SỰ THÀNH CÔNG NAO LÒNG NGƯỜI LÍNH GIÀ
Thưa Quý Vị và Quý Bạn,

"Ông ơi, xin Ông giúp cháu...." ....
Trong chuyến công tác tại Perth (Tiểu Bang Tây Úc) 10 ngày
vừa qua, nhờ Tấm Lòng quảng đại vì Việc Chung trong Lý
Tưởng Đấu Tranh vì Tự Do Dân Chủ cho Quê Hương VN mà
Ô.B. Bác Sĩ Chủ Tịch Cộng Đồng cùng Quý Vị, Quý Chiến Hữu,
Thân Hữu, trong các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Đảng Phái Quốc Gia,
đã tận lòng giúp tôi cố gắng hoàn thành Tâm Nguyện, tôi xin tạc
lòng ghi ơn thâm tình Đồng Hành cùng nhau.
Ngoài các buổi sinh hoạt nội bộ Cộng Đồng, tôi đã được tiếp xúc
và trình bày hiện tình đất nước với nhiều giới chức người Úc,
nghị sĩ dân biều, chính trị gia, ký giả, sinh viên, học sinh, cựu
chiến binh Úc... và đã nhận được nhiều cảm thông. Đã nhận
được thư Cám Ơn của Bà Hiệu Trưởng Trường Trung Học
Girrawheen, cho biết các học sinh lớp 10/11 đã hiểu rõ hơn về
nền giáo dục vô sản nghèo khổ tại VN, và có bài báo của ký giả
John Elsegood đăng trên Tuần Báo News Weekly Liên Bang Úc
về buổi nói chuyện của tôi với Council of National Interests (tôi
sẽ kính chuyển đến Quý Vị sau) về hiện tình đất nước VN dưới
chế độ CSVN.
Nhưng có một sự "thành công" làm tôi nao lòng trong cuối đời
đấu tranh - tôi tự nghĩ đây là sự "thành công" của chúng ta trên
bước đường xây dựng Thế Hệ Trẻ tiếp nối vì Dân Tộc cội
nguồn, cùng phát huy "Đại Đồng" hơn là tiểu dị, hư danh.
Trong buổi nói chuyện (vừa Anh ngữ vừa Việt ngữ) với các cháu
tại lớp học Việt Ngữ vào ngày cuối tuần tại trường Girrawheen,
Ô.Bà BS Dũng đã giúp tôi chiếu trên màn ảnh những bức ảnh
(tôi đã mang theo) về tình cảnh khốn cùng của học sinh VN đi
học phải đu dây, lội nước, đến trường, nhiều em phải vừa khóc
vừa lao động kiếm cơm, không đủ áo quần mặc đến trường
lớp...Khi tan buổi nói chuyện tâm tình như giữa "Ông-Cháu" với
nhau, có một em trai nhỏ vào khoảng hơn 10 tuổi đã chạy đến
nói với tôi (vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh) : " Ông ơi, con có mấy
cây viết và một tập giấy trắng, con để dành chưa dùng, Ông giúp
1

con gửi về Việt Nam cho các em nhỏ ở Việt Nam được không
?...".
Tôi đã ôm cháu và ứa nước mắt, động lòng.
Tôi tự nghĩ, lời nói của cháu nhỏ này là sự "thành công" cuối đời
của tôi.
Kính xin chia sẻ cùng Quý Vị và Quý Bạn, Vì lẽ Sinh Tồn của
Dân Tộc và Thế Hệ Con Cháu mà chúng ta cố gắng tiếp tục
hành trình.
Nguyện cầu bình an và xin Đa Tạ.
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