Thưa Qúy Vị, Qúy NT và CH...
Thư gởi đến từ Anh Nam Lộc...
Tin vui và kết quả tốt đẹp, cho những đồng bào trốn chạy cộng
sản, sau nhiều năm sống gian khổ của đời tỵ nạn không tương lai
tại Thái Lan..
Chúc đồng bào lên đường định cư nhiều may mắn..
BMH
Washington, D.C
TÔI KHÓC VÌ MÌNH ĐÃ…SAI!
Nam Lộc
Tôi khóc vì sự xúc động của tình người, những tưởng đứng trước bao thay đổi của
thời gian, của cuộc đời, của lòng người, giờ phút này còn ai đoái hoài đến thân
phận của những người được gọi là “tỵ nạn Việt Nam”? Thế nhưng đêm nay, ngồi
nhìn gần 200 tờ chi phiếu trước mặt, thì ra, tôi khóc vì mình đã …sai!
Bây giờ là gần nửa đêm ngày Thứ Tư mùng 8 Tháng 10, 2014, tôi đang ngồi tổng
kết số tiền đóng góp mà quý vị đồng hương gởi đến để sáng mai đích thân đem
sang Canada trao lại cho tổ chức thiện nguyện VOICE cũng như cho những vị
trách nhiệm trong việc bảo trợ và định cư khoảng 100 đồng bào tỵ nạn Việt Nam
đã phải trải qua gần 30 năm sống vất vưởng trong sự quên lãng phũ phàng của thế
giới tự do!
Đếm những chi phiếu cuối cùng vừa nhận được chiều nay trong chan hòa nước mắt
và khi nhìn thấy số tiền nhận được đã lên đến $51,990.00 bỗng dưng tôi bật khóc!
Thật ra đây không phải là một số tiền lớn so với những cuộc gây qũy mà tôi đã
từng tổ chức, tham dự và thực hiện trong quá khứ như gây qũy Xây Dựng Tượng

Đài Chiến Sị Việt Mỹ tại Westminster, Xây Dựng Làng Việt Nam ở Phi Luật Tân,
Xây Dựng Tượng Đài Nạn Nhân Cộng Sản ở Hoa Thịnh Đốn, hoặc ĐNH Xin
Đừng Quên Tôi v..v... Là một trong những thành viên sáng lập Đại Nhạc Hội Gây
Qũy Tương Trợ Thương Phế Binh VNCH hàng năm, có những lần số tiền thu nhận
được đã vượt trên 1 triệu dollars, tuy nhiên tôi không khóc, dù trong lòng đã có
những niềm hân hoan và xúc động tột cùng.
Nhưng lần này thì tôi lại khóc! Có lẽ tôi khóc vì không thể ngờ được rằng chỉ với
lời kêu gọi vội vàng và hạn chế của tôi qua một số cơ quan truyền thông, báo chí
có lòng cùng sự phổ biến sốt sắng trong vòng thân hữu trên Internet vậy mà chỉ
trong vòng 3 tuần lễ, tính đến ngày hôm nay, quý vị đồng hương đã nhanh chóng
hưởng ứng. Từ chi phiếu $10 dollars cho đến $5000 ngàn đồng gởi về từ khắp mọi
nơi trên thế giới. Có những vị như ông Đường Sơn từ Kings Park, Úc Đại Lợi, dám
“xâm mình” bỏ $500 dollars tiền mặt trong bao thơ gởi về cho chúng tôi, có em bé
như cháu Catherine, 12 tuổi, dốc tòan bộ số tiền bỏ ống $200 đồng dành dụm cả
năm để mua quà Giáng Sinh nhờ “chú Nam Lộc” trao lại cho các em bé tỵ nạn
thiếu may mắn hơn mình.
Tôi khóc vì nhìn thấy sự tận tâm, khó nhọc trong cuộc vận động và tranh đấu âm
thầm, nhưng đầy cam go và kiên trì của những thiện nguyện viên cùng anh chị em
họat động trong tổ chức VOICE ở Hoa Kỳ, ở Úc Châu đặc biệt là tại Canada từ
bao năm qua để mang đến kết qủa vĩ đại ngày hôm nay. Thay đổi cuộc đời của gần
100 con người bất hạnh.
Tôi khóc vì xúc động trước sự đóng góp và hỗ trợ lớn lao của các tổ chức và hội
đoàn cùng sự tiếp tay của toàn thể cộng đồng người Việt tại Canada, nhất là sự hy
sinh cao cả của hàng trăm nhà bảo trợ, đã “can đảm” đứng ra ký giấy cam kết với
chính quyền Canada là sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tinh thần cũng như vật
chất để giúp đỡ cho cuộc sống của đồng bào mới đến từ Thái Lan hầu tránh họ trở
thành những “gánh nặng của xã hội”!
Tôi khóc vì tấm lòng từ bi của Thầy Thích Nguyên Thảo và quý vị Phật tử Chùa
Hoa Nghiêm là những người mà trong quá khứ đã từng bán đi ngôi Phật đường để
cúng dường hơn nửa triệu dollars cứu trợ nạn nhân sóng thần ở Châu Á. Và cũng
chính ngài mà gần 5 năm trước đây đã đứng ra nhận bảo trợ cho hàng trăm đồng
bào tỵ nạn Việt Nam đến từ Phi Luận Tân. Và hôm nay, một lần nữa, ngôi Tam
Bảo tại Vancouver lại đang chuận bị để trở thành chốn tạm dung cho những người
tưởng chết đi trong sự quên lãng của thế nhân, nhưng đang hồi sinh trong tình
thương bởi chính đồng bào ruột thịt của họ, cùng hơi ấm của từng đồng tiền mồ

