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Hưởng ứng tinh thần học tập và noi gương sáng về đạo đức Hồ Chí Minh; 39 năm ngày giải
phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2014); 60 năm chiến thắng Điện Biên
Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014) và kỷ niệm lần thứ 67, Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 –
27/7/2014).

Được sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, sáng 30/4/2014, lễ xuất phát
“Hành trình xuyên Việt, Uống nước nhớ nguồn, Về với Mẹ” của nghệ sĩ Quang Đạt và phóng
viên Hữu Đức đã được tổ chức tại “Nhà hàng San hô đỏ”, 153 phố Lương Định Của, Đống Đa,
Hà Nội, với sự tham gia của nhiều nam thanh nữ tú và đại diện các doanh nghiệp trẻ, báo chí và
truyền hình đã cổ vũ động viên cho hành trình này.

Tuyên bố buổi lễ xuất phát có họa sĩ Trịnh Yên - Ủy viên thường vụ Liên hiệp các Hội
UNESCO Việt Nam với lời phát biểu mang ý nghĩa nhân văn hướng về nguồn cội tổ tiên, đất
nước, hướng về Mẹ là đồng nghĩa với việc làm của mỗi tình cảm và lương tri con người, của sự
cộng hưởng tri thức muôn đời dành cho sự đền đáp ân xưa không chỉ là các giới trẻ mà của tất
cả mọi thế hệ đã thành công và đang tiến vào các kiến thức khoa học hiện đại và công nghệ
mới không nên xao nhãng niềm kính trọng mẹ cha, đền đáp công ơn tổ tiên và đáp đền cội
nguồn đất nước.

Hành trình của hai nghệ sĩ sẽ xuất phát từ Hà Nội, đi qua các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh,
Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang,
Nam Định, Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình
Phước, Long An, Hậu Giang, Kiên Giang và kết thúc tại TP Hồ Chí Minh.

Đây là việc làm nghĩa cử của hai nghệ sĩ cũng gợi một dấu ấn sâu sắc về tình người trong
suốt 3 năm nay với nhiều chuyến xuất phát tương tự và đã tiếp xúc, tặng quà các Mẹ Việt Nam
anh hùng, đã kính viếng nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên con đường xuyên Việt trong niềm khắc
sâu sự ghi nhớ công ơn với những người con của các Mẹ đã hy sinh vì tổ quốc. Sự bảo trợ tình
thần cao đẹp này của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cũng là sự hưởng ứng hội nghị về
đạo đức toàn cầu do Liên hiệp UNESCO Thế giới phát động tháng 3 vừa qua của gần 100 quốc
gia, vùng lãnh thổ đã tập trung nghị sự tại Mỹ.
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