
 

 

TƯỞNG NIỆM 30 THÁNG 4 NĂM 1975 

LÊ THỊ NHỊ 

 

 Hàng năm, cứ mỗi độ tháng Tư về, người dân Việt sống tại hải ngoại và cả những 

người còn sống ở trong nước mà còn có tấm lòng đối với Quốc gia, dân tộc, đều 

ngậm ngùi nhớ về biến cố ngày 30 tháng Tư năm 1975 và những tháng năm sau 

khi chế độ Cộng sản đặt ách thống trị trên toàn cõi Việt Nam. 

Bốn mươi sáu năm đã trôi qua…  

Hình ảnh hàng triệu người người lính, bộ đội và những người dân Việt hai miền 

Nam Bắc đã chết bởi đạn bom được sản xuất từ Nga, Mỹ, Tàu… vẫn còn đó!   

Hình ảnh những trại tù cải tạo mà “Bên thắng cuộc”  dành cho những người thua 

cuộc miền Nam với những đòn thù tàn nhẫn, không còn tính người, hãy còn kia! 

Hình ảnh những cuộc vượt thoát kinh hoàng bằng đường biển, đường bộ của người 

dân Việt chạy trốn khỏi thiên đường xã hội chủ nghĩa, khiến hàng mấy trăm ngàn 

người bỏ mạng nơi rừng sâu, biển cả, dường như vừa mới xảy ra ngày hôm qua… 

Những tòa nhà cao tầng, dinh thự, những khu thương mại sầm uất, những trung 

tâm du lịch mọc lên như nấm trên khắp nẻo đường đất nước, những chiếc xe hơi 

đắt tiền, chạy vi vút trên các thành phố lớn… cũng không thể  làm mờ đi  hình ảnh 

những cụ già, những em bé, bới tìm trên các bãi rác để kiếm sống hoặc những trẻ 

em phải đu dây để đến trường học!   

Những kẻ có chức, có quyền, chỉ biết bán đất, bán biển cho Tàu để trở thành những 

nhà tư bản đỏ mà chẳng hề nghĩ đến thảm họa mất nước đã gần kề!  

“Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền 



 

 

Chúng đi buôn cho nước đảo điên 

Chúng đi buôn buôn núi buôn non  

Buôn tủi hờn buôn cả giang sơn…” (Phan Văn Hưng) 

Bốn mươi sáu năm đã trôi qua! Quá khứ, hiện tại chỉ còn là ‘’Những điều trông 

thấy mà đau đớn lòng !’’…  

Nhưng mà, hình như đã đến lúc mọi người Việt Nam nhớ về quá khứ không phải 

để buồn đau! Nhìn vào hiện tại không phải để chán nản! Mà việc cấp bách bây giờ 

là mọi người dân Việt có lòng với Quốc gia, dân tộc, ở trong và ngoài nước, cần 

tìm đến với nhau, đoàn kết lại, để xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, dân 

chủ và gìn giữ những giá trị truyền thống của nền văn hóa dân tộc.   

Sau biến cố 30 tháng Tư năm 1975, dưới chế độ Cộng sản, Văn  hóa Việt Nam 

được ví như một dòng sông bị ô nhiễm! Những vị thức giả trong nước vô cùng âu 

lo cho dòng sông ấy, nhưng họ bị bất lực trước một chính quyền độc tài đảng trị! 

Những người Việt tha hương thuộc thế hệ thứ nhất, đã cho rằng nhánh sông Văn 

hóa Việt tại hải ngoại cần gìn giữ và phát triển để truyền lại cho các thế hệ mai sau 

ở cả trong và ngoài nước Việt Nam. 

 Nhưng, làm thế nào để có thể truyền đạt văn hóa Việt cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn 

lên ở hải ngoại trong khi các em thấy việc đó không liên hệ gì đến sự thành đạt của 

các em trong xã hội mà các em đang sống?  

