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Hiện nay có khoảng 2.2 triệu người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ. Hầu như tất cả chúng
ta có mặt ở đây là vì một lý do chính: Tự Do!
Thế hệ người Mỹ gốc Việt đầu tiên bị tước đoạt tự do trước họng súng khi quân
cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 1975.
Vào thời điểm đó, một số người miền Nam Việt Nam may mắn đã được người Mỹ
di tản và tái định cư trên khắp Hoa Kỳ.
Những người bị bỏ lại phía sau đã bị cộng sản trừng phạt nặng nề trong các nhà
tù núp dưới mỹ danh học tập cải tạo, và nhiều người đã chết vì bị ngược đãi. Sau
khi được ra tù, các cựu công chức, quân nhân của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa
và gia đình họ đã phải chịu đựng cuộc sống vất vả trong một xã hội độc tài áp
bức không thể chấp nhận. Nhiều người đã ra khơi trên những con thuyền mong
manh hầu thoát khỏi chế độ chuyên chế để tìm kiếm tự do. Một số bị hải tặc đánh
cướp và giết chết, nhiều người khác tử vong vì thuyền của họ bị sóng gió đại
dương nhấn chìm. Một số người tị nạn khác may mắn được tàu chở hàng hoặc
tàu quân sự giải cứu. Những người Việt Nam này được gọi là Thuyền Nhân.
Nhiều người Mỹ gốc Việt thế hệ đầu tiên là Thuyền Nhân, và đối với họ “Sống Tự
Do hoặc Chết” không chỉ là một khẩu hiệu mà là một quyết định phải thực hiện
để sống còn.
Làn sóng thứ ba của người Việt Nam đến Hoa Kỳ thông qua chương trình thường
được hiểu là HO (Humanitarian Operation) của Tổng Thống Reagan, đem lại tự
do cho các cựu công chức và quân nhân trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa,
những người đã phải trải qua nhiều năm trong các nhà tù cộng sản, và gia đình
của họ phải gánh chịu khổ đau trong suốt một thời gian dài.
Cần lưu ý rằng, một số người Mỹ gốc Việt đã phải di cư hai lần để tìm kiếm tự do.
Lần đầu tiên là vào năm 1954 khi Việt Nam bị chia đôi ở vĩ tuyến 17 thành hai
quốc gia Bắc Việt Nam và Việt Nam Cộng Hoà, với miền Bắc do cộng sản kiểm
soát theo Hiệp Định Genève. Vào thời điểm đó, nhiều người dân miền Bắc đã chọn

cách bỏ chạy vào Nam để sống trong tự do. Những câu chuyện của họ đã được
kể lại trong một cuốn sách đáng nhớ có tựa đề Deliver Us from Evil, (Giải Cứu
Chúng Tôi Khỏi Ác Quỷ) , của bác sĩ Hải Quân Hoa Kỳ Tom Dooley.
Kể từ năm 1975, những người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ thứ nhất và thứ hai đã
đóng góp tích cực cho Hoa Kỳ về mọi phương diện trong đời sống, bao gồm khoa
học, nghệ thuật, giáo dục, quân sự. Quốc tịch Mỹ bảo vệ sự tự do mà họ phải khó
khăn lằm mới kiếm được, thông qua Tuyên Ngôn Nhân Quyền trong Hiến Pháp,
là những điều rất thiêng liêng đối với chúng tôi, những người trong Liên Minh
Người Mỹ Gốc Việt Bảo Thủ, (Vietnamese American Conservative Alliance:
VACA).
Đây là Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền mà mọi công dân Mỹ cần biết:
https://billofrightsinselly.org/primary-sources/bill-of-rights
Mười Tu Chính Án này cung cấp Tự Do và Tự Tại cho từng cá nhân công dân Hoa
Kỳ, như đã được tuyên bố trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập, và đề cao nguyên tắc
Bình Đẳng cho từng cá nhân, bất kể chủng tộc, tín ngưỡng, giới tính, tôn giáo,
quốc gia nguyên thủy hoặc các khía cạnh khác của con người.
Những người Mỹ Gốc Việt Bảo Thủ phấn đấu để đối xử bình đẳng với tất cả mọi
người và muốn bảo vệ quyền lợi của các cá nhân được quy định trong Hiến Pháp
và bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền. Không giống như Cánh Tả Cấp Tiến,, chúng tôi
ghê tởm chủ nghĩa xã hội cực đoan xâm phạm quyền lợi cá nhân.
Những người Mỹ Gốc Việt Bảo Thủ là những công dân Hoa Kỳ Tự Do và Tự Hào.
Nhiều người đã hy sinh mạng sống để chúng ta có được tự do. Chúng tôi sẽ không
phung phí món quà quý giá này, và chúng tôi sẽ bảo vệ nó cho những thế hệ người
Mỹ tiếp theo.
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