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VNCH được kéo lên trong một buổi lễ thượng kỳ trọng thể tại kỳ đài Trung 
tâm Eden. Đây là một ngày Thứ bảy nên Khu Eden như một ngày hội lớn với 
những bãi đậu xe không còn chỗ trống. Nhìn những cựu quân nhân với lễ 
phục thẳng nếp, nhịp bước thẳng hàng cùng những tiếng hô vang dội, ít ai 
nghĩ rằng đây là những người lính đã buông súng từ 40 năm trước, nếu 
không nhìn thấy những mái tóc bạc trên đầu họ. Những sợi tóc bạc ấy đã ghi 
dấu biết bao đổi thay trong suốt 40 năm qua nhưng dường như đã không làm 
hao mòn ý chí của họ: cuộc chiến bằng súng đạn đã ngưng từ 40 năm trước, 
nhưng chưa chấm dứt và họ vẫn còn hiện diện trên một mặt trận khác, mặt 
trận không tiếng súng.. 
Trong 40 năm qua, cuộc chiến không tiếng súng đã dài gấp đôi cuộc chiến 
thứ hai trong lửa đạn, có thể gọi “Cuộc Chiến tranh VN thứ III”, và có dấu hiệu 
cho thấy những kẻ chiến thắng năm 1975 đang đi dần tới ngày cuối cùng 
không xa. 
Đặc biệt trong lễ thượng kỳ năm nay có sự góp mặt của những cựu quân 
nhân Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam để bày tỏ sự yểm trợ qua tổ chức 
“Counterparts” với người đứng đầu là B.S. Grant McClure và họ đều tin rằng 
cuối cùng dân tộc Việt Nam sẽ được sống trong tự do. 
Ngay sau lễ thượng kỳ ở Khu Eden, tại Thư Viện Thomas Jefferson ở Falls 
Church cũng đã diễn ra buổi lễ hoàn thành giai đoạn chót của Dự án Đường 
đến Tự do (Gateway to Freedom Project) với sự đóng góp tài chánh của 
người Việt trong vùng để yểm trợ Thư viện làm con đường lát gạch dẫn vào 
cổng chính. Qua sự vận động của Tổ chức Cộng Đồng Việt Nam với sự tiếp 
tay của một số Hội đoàn trong vùng, đợt đầu đã thu được 48,000.00 Mỹ kim, 
đợt II được thêm 38,000.00 Mỹ kim. Chi phiếu này đã được trao cho Thư viện 
Thomas Jefferson trong một buổi lễ với sự tham dự của nhiều viên chức 
thuộc chánh quyền Faifax và một số người Việt mà ban tổ chức đã chọn ngày 
này để đánh dấu 40 năm tái định cư của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. 
Trong buổi lễ này sự xuất hiện của hai thiếu nữ thuộc thế hệ thứ hai người 
Việt trên đất Mỹ được mọi người chú ý: Cô Jennifer Nguyễn hát bài quốc ca 
Hoa Kỳ rất hay và Cô Elizabeth Nguyễn, học sinh lớp 7 Trường Trung cấp 
Luther Jackson, phát biểu bằng tiếng Việt rất giỏi. 
Ban vận động gây quỹ cho “Gateway to Freedom Project” cho biết Thư viện 
Thomas Jefferson có một phòng đọc sách Việt ngữ hiện có khoảng 8,000 
cuốn sách chữ Việt đủ mọi thể loại và đang tăng trưởng mỗi ngày, nhưng cần 
có người tới đọc hay mượn sách vì những cuốn sách sẽ bị loại ra nếu không 
có người mượn đọc trong vòng 6 tháng. 
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