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Ban Việt kiều TP HCM trong ký ức tôi 
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Tác giả bài viết

Tôi  lại về thăm thành phố quê hương trong những ngày tháng năm 
giữa hai mùa mưa nắng.  Sài Gòn của tôi ngày xưa và hôm nay có 
chung những hàng cây sao, cây dầu trăm năm che mát và những cơn 
gió nhẹ từ biển xa về làm dịu đi cái nóng của những buổi trưa hè.
Có lẽ cũng giống như bất cứ ai ra đi từ nơi này, tôi thích được ngồi một 
mình trong một quán nước ven đường, nhìn người qua kẻ lại và nhớ…
Nhớ mái trường Petrus Ký uy nghiêm xưa, nhớ thầy cô và những người 
bạn cũ, nhớ căn nhà trọ chật hẹp gần chợ Thái Bình, nhớ những tà áo 
trắng thướt tha bay bay trong nắng chiều giờ tan học như lời của một 
bản nhạc thời nao  Nhớ những chuyến xe đò cuối tuần về quê nghỉ 
ngơi trong một gia đình đầm ấm và những ngày khắc khoải lo âu trong 
thời ly loạn. Nhớ buổi giã từ cha mẹ, anh em ở phi trường ngày lên 
đường du học...... 
Ôi, những ngày xa xứ du học bộn bề! Bên là giảng đường, đèn sách, 
bài làm cho đủ các môn học khó khăn; bên là báo chí, phim ảnh, hội 
thảo về chiến tranh Việt Nam, là biết bao công việc không tên khi đã 
dấn thân đi theo phong trào sinh viên yêu nước, trước và sau ngày độc 
lập, hòa bình lập lại....
Dòng suy nghĩ có nhiều khi đưa tôi về với những năm đầu tiên trở lại 

quê hương.  Thời ấy, những năm trước sau 1980 còn nhiều thiếu thốn và cũng nhiều nhiêu khê.  Máy bay đáp xuống 
chạy trên cuối đường băng có khi phải dừng lại cho mấy con bò lửng thửng đi qua. Công việc kiểm tra giấy tờ, hành 
lý, ngoại tệ đều lâu lắc, nặng nề. Theo qui định, chỉ được đem thật ít hàng hóa, ngoại tệ phải khai đầy đủ và sau đó 
mỗi lần chi trả phải lấy hóa đơn để đối chiếu số dư khi ra, tất cả băng ghi tiếng, ghi hình đều phải nộp để kiểm tra, 
sau mấy ngày mới được lãnh ra... 
Cũng may, chuyến bay quốc tế nào đáp xuống dù là ban ngày hay là ban đêm, anh chị em chúng tôi đều vui mừng 
thấy có Ban liên lạc Việt kiều, tiền thân của Ban Việt kiều và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài-TPHCM ngày 
nay cử người ra ân cần đón tiếp, cho xe đưa mỗi người về đến tận nhà. 
Sau một đêm hàn huyên với gia đình, sáng hôm sau chúng tôi thường đến số 55 Mạc Đĩnh Chi (về sau là 147 
Nguyễn Đình Chiểu) để được nghe phổ biến những thông tin cần biết và nêu nguyện vọng riêng nhờ Ban giúp đỡ. 
Những năm đầu sau ngày giải phóng, đó là đi thăm người thân đang học tập cải tạo, xin cho người học tập xong về 
được nhập lại hộ khẩu thành phố, xin giấy giới thiệu đến các cơ quan hành chánh, xin giấy phép đi đến một tỉnh nào 
khác nơi mình tạm trú, xin chứng nhận độc thân để kết hôn, v...v...  Bên cạnh những việc riêng, chúng tôi còn vô kể 
việc chung. Nào là gặp gỡ lãnh đạo thành phố, các anh chị phụ trách công tác trí vận, các hội đoàn, các trường đại 
học, nào là đi về các vùng sâu nơi chúng tôi dự định xây tặng bệnh xá hay trường cấp 1, xem ca múa nhạc, v.v....
Bây giờ, giữa một thành phố bình yên, có sân bay quốc tế thanh lịch, nhã nhặn, có những đại lộ và những khu phố 
nguy nga, diễm lệ, nhớ tới thuở ban đầu gian khó ấy mới thấu hiểu công lao, tấm lòng của các anh, các chị, từ anh 
Phạm Văn Ba, chú tư Cừ, chị tư Liên, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà, anh hai Lộc, anh Thuận, anh Kháng, dược sĩ Phước, 
chị Cúc, chị Mai, chị Huê, cô Lệ Thu, Nga, các anh Tài, Ngọc, Sinh, Tấn Long và nhiều anh chị em khác nữa.
  
