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KÍNH CHÚC NĂM MỚI ĐINH DẬU (2017)  

AN LÀNH VÀ THÀNH CÔNG CHUNG. 
 
 

Thưa Quý Bạn Điều Hành Di ễn Đàn VIỆT NAM VĂN HIẾN, 

 

Tôi hân h ạnh là độc gi ả thường xuyên c ủa Quý Di ễn Đàn từ bao n ăm 

qua, nhân d ịp năm mới Đinh Dậu (2017), trong hoàn c ảnh vẫn còn tha 

hương, tôi xin phép Quý Di ễn Đàn cho tôi c ơ hội được kính l ời cầu 

chúc An Lành và Thành Công chung trong Lý T ưởng Đấu Tranh vì T ự 

Do Dân Chủ và Nhân B ản cho Quê H ương Vi ệt Nam, đến Quý B ạn và 

gia đình, cùng Quý Đồng Hương Tỵ Nạn cộng sản tại hải ngo ại, Quý 

Thân Hữu và Chi ến Hữu Đấu Tranh Dân Ch ủ trong và ngoài n ước, 

Quý Bạn Tù Nhân L ương Tâm, cùng t ất cả Quý V ị còn gi ữ vững Chí 

Bền Dạ Sáng Tâm Rộng Ngh ĩa Sâu qua nhi ều Thế Hệ trong Đại Ngh ĩa 

được Đồng Hành cùng Toàn Dân c ứu Người và cứu Nước.  

 

Kính th ưa Quý V ị và Quý Chi ến Hữu, 

Cho dù tôi có vi ết hàng ngàn trang gi ấy cũng không th ể diễn đạt trọn 

sự kính tr ọng của tôi đối với Quý V ị và Quý Chi ến Hữu, và t ấm lòng 

thủy chung Trung-Ngh ĩa của cá nhân t ầm thường của tôi dâng lên T ổ 

Quốc Văn Hiến Tự Do từ mấy chục năm qua t ạm sống đời lưu vong. 

Qua bao n ỗi th ăng tr ầm Mệnh Nước, và với Tâm Nguy ện trong cu ộc 

đời truân chuyên c ủa cá nhân tôi, tôi ch ỉ xin nguy ện được làm m ột 

“Viên G ạch Lót Đường” cho các Th ế Hệ Trẻ tiếp bước Hành Trình, 
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cùng nhau d ựng l ại Sinh Phong Dân T ộc, trong T ự Do Dân Chủ và 

Nhân Bản để được hãnh di ện sống cùng Th ế Giới bi ết tôn tr ọng Nhân 

Quyền.  

Trong bài th ơ tôi đã viết từ năm 1972 tại mi ền Nam, “M ẹ Việt Nam ơi, 

Chúng Con v ẫn còn đây”, do c ố nhạc s ĩ Nguyễn Ánh 9 ph ổ nhạc, có 

hai câu k ết : - “ Mẹ Việt Nam ơi, chúng con nguy ền đi dựng l ại Quê 

Hương ! ” . M ấy chục năm đã trôi qua trên đất tạm dung này, l ời dâng 

lên Mẹ Việt Nam vẫn còn vang v ọng trong tâm h ồn và nâng tôi ti ếp 

bước, nguy ện xin được Đồng Hành cùng Quý V ị, Quý Chi ến Hữu và 

Quý Bạn Trẻ trong và ngoài n ước, đòi Trả Ta Sông Núi và Quy ền 

Sống Con ng ười.  

Với Tâm nguy ện sắt son đó, tôi xin kính g ửi đến Quý V ị, Quý Chi ến 

Hữu, Quý B ạn Trẻ Hải Ngo ại-Quốc Nội, lời cầu chúc chân thành An 

Lành và Thành Công chung, để một ngày g ần đây Mùa Xuân Chi ến 

Thắng Đống Đa lại bừng ti ếng hoan ca trên Quê H ương Vi ệt Nam thân 

yêu của chúng ta. Kính xin Quý V ị, Quý Chi ến Hữu và Quý B ạn cho tôi 

được Đồng Hành, “ Nguyền Đi Dựng L ại Quê Hương” .  

Trân tr ọng. 

Võ Đại Tôn 

Hải Ngo ại 

Tết Đinh Dậu 2017. 

 

Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con V ẫn Còn Đây 

Tiếng Hát: Vi ệt Dzũng & Nguy ệt Ánh 

https://youtu.be/EK2SxwQB7Ps  (bấm vào nghe) 

 


