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Bài diễn văn rất đặc biệt của Hoa Hậu Mỹ năm 2012- 2013 là cô gái Việt tên 
là Cung Hoàng Kim, cha : Cung Nhật Thành hiện phục vụ trong ngành Cảnh 
Sát Hoa Kỳ và mẹ là Giáo Sư Trần Thủy Tiên (đã về hưu sau 16 năm làm 
việc tại Colleges: College Advisor, Psychology/Sociology/ Vietnamese 
Professor. M.A in Counseling & Guidance và M.S. in Psychology/ Sociology) . 
  
Bài Diễn Văn Của Cô Cung Hoàng Kim, 
Hoa Hậu  
  
Kính Thưa Quý Vị, 
 

Qua Lịch Sử, chúng ta được học là nên ghi nhớ lấy các Tư Tưởng, hơn là 
Con Người. Vì con người có thể thất bại. Con người có thể bị bắt giữ, bị giết 
chết và quên lãng, nhưng dù năm tháng trôi qua, một tư tưởng vẫn có thể tồn 
tại và thay đổi cả thế giới. Chúng ta không thể tiếp xúc, va chạm, hoặc giữ lấy 
một tư tưởng trong tay mình. Tư tưởng không biết đổ máu và không biết đau 
đớn, nhưng nó tiếp tục sống và hiện hữu với thời gian… 

  



38 năm đã trôi qua kể từ khi Saigon thất thủ, nhưng chúng ta vẫn tụ họp ở 
đây hôm nay, tưởng niệm về sự mất mát quê hương xinh đẹp của mình. Tuy 
nhiên, có thể không đáng kể lắm về việc mất đi mảnh đất, mà đáng kể hơn 
nhiều, là Sự Mất Tự Do, Mất Đạo Đức, Và Sự Mưu Cầu Hạnh Phúc Cho 
Dân Tộc Việt Nam. 
  
Là một nữ sinh viên 22 tuổi, sắp tốt nghiệp hạng Danh Dự, từ University of 
Texas (UT) vào Tháng 5, 2013, tôi tự hào là cư dân Texas, và hơn thế 
nữa, hãnh diện mình là người Mỹ gốc Việt. Dĩ nhiên tôi rất ý thức là gia đình 
tôi đến Hoa Kỳ vì sự lựa chọn chính trị, với tư cách là Người Tỵ Nạn, nạn 
nhân của chế độ Cộng Sản Việt Nam, chứ không phải vì lý do kinh tế vật 
chất. 
  
Đằng sau lớp sơn "dân chủ" mỏng và rẻ tiền, Việt Nam bây giờ vẫn có đủ 
những đặc tính của Cộng Sản độc tài, mà các quốc gia tân tiến như Hoa Kỳ 
không thể tin được là những chuyện này còn tồn tại. Không có cơ sở thông tin 
nào do tư nhân làm chủ, tất cả từ báo chí, đài truyền hình, và ngay cả các 
chương trình ca nhạc giải trí, đều do nhà nước kiểm soát. Các người trong 
đảng Cộng Sản tự phong mình là "lãnh đạo" cầm quyền. Hậu quả là luật lệ 
không được thi hành, công an và quân đội Việt Cộng bảo vệ đảng, không bảo 
vệ dân, và người dân khổ sở... 
Tôi thật đau xót khi nghĩ đến những cô gái đồng trang lứa với tôi ở Việt 
Nam hôm nay, bị mang bán ra nước ngoài, hoặc phải làm việc quá sức. 
Họ bị mắc bẫy trong cuộc sống đầy dẫy lạm dụng về tình dục, đói khổ, 
làm việc kiệt sức, nói chung là một cuộc sống đầy máu và nước mắt. 
  
Trong khi đó, ở Hoa Kỳ, tôi được đi học và được làm công việc tôi thích: làm 
người kể chuyện bằng cách tường-thuật tin tức về những gì xẩy ra chung 
quanh tôi. Tôi nhận thức, được sống trong một xứ sở tự do ở đây, là một đặc 
ân. Nhưng sự tự do nầy có được, với cái giá rất cao. Sau cùng, Năm Mươi 
Tám Ngàn Chiến Binh Hoa Kỳ, Ba Trăm Ngàn Chiến Binh Việt Nam Cộng 
Hòa Đã Hy Sinh Cho Miền Nam Việt Nam. Họ đã ngã xuống cho tôi được 
đứng đây hôm nay, trước mặt quí vị. Năm Trăm Ngàn Thuyền Nhân Việt Nam 
đã chết trên Biển Đông, trong khi cố gắng vượt thoát để hy vọng có Cuộc 
Sống Tự Do như tôi hôm nay. Những người đàn ông, phụ nữ, thanh niên, và 
các trẻ em, đã chiến đấu cho một Lý Tưởng hoặc một Tư Tưởng, Không Bao 
Giờ Mất. 
  
Nhưng Tư Tưởng này là gì? Đó là một Nguyên Tắc về Nhân Quyền, Dân 
Chủ, Công Lý, và Tự Do. Nó cung cấp cho dân Việt sự yên bình trong tâm 
hồn và không phải khiếp sợ nhóm cầm quyền cộng sản như hiện nay. Họ có 



thể ngủ yên an toàn ban đêm, không phải lo toan cho có bữa ăn ngày hôm 
sau, hoặc bị nhốt tù vì Ý Tưởng Được Độc Lập, như Cựu Đại Úy 
VNCH Nguyễn Hữu Cầu, Nhà Báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, như Nông 
Dân Đoàn Văn Vương, như Ca Nhạc Sĩ Việt Khang, Blogger Tạ Phong 
Tần, nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên, và còn biết bao nhiêu người khác 
nữa... Họ đang gánh chịu ngục tù Cộng Sản, vì họ dám đứng lên tranh đấu 
cho Nhân Quyền và Độc Lập ở quê hương Việt Nam, chống lại Tầu. 
  
Đối với thế hệ trẻ, những người được sinh ra và nuôi dưỡng trong một xã hội 
tự do, thì Sự Tự Do Giống Như Khí Trời Bao La. Chúng ta hiếm khi nghĩ đến 
nó vì Sự Tự Do luôn luôn có sẵn đó. Nhưng đối với 90 triệu người Việt đang 
sống trong một đất nước Cộng Sản, tràn đầy áp bức và ngăn cấm, Sự Tự Do 
Không Hề Hiện Hữu. 
  
Nếu Có Ai Cần Ghi Nhớ Và Bảo Vệ Tư Tưởng Nầy, Đó Chính Là Chúng Ta, 
Những Người Tỵ Nạn Miền Nam Việt Nam. Chúng ta phải tranh đấu để ghi 
nhớ Tư Tưởng Tự Do và Nhân Quyền nầy, vì nó sống mãi trong thâm sâu, 
tận đáy lòng ta. Đó Là Một Giấc Mơ Rực Lửa. Lúc đầu, nó là ngọn lửa rất 
đẹp, thường bùng cháy dữ dội, nhưng rồi dần dần vơi đi... Tuy nhiên, khi 
ngọn lửa Tư Tưởng Tự Do được phát triển lâu dài, nó giống như than đốt, 
nóng bỏng, cháy thâm sâu xuống dưới, và không sao dập tắt được nữa… 
 

Austin, Texas, Ngày 27/4/2013 

HOA HẬU CUNG HOÀNG KIM 

 
 
 

 
 

 

__._,_.___ 

__,_._,___ 
 


