NHỚ VỀ NGÀY 30 THÁNG TƯ
Một ngày tháng tư, rồi bao ngày của tháng tư nữa sắp trôi qua! Ôi, ngày
cuối cùng của tháng tư... năm ấy! Ngày mà không chỉ tôi mà lớp lớp các thế hệ
người Việt trong đó có bố tôi, một cựu chiến binh có lẽ chẳng thể nào quên...
ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày mà đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son
chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân
tộc và chủ nghĩa xã hội.
Thật vậy! Thật tự hào lắm thay khi nhắc đến hai chữ thiêng liêng “Việt
Nam”! Đó như là một minh chứng cho sự trường tồn, tinh thần quật cường và ý
chí vươn lên của cả dân tộc. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đang ùa về, vẫn hiện
hữu và nó như mới chỉ xảy ra đâu đó không xa trong mỗi thế hệ người dân Việt
Nam chúng ta. Bố tôi, một cựu chiến binh, người đã từng xẻ đường Trường Sơn
trực tiếp chở bộ đội từ Bắc vào Nam và thẳng tiến vào Dinh Độc Lập trong chiến
dịch Hồ Chí Minh lịch sử, một người rất ít nói nhưng cứ đến ngày này, năm nào
cũng vậy, bố lại một mình bắt xe từ quận Tân Phú lên Dinh Độc Lập, bố dậy từ
rất sớm, háo hức và chờ đợi.

Xe tăng 390 húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu

Tuy bố không nói nhưng nhìn vẻ hân hoan, nhìn vào đôi mắt bố những ngày cuối
tháng tư ấy tôi có cảm giác bố có lẽ hãnh diện lắm, tự hào lắm! Không tự hào
sao được khi chính bố, người đã góp một phần công sức nhỏ bé để làm nên chiến
thắng lịch sử ấy, chiến thắng mà không chỉ với nhân dân Việt Nam mà còn làm
nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bốn biển. Khi nói về ngày
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này, bố chỉ gói gọn trong một dòng ngắn ngủi: “Bố tự hào về đất nước mình
nhưng cũng xót xa cho bao bạn bè, đồng đội đã ngã xuống vì chiến tranh”. Bố là
thế đấy, luôn tự hào về ngày đại thắng nhưng đâu đó trong ánh mắt bố vẫn đau
đáu hướng về đồng đội mình, những người đã ngã xuống!

Còn tôi, tuy chỉ biết đến ngày 30 tháng 4 qua sách vở, truyền thông, qua
lời kể của bố, đồng đội của bố nhưng những ngày tháng ấy trong tôi không chỉ
là niềm tự hào mà thực sự còn là những hành trang kiến thức để tôi đem theo
trong bài giảng của mình khi dạy về lịch sử Việt Nam, đặc biệt khi dạy bài “Tiến
vào Dinh Độc Lập” (Sách giáo khoa Lịch sử 5) mà tôi tâm đắc. Chỉ là những
thước phim tài liệu, những hình ảnh đen trắng hay những tư liệu trên những trang
giấy vô tri vô giác nhưng sao cả cô và trò chúng tôi cứ hào hứng, cứ trao đổi,
thảo luận rồi đâu đó bất giác tiếng ngẫu hứng được thốt ra từ những ánh mắt
ngây thơ, từ những đứa trẻ thậm chí chưa biết khổ là gì: “Việt Nam mình quá
siêu!” hay “Việt Nam mình thật tuyệt vời!” rồi: “Ôi, Việt Nam quả là có một
không hai cô nhỉ!...”. Chao ôi, lời nói ấy chính là của những đứa trẻ mà ngay cả
bố mẹ chúng cũng chưa biết chiến tranh là gì thì quả thực không có gì có thể so
sánh bằng, không có gì có thể nói hết được niềm tự hào của những đứa trẻ chỉ
mới mười tuổi nói riêng và của cả dân tộc ta nói chung.
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30/4/1975

– 30/4/2022 đánh dấu một chặng đường lịch sử 47 năm với biết bao những

thăng trầm, đổi thay để chứng kiến Đất nước ta từng ngày lớn lên, từng ngày
thay da đổi thịt. Và ngày nay đây, hơn bao giờ hết, trong công cuộc đổi mới của
đất nước, chúng ta sẽ mãi tự hào về truyền thống ấy. Tự hào nhưng gắn với thực
tiễn: tôi, bố tôi và chắc chắn mỗi người dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy thần
tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao.
Có lẽ khởi nguồn từ tinh thần ấy nên ngày 30 tháng 4 hàng năm là ngày cả
dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nói riêng cùng ôn lại
truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng mà những thế hệ cha anh đi trước đã đánh
đổi bằng máu xương và nước mắt, giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay về tình
yêu quê hương đất nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc bởi nhiều những
phong trào thi đua, hoạt động có ý nghĩa thiết thực.
Một mùa kỉ niệm ngày đại thắng lại sắp qua đi nhưng dấu ấn và những câu
chuyện cổ tích có thật của nó thì mãi mãi được hun đúc và lưu truyền trong tâm
khảm mọi thế hệ người dân Việt Nam. 30 tháng 4! Ngày đại thắng! Tôi yêu đất
nước tôi!
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