hôi, nước mắt đóng góp để san sẻ nỗi nhục nhằn mà họ đã phải trải qua gần ba thập
niên từ ngày vuợt biên cho đến hôm nay.
Tôi khóc vì sự xúc động của tình người, những tưởng đứng trước bao thay đổi của
thời gian, của cuộc đời, của lòng người, giờ phút này còn ai đoái hoài đến thân
phận của những người được gọi là “tỵ nạn Việt Nam”? Thế nhưng đêm nay, ngồi
nhìn gần 200 tờ chi phiếu trước mặt, thì ra, tôi khóc vì mình đã …sai!
Trước khi lên đường, tôi xin chân thành được nói lời cảm tạ, nhờ vào công đức và
tấm lòng thương yêu đồng bào của toàn thể quý vị mà tôi đã may mắn nhận được
món quà tinh thần quý giá này, đó là được đại diện trao toàn bộ số tiền $51,990.00
dolars cho VOICE và ban tổ chức để lo việc chuyển vận cũng như định cư đồng
bào tỵ nạn của chúng ta tại Vancouver vào ngày Thứ Bẩy, 11 Tháng 10, 2014 tới
đây.
Trân trọng thông báo,
Nam Lộc Nguyễn
S.B.T.N.
P.O. Box 127
Garden Grove, CA 92842
Email: namloc@sbtn.tv
Ghi chú:
- Số tiền $51,990.00 dollars ($50,680.00 chi phiếu và $1,310.00 tiền mặt), chỉ tính
đến cuối ngày mùng 8, Tháng 10, 2014 mà thôi.
- Số tiền $51,990.00 dollars mà chúng tôi nhận được chưa kể những đóng góp mà
quý vị đồng hương đồng ý với lời đề nghị gởi trực tiếp đến VOICE Úc Châu,
Canada cũng như trên VOICE Website.
- Sau khi tổng kết và trao tiền cho VOICE và những tổ chức trách nhiệm việc định
cư đồng bào, chúng tôi sẽ phổ biến toàn bộ danh sách của quý vị ân nhân đóng
góp, ngọai trừ vị nào yêu cầu xin ẩn danh. Tuy nhiên chúng tôi cũng vẫn để tên
thành phố và số tiền quý vị gởi tặng.
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Subject: Lời kêu gọi khẩn thiết của Anh Nam Lộc, giúp đở gần 100 Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, đi
định cư tại Canada..

Thưa Qúy Vị, Qúy Niên trưởng và Chiến hữu,
Xin được chuyển đến Qúy Vị bài viết (lời kêu gọi khẩn thiết)
của Anh Nam Lộc,
để giúp đở cho gần 100 Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam
Cộng Hòa,
sau nhiều năm tháng chờ đợi trong mỏi mòn, hầu như tuyệt
vọng,
cuối cùng đã được chấp nhận cho định cư tại Canada, .
có được đủ tài chánh hầu trang trải chi phí lên đường,
để được đặt chân đến bến bờ tự do........
Xin Qúy Vị vui lòng dành ít thì giờ đọc bài viết dứơi đây,
để rõ hòan cảnh khó khăn, bi đát của những đồng bào thân yêu
của chúng ta,
đang hết sức cần sự giúp đở quý báu của Quý Vị.
Mọi sự giúp đở hay có câu hỏi,
xin Qúy Vị vui lòng liên lạc trực tiếp về Anh Nam Lộc:

