Cô Sáu và Màu Cờ
Có những điều không ngờ được, có những việc làm thầm kín mà chẳng ai hay. Không rầm
rộ,cũng không tự hào; tự mình đơn độc nhận lấy phần trách nhiệm và hòan thành sứ mạng mà
trái tim thúc dục .
Sự việc đơn giản, nhưng không giản đơn. Không đòi hỏi phải hy sinh xương máu như những
Chiến Sỹ Thủy Quân Lục Chiến cắm ngọn cờ Vàng Tổ Quốc trên Cổ Thành Quảng Trị vào
Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972 cũng không phải bị tù đày và trù dập như Anh Hùng Nguyễn Viết
Dũng tự Dũng Phi Hổ đã dương cao ngọn cở Tổ Quốc tại Hà Nội, Nhà đấu tranh Dân Chủ
Phạm Thanh Nghiên tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn .

Tuy nhiên nó là cả một sự đấu tranh quyết liệt về nội tâm. Vào thời điễm kinh tế sa sút trầm
trọng, không riêng gì ở Đức ,hầu hết hảng xưởng đều đổ xô vào Trung Cộng một nước đông
dân, nhưng nghèo đói và có cuộc sống kém văn minh để thuê mướn nhân công với giá rẽ như
bèo, từ đó đã đưa đến nạn thất nghiệp trầm trọng; 30 năm về trước Chủ quý Công Nhân, bây
giờ Công Nhân không còn cái may mắn đó nữa. Hàng triệu triệu người thất nghiệp đang chờ
Chủ mở miệng, thì thử hỏi yêu sách của một Công Nhân đối với Chủ thì kết quả sẽ ra sao?
Mà yêu sách đó có thể mang đến bất lợi cho Chủ hảng.
Người Việt tỵ nạn cộng sản đã quá hãi hùng với búa liềm cùng ngọn cờ máu và đã cao bay xa
chạy, thế mà nay tại vùng đất hứa lại nghiệt ngã thay cho thân phận. Hảng Hàng Không Aviation Power thâu nhận Cô Sáu vào phục vụ cho hảng với nhiệm vụ hướng dẫn và giải thích
những thắc mắc của khách hàng, đồng thời trao cho Bà một bảng tên gắn trên ngực cùng bốn
màu cờ của bốn Quốc Gia mà Bà có thể hiểu và nói thông thạo: Anh, Pháp, Đức và việt cộng.
Mừng mừng, tủi tủi với cái bảng tên trong tay :
´´Có lẽ ta đâu mãi thế này
Non sông lẩn thẩn mấy thu chầy
Đã từng tắm gội ơn mưa móc
Cũng đã xênh xang hội gió mây
Hãy quyết phen này xem thử đã…´´
( Nguyễn Công Trứ )
Cô Sáu ,tên thật Nguyễn Thị Viện là Môn Sinh của Việt Võ Đạo Hùng Vương Darmstadt,và
cũng là một trong những người cùng Gia Đình thành lập ´´Ban Văn Vũ Điễm Sáng´´. Đồng
Môn thường gọi Bà là Cô Sáu.

Ban Văn Vũ Điểm Sáng có mặt khắp bốn miền của nước Đức, từ Tây sang Đông, từ Bắc xuôi
Nam, nơi nào có sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản, nơi đó tinh thần người
Việt Quốc Gia được nung nấu. Từ Lịch Sử của hơn bốn ngàn năm Tộc Việt, từ những trang
thơ bất khuất của dòng giống Tiên Rồng đến những bài Võ Thuật ,Ban Văn Vũ Điễm Sáng đã
làm tăng thêm cho Cộng Đồng tinh thần bất khuất, kiên cường trong công cuộc đấu tranh cho
một Việt Nam không cộng sản và trước hiểm họa Hán hóa mà nhà cầm quyền Bắc Bộ Phủ Ba
Đình đang tâm dâng hiến Tổ Quốc cho Tàu cộng.

´´Hãy quyết phen này xem thử đã´´.Với bản tính trầm lặng, ít nói nhưng cương quyết, Bà
Viện chỉ sau một thời gian ngắn đã thuyết phục được Chủ hảng Hàng không Aviation Power
và màu cờ máu của việt cộng đã được lấy xuống và thay vào màu Vàng cùng Ba Sọc Đỏ Màu cờ muôn đời của Tổ Quốc.

Chỉ là một việc làm bé nhỏ, nhưng đã nói lên được tinh thần dân tộc của người Việt Quốc
Gia quyết bảo tồn và giử vững màu cờ của Tổ Quốc.
Phi trường Quốc Tế Frankfurt là cửa ngỏ của khách thập phương, là tai mắt của Đức Quốc.
Màu cờ sẽ làm ấm áp khách phương xa khi đặt chân đến Đức.

Cám ơn Bà Viện, cám ơn Ban Văn Vũ Điểm Sáng cùng Gia Đình Việt Võ Đạo Darmstadt đã
dương cao ngọn cờ của Tổ Quốc :
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