng Đường Đến Tự Do @ Thư Viện Thomas Jefferson.

(từ trái: bà Mộng Hoa, cô Vicky Chu, bà Barbara Peters, các ông Hương Hỏa, Đoàn Hữu Định và Lê Hữu Em)

Ban tổ chức buổi lễ và ông Chủ tịch Cộng Đồng Viet Nam Va-MD-DC trao chi phiếu 38,000.00
USD cho giám đôc Thư viện Thomas Jefferson bà Barbara Peters.
5/20/2015 LMH
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