Nam Lộc Nguyễn
S.B.T.N.
P.O. Box 127
Garden Grove, CA 92842
Email: namloc@sbtn.tv
Chân thành cảm tạ và tri ân hảo tâm của Quý Vị..
BMH
Washington, D.C
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NGƯỜI VÌ TỰ DO CỨ ĐI…
Nam Lộc
Bầu trời nghìn năm bao la, đời vẫn cứ lao tù.
Người vì Tự Do cứ đi, đi hoài dù không hề tới!
Trên đây là những câu hát trong một sáng tác hợp sọan của hai
nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ, phản ảnh thật đúng tâm
trạng và hoàn cảnh của gần 100 người Việt tỵ nạn Cộng Sản đã
bỏ nước ra đi từ các thập niên 1980 và 1990, trong số đó có
những người từng bị từ chối cho định cư, có những người quyết
tâm trốn cưỡng bách hồi hương và cũng có những người tỵ nạn

muộn màng. Họ sống vất vưởng, lẩn trốn, sống ngoài vòng pháp
luật như những kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp và vô tổ quốc, mặc
dù họ chính là quân, dân, cán, chính của Việt Nam Cộng Hòa!
Tuy nhiên dù phải trải qua bao khổ đau, bao chông gai và thách
đố, họ vẫn quyết tâm không trở về Việt Nam để phải sống dưới
chế độ Cộng Sản, và vẫn tiếp tục bước đi tìm kiếm tự do, “đi
hoài dù không hề tới…”
Nhưng, sau hơn một phần tư thế kỷ bị thế giới lãng quên, tổ
chức VOICE do luật sư Trịnh Hội sáng lập và lãnh đạo đã cùng
với các thiện nguyện viên qua nhiều năm chung lưng, đấu cật để
tranh đấu và vận động với các quốc gia tự do cũng như van xin
họ mở vòng tay nhân đạo cứu giúp những người tỵ nạn bất hạnh
nói trên, cuối cùng họ đã thành công trong nỗ lực thuyết phục
chính phủ Canada chấp nhận cho đồng bào của chúng ta được
định cư tại quốc gia này!
Tuy nhiên “cái giá” của hai chữ Tự Do đã phải trả bằng những
điều kiện khó khăn nhất, mà ngay cả một chuyên viên định cư
như tôi, với gần 40 năm kinh nghiệm, trong ngành, làm việc tại
Hoa Kỳ cũng chưa từng gặp một sự đòi hỏi nào khó khăn như
vậy, đó là việc mà tổ chức VOICE phải cung cấp 5 nhà bảo
trợ cho 1 đầu người tỵ nạn. Và các nhà bảo trợ này phải ký
giấy cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tài chính cũng
như cung cấp nơi ăn, chốn ở, hỗ trợ tinh thần và tìm kiếm công
ăn việc làm cho những người tỵ nạn nói trên, để họ không trở
thành “gánh nặng xã hội” của đất nước Canada. Ngoài ra
VOICE cũng phải trách nhiệm toàn bộ chi phí vận chuyển cho
những người tỵ nạn, bao gồm $490.00 dollars lệ phí chiếu
khán nhập cảnh, và $630.00 tiền vé máy bay một chiều từ