Nhưng trong ký ức tôi không phải chỉ đơn sơ có vậy. Sau chiến  tranh, phong trào Việt kiều yêu nước nơi tôi sinh 
sống vận động được nhiều đề án giúp nước trải dài từ Bắc chí Nam. Để thực hiện các đề án ay, Ban Việt kiều TP 
đã tận tình giúp tất cả những gì phong  trào chúng tôi yêu cầu. Điều đó cũng hiển nhiên đúng cho tất cả đề án của 
các phong trào trên thế giới, được ghi nhận trong một kỷ yếu xuất bản sau một hội nghị tổng kết mà tôi cho là rất 
trung thực và quan trọng, nên được lưu giữ bền lâu.
Thời kỳ đổi mới, trước sau năm 1990, một lớp Việt kiều mới bắt đầu về hoạt động đầu tư, kinh doanh. Ban Việt kiều 
TPHCM đổi tên lại là Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và là nơi qui tụ tự nhiên tất cả mọi người. 
Mỗi lần về thăm quê tôi thấy thêm vui với đông đảo bạn bè mới, cũ thường xuyên gặp nhau trong các buổi sinh hoạt 
tại Ban hay ở nơi này, nơi kia trong thành phố. Các bạn lập ra các công ty trong các lĩnh vực phần mềm Tin học, vật 
liệu po-ly-me, lắp ráp máy móc điện tử, may mặc, hóa mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ, trồng rau cải lấy hạt giống, nuôi 
tôm, làm phân hữu cơ, mở trường dạy Anh ngữ, trường mẫu giáo, tiểu học quốc tế v...v...
Những năm ấy, Tết cho Việt kiều diễn ra khuôn viên của ủy ban, tuy không "hoành tráng" nhưng cũng đông vui và 
đầm ấm, chân tình. Chúng tôi thấy gần gũi hơn với thành phố và đổi lại quan niệm về kiều bào của thành phố cũng 
ngày thêm thông thoáng. Hình ảnh "Việt kiều xấu xí" trên báo chí, TV lần lần chấm dứt.
Bên cạnh những công việc có tính chất hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh; đóng góp khoa học, kỹ thuật, giáo dục của 
kiều bào, Ủy ban còn chủ động cung cấp thông tin và tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước cho kiều bào. 
Tôi được Bản tin trong nước qua email do Ủy ban gửi mỗi tuần ba lần từ năm 1997, khi báo chí on-line còn ít ỏi. 
Theo tôi, đó là một sáng kiến hay và kịp thời. Nỗ lực đó thật đáng trân trọng. Qua bản tin, chúng tôi được biết Ban 
Việt kiều có dự án thành lập một Đại học dân lập do Việt kiều huy động. Tiếc là dự án đã không thành công dù 
được nhiều giới quan tâm vì thủ tục thành lập lúc bấy giờ quá khó khăn.
Thế kỷ 21 bắt đầu, chúng tôi được email của Ủy ban thông báo, mời ghi tên dự cuộc Gặp gỡ Công nghệ thông tin 
và Viễn thông tại Công viên phần mềm Quang Trung. Đó là lần đầu tiên, hai trăm trí thức trong nước cùng một trăm 
trí thức kiều bào ngồi kề bên nhau, bàn luận về một nền công nghệ và công nghiệp không thể không phát triển 
nhanh của thành phố.  
Theo tôi được biết sau cuộc gặp gỡ cảm động và hiệu quả ấy, Ủy ban còn giới thiệu người có tài và sẵn lòng về 