Nhắc đến sự khó khăn ở trong nước và hải ngoại về vấn đề gìn giữ văn hóa Việt 

không phải để chúng ta chán nản, buông tay, để mặc cho nước cuốn, mây trôi…mà 

để cho chúng ta phải cố gắng hơn nữa!  

Trong phạm vi bài này, chúng tôi không dám lạm bàn về những khó khăn ở trong 

nước mà chỉ xin gợi ý với quý phụ huynh ở hải ngoại. 

Những lớp dạy tiếng Việt cuối tuần, những liên đoàn Hướng Đạo Việt Nam, Gia 

đình Phật Tử, Nhóm Thiếu Nhi Thánh Thể, các hội đoàn trẻ, hội sinh viên các 

trường đại học, những ngày hội Tết Nguyên Đán, Trung Thu, những chương trình 

văn nghệ, những ngày lễ truyền thống dân tộc… do những người có lòng với văn 

hóa Việt hướng dẫn và tổ chức, lúc nào cũng chờ đón quý vị cho các em tham gia 

để các em tìm về cội nguồn dân tộc. 



 

 

Riêng Nhà Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn mà  Sáng lập viên là Cố Văn Thi Sĩ HÀ 

BỈNH TRUNG cựu Chủ Tịch VBVNHN Miền đông HOA KỲ và một số hội viên 

hiện nay của VBVNHNVĐBHK là Thành viên nòng cốt trong  suốt hai mươi năm 

qua  đã cố gắng thực hiện những sinh hoạt để đạt được một phần nào hai mục đích 

đã đề ra là: 

1/ Duy trì và phát triển di sản văn hóa Việt 

2/ Phục vụ cộng đồng  

-          Tủ sách Tiếng Quê Hương đã xuất bản được 82 đầu sách về văn, thơ, biên 

khảo… rất có giá trị của các tác giả ở trong và ngoài nước Việt Nam. 

-          Nguyệt san Kỷ Nguyên Mới, tiếng nói chính thức của Nhà Việt Nam được 

phát hành đều đặn hàng tháng.  

-          Những buổi giới thiệu sách mới, những buổi trình diễn thơ nhạc, triển lãm 

tranh, ảnh, Hội Tết, Trung Thu, Cuộc thi Em Viết Tiếng Việt, Chương trình văn 

nghệ Tinh Hoa Nước Việt, những chương trình từ thiện…đã được bà con đồng 

hương và giới trẻ tham gia, hưởng ứng nồng nhiệt.     

Điểm đặc biệt nhất là trong mọi sinh hoạt, Nhà Việt Nam đã kết hợp với các đoàn 

thể trẻ, hội sinh viên các trường đại học, các trường Việt ngữ, các liên đoàn hướng 

đạo, các lớp võ thuật…với mục đích giúp các em có cơ hội đến với nhau trong tình 

thân ái, để tìm hiểu đôi chút về văn hóa, lịch sử Việt Nam !  

 Những thành quả mà Nhà Việt Nam (vnlac.org) đã đạt được trong hai mươi năm 

qua là do sự yểm trợ quý báu của đồng hương và nhất là sự tham gia của thế hệ trẻ.  

Ban điều hành Nhà Việt Nam xin trân trọng cảm tạ quý ân nhân đã, đang và sẽ 

yểm trợ cho Nhà Việt Nam về tinh thần và vật chất để giúp chúng tôi có phương 

tiện đóng góp được một phần nhỏ bé trong việc phục vụ cộng đồng,  gìn giữ và 

phát huy nhánh sông văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.  

 Cũng Xin cảm ơn các bạn trẻ đã đến sinh hoạt với Nhà Việt Nam. Không có các 

bạn, ngôi Nhà Việt Nam, biểu tượng của dân tộc và đất nước Việt Nam, sẽ không 

có cơ may tồn tại. 

Mong ước sẽ được các hội viên của VBVNHNVĐBHK hỗ trợ và tiếp tay với 

chúng tôi để ngôi NHÀ VN được phát triển nhiều hơn nữa. 