Thái Lan đến Canada cho mỗi đầu người, chưa kể chi phí khám
sức khỏe cùng di chuyển để hoàn tất thủ tục xuất cảnh.
May mắn thay, thế giới này vẫn còn biết bao kẻ có lòng, sống
âm thầm bằng những trái tim nhân ái. Họ là những nhà hảo tâm
đã tham dự và đóng góp tích cực vào các buổi văn nghệ gây qũy
do luật sư Trịnh Hội cùng anh em chúng tôi đứng ra thực hiện từ
nhiều năm qua. Họ là các thành viên của tổ chức VOICE ở Úc
Châu, ở Hoa Kỳ và đặc biệt là ở Canada, là thành viên của các
hội đoàn thuộc cộng đồng người Việt tại Canada, cũng như ở
Hoa Kỳ đã bỏ bao công sức để tranh đấu, vận động cho đồng
bào bất hạnh của mình. Họ là các nhà bảo trợ người bản xứ, hay
Canadian gốc Việt, không quản ngại gánh lên vai trách nhiệm
pháp lý thật nặng nề, mà trong số đó có những người chỉ mới đặt
chân đến bến bờ tự do khỏang hơn 5 năm qua, sau nhiều thập
niên sống vất vưởng tại Phi Luật Tân!
Vào ngày Thứ Năm mùng 9 tháng Mười, 2014 tới đây, thì đợt
đầu tiên gồm 39 người tỵ nạn từ Thái Lan sẽ đặt chân đến “bến
bờ tự do” tại thành phố Vancouver, Canada, sau khi trải qua mọi
thủ tục về di trú, và điều kiện đòi hỏi theo luật định cư của hai
quốc gia Thái và Canada. Cá nhân chúng tôi cùng nhạc sĩ Trúc
Hồ, và một số nghệ sĩ tình nguyện như Lâm Thúy Vân, Thế
Sơn, Đỗ Tiên Dung, Hùynh Phi Tiễn cùng hai MCs Thuỳ
Dương và Ngụy Vũ, sẽ hân hạnh được tiếp đón đồng bào của
mình ngay tại phi trường Vancouver, cũng như tham dư đêm
văn nghệ gây qũy để trang trải chi phí định cư, và chuyển vận
cho gần 50 người còn lại. Đêm văn nghệ nói trên sẽ được tổ
chức vào tối Thứ Bẩy 11 tháng 10, 2014 cũng tại thành phố này.
Rất tiếc là nhạc sĩ Việt Dzũng không còn sống, để chứng kiến
giấc mơ tự do mà anh đã chia xẻ với những người tỵ nạn thiếu

may mắn nói trên sau các chuyến tiếp xúc, và thăm viếng họ
ngay tại Thái Lan từ nhiều năm trước đây. Chính Việt Dzũng đã
thực hiện các phóng sự về hoàn cảnh, và lý lịch của họ để xử
dụng trong các cuộc vận động cho tự do của những người tỵ nạn
này. Nhưng qua bản tin vui ngày hôm nay, chắc chắn tác giả của
“Lời Kinh Đêm” cũng đang mỉm cười nơi chín suối!
Nhân đây chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các nhà hảo
tâm đã nhanh chóng giúp đỡ, và hưởng ứng lời kêu gọi của
chúng tôi, để đóng góp vào quỹ định cư những đồng bào tỵ nạn
từ Thái Lan đến Canada gồm có:
- Công ty Teletron: $2000.00
- Công ty dược thảo MD Herbs: $1000.00
- Đài truyền hình VietTV và công ty điện thọai V-247:
$2000.00
- Công ty điện thọai quốc tế Đông Nam Á đài thọ toàn bộ chi
phí chuyển vận cho một số nghệ sĩ tham dự chương trình gây
quỹ và tiếp đón đồng bào.
- Thi sĩ Nhật Thúy cùng thân hữu và tổ chức Little Saigon
Vancouver Foundation tại Canada đã ủng hộ 5 bàn VIP cũng
như sẽ đóng góp và tham dự cuộc đấu giá trong buổi tiệc gây
qũy sắp tới.
Trong lúc chờ đợi ngày lên đường sang Canada, nếu quý vị hảo
tâm muốn chia xẻ và đóng góp vào quỹ định cư để tiếp tay cũng
như giúp đỡ đồng bào tỵ nạn muộn màng của chúng ta, xin vui
lòng viết chi phiếu payable to: VOICE và gởi về cho chúng tôi
trước ngày 9 tháng 10, 2014 qua địa chỉ:
Nam Lộc Nguyễn

S.B.T.N.
P.O. Box 127
Garden Grove, CA 92842
Email: namloc@sbtn.tv
Tôi sẽ đích thân mang những đóng góp của quý vị để trao cho tổ
chức VOICE, đồng thời sẽ công bố danh sách các nhà hảo tâm
qua truyền thông, báo chí cũng như ngay trong đêm văn nghệ
gây qũy định cư, và chào mừng đồng bào tỵ nạn tại Vancouver
vào ngày 11 tháng 10, 2014.
Mọi đóng góp đều được trừ thuế. VOICE’s Tax ID: 83 048
0915
Muốn tìm hiểu về tổ chức VOICE xin vào Website:
www.vietnamvoice.org
Trân trọng thông báo và cảm ơn toàn thể quý vị.

Nguyễn Nam Lộc