nước phục vụ cho Khu công nghệ cao. Vài năm sau, Ủy ban lại có sáng kiến thành lập Câu lạc bộ khoa học kỹ 
thuật Việt kiều TPHCM, có trang web riêng.  Đó là một việc làm cần thiết nhưng, theo tôi, cho đến hôm nay CLB 
chưa thực sự ghi được một dấu ấn gì mạnh mẻ. Tôi trộm nghĩ có lẽ CLB cần tạo ra một công việc gì đó do trí thức 
Việt kiều đóng góp và có ích lợi thiết thực cho sinh viên và trí thức trong nước. Chẳng hạn, CLB có thể là một nơi qui 
tụ có chọn lọc thật đầy đủ  sách khoa học kỹ thuật cho một số ngành học, có cách thức cho mượn nhanh chóng, dễ 
dàng.  Với kho sách ấy cộng với bài vở trên mạng, sinh viên ở bất kỳ nơi nào trên cả nước đều có thể tự học Toán, 
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Lý lý thuyết v.v... Và cuối năm, sinh viên có thể ghi tên thi theo kiểu "thí sinh tự do" (candidats libres) mà Bộ GDĐT có 
thể ủy thác cho các ĐHQG tổ chức. Theo tôi được biết, một nhóm trí thức kiều bào đã sẵn sàng tặng cho CLB hàng 
trăm quyển sách vốn đang được sử dụng ở các Đại học khoa học tự nhiên Âu Mỹ. 
Cũng trên đà suy nghĩ làm sao cho Ủy ban giúp ích cho kiều bào được nhiều hơn nữa, cộng thêm vào những tiện ích 
về thị thực xuất nhập cảnh, tạm trú, thường trú, xác nhận nguồn gốc, hồi hươngv.v.... mà Trung tâm dịch vụ và hợp 
tác với kiều bào của Ủy ban đang triển khai mạnh mẽ, tôi nghĩ là trang web của Ủy ban nên chọn đăng những truyện 
ngắn nói riêng và những tác phẩm văn học, nghệ thuật, tư liệu lịch sử cận đại v.v... nói chung, làm món ăn tinh thần 
khó tìm trên mạng cho kiều bào. Quyển sách đồ sộ "Kiều bào và quê hương" của Ủy ban hay "Lịch sử phong trào 
Việt kiều yêu nước tại Pháp" là những tư liệu quý cần đưa lên mạng.  
Để kết thúc những dòng kỹ niệm và suy nghĩ từ góc độ riêng tư của mình này, thật là thiếu sót nếu tôi quên nói tới 
công khó của Ủy ban trong công việc đồng tổ chức trại hè hàng năm cho thanh thiếu niên kiều bào; đi thăm và phát 
sách học, quà biếu cho kiều bào ở Căm pu Chia. Và nhất là từ nhiều năm qua đã cùng Sở Văn hóa, thể thao và du 
lịch xin được UBND TPHCM cho phép cử một Đoàn văn nghệ sang biểu diễn phục vụ kiều bào vào dịp Tết ở Pháp, 
Bỉ, Đức, Slovakia, được yêu mến và chào đón nhiệt tình.
Ba mươi năm xưa cho đến hôm nay, so với thời tôi còn đi học nơi này và buổi ban đầu sau giải phóng, thành phố đã 
làm được biết bao kỳ tích.  Một trong những kỳ tích ấy co lẽ là công tác kiều bào của thành phố, nhờ vào những con 
người kiên nhẫn, biết cảm thông, chịu thương chịu khó, chuộng sự cụ thể và đầy tính sáng tạo. 
 
Đó là những gì tôi tự đúc kết sau một buổi chiều trầm tư một mình trong một quán nước ven một con đường có lá 
me bay.....   
 
Ly Lan (HNVNTB)
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