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L

ittle Sàigòn, Westminster, Nam Cali: Cơn
mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống Little Sàigòn,
Nam California cũng không ngăn được gần
500 đồng hương đã tụ về hội trường Trường
Trung Học Đệ Nhất Cấp Warner để tham dự Chương Trình
Văn Nghệ Đấu Tranh Tưởng Nhớ Việt Dzũng 1958-2013+
do Đoàn Hưng Ca Nam Cali thực hiện.
Sau nghi lễ khai mạc là nghi thức Tưởng Niệm Cố
Phong Trào Trưởng Việt Dzũng, Ban Tổ Chức đã mời các
dân cử hiện diện: Ô. Sergio
Contreras, Phó Thị Trưởng
Thành Phố Westminster;
Ô. David Nguyễn đại diện
Thượng Nghị Sĩ California
Janet
Nguyễn;
nguyên
Thượng Nghị Sĩ California
Lou Correa cùng quý vị đại
diện Cộng Đồng và Hội đoàn
lên sân khấu: Ô. Nguyễn
Long, Phó Chủ tịch Ngoại vụ
CĐNVQG Nam Cali; Kỹ Sư
Trương Ngãi Vinh, Chủ tịch
CĐVN Nam Cali; Ô. Nguyễn
Văn Lực, Chủ tịch CĐVN San Diego; Ls Trần Sơn Hà, Ô.
Hứa Trung Lập đại diện Liên Minh Quang Phục Việt Nam;
Ns Cao Minh Hưng và phu nhân đại diện CLB Tình Nghệ
Sĩ; Ô.Nguyễn Minh Trì và Cô Quỳnh Hoa đại diện CLB-

Hùng Sử Việt Orange County; Bà Đặng Kim Trang đại diện
Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego; Ô. Trần Ngọc Thiệu,
Hội Trưởng Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh;
Ký giả Khúc Minh đại diện Radio Bolsa; Trúc Hồ và Diệu
Quyên đại diện Trung Tâm Asia – SBTN.
Thành viên Phong Trào Hưng Ca Việt Nam và Bébé
Vũ Hoàng Anh, hiền thê Việt Dzũng trang nghiêm đứng
hai bên di ảnh Việt Dzũng trên sân khấu cùng quý đồng
hương hiện diện trong hội trường đã cùng dâng nén hương
lòng lắng nghe Lời Cầu Nguyện cho Việt Dzũng do Ô. Lê
Quang Dật đại diện Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo
và Nhân Quyền Cho Việt Nam khấn nguyện.
Ban Tổ Chức đã khéo léo sắp xếp phần Tâm Tình của
quý quan khách xen kẽ với các tiết mục Văn Nghệ Đấu
Tranh đặc sắc. David Nguyễn
đại diện Thượng Nghị Sĩ
California Janet Nguyễn đã xúc
động khi phát biểu về những
đóng góp Việt Dzũng cho cộng
đồng Người Việt tỵ nạn trong
bao năm qua. Sau đó, Ông đã
trao Bằng Tưởng Thưởng của
TNS Janet Nguyen đến Phong
Trào Hưng Ca Việt Nam.
“Không có biến cố
30/04/75, không có thuyền
nhân Việt Nam trong đó có Việt
Dzũng...” thành viên PTHCVN
cùng với CLB Tình Nghệ Sĩ - CLB Hùng Sử Việt Orange
County - CLB Hùng Sử Việt San Diego -Hội Ái Hữu Cựu
Nữ Sinh Gia Long Nam Cali – Trúc Hồ, Diệu Quyên đại
diện Trung Tâm Asia, tất cả trong màu áo đen hoặc trắng,
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chít hoặc khoác khăn tang lụa trắng, đứng quanh CHIẾC
THUYỀN TỴ NẠN như những oan hồn của hơn nửa triệu
đồng bào đã bỏ xác dưới lòng Biển Đông, đã trải tấm lòng
và tiếng hát “Thà Chết Trên Biển Đông”, một ca khúc của
Hà Thúc Sinh. Tiếng hát của Việt Dzũng và Nguyệt Ánh
đã cất vang trong tiết mục đầu tiên đêm nay nghe thấm
thía vô cùng và hình ảnh những chiếc thuyền bé nhỏ chở
đầy Thuyền nhân liều chết vượt Biển Đông, nhắc nhở mọi
người căn cước tỵ nạn của chúng ta...
Nguyên Thượng Nghị Sĩ-CA Lou Correa cũng bày tỏ
lòng kính trọng của Ông về những đóng góp lớn lao của
Việt Dzũng trong các công tác tranh đấu Nhân Quyền cho
Việt Nam. Tưởng nhớ Việt Dxũng, theo Ông, có nghĩa
là chúng ta phải tiếp tục con đường tranh đấu cho Việt
Nam được Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Nguyên TNS
Lou Correa cũng cám ơn Bébé Vũ Hoàng Anh đã đồng
hành với Việt Dzũng, hy sinh những giây phút riêng tư
của gia đình để đóng góp vào công cuộc tranh đấu chung.
Nhân dịp này, Ls Nguyễn Xuân Nghĩa cũng đã thay mặt
PTHCVN trao Bảng Cảm Tạ đến nguyên TNS Lou Correa,
vị dân cử và là người Bạn luôn sát cánh đấu tranh với cộng
đồng Người Việt Tỵ Nạn và đã vận động thực hiện “Bảng
Tên Đường Việt Dzũng-Nhân Quyền” trên Đại Lộ Beach
Blvd., Little Sàigòn, Westminster, Nam California.
Qua “Chiều Tây Đô”, Quỳnh Hoa kể lại những
tội ác của Cộng quân đổ lên đời sống người dân
“Bến Ninh Kiều”:
Ghé hỏi cỏ cây, cỏ cây khóc, gió than van
Kể từ khi mất quê hương, gió ra khơi đưa
người vượt biển
Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trầu cay
Trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày
Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm
Bao năm giải phóng như thế này phải không
anh ?
nhưng vẫn không quên nhắc nhở niềm ước mơ
của những người đã phải ra đi từ sau biến cố
1975:
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Tàu đưa ta đi tàu sẽ đón ta hồi hương
Tây Đô sẽ sống lại yêu thương
Thị Trưởng TP Westminster Tạ Đức Trí, Phó Thị
Trưởng TP Westminster Sergio Contrera và Ls Jamison
Power đại diện Học Khu Westminster lần lượt bày tỏ lòng
ngưỡng mộ Việt Dzũng. Quý vị dân cử địa phương này
hứa sẽ luôn tiếp tục hỗ trợ công cuộc đấu tranh cho Tự
Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam. Họ cũng rất
vui mừng là BTC đã chọn Thành phố Westminster làm địa
điểm tổ chức cho một Chương Trình đầy ý nghĩa cho Việt
Dzũng.
Nguyên Chủ tịch CĐVQG Nam Cali 2010-2015, Ls
Nguyễn Xuân Nghĩa mời Ô. Nguyễn Long, Phó Chủ tịch
Ngoại vụ CĐNVQG Nam Cali và Kỹ Sư Trương Ngãi
Vinh, Chủ tịch CĐVN Nam Cali. Đối với hai vị đại diện
Cộng Đồng, Việt Dzũng là một Chiến Sĩ tranh đấu cho
Dân Chủ, là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau khi Anh
luôn luôn hỗ trợ cho các công tác của đoàn thể thanh niên.
Noi theo gương V iệt Dzũng năm xưa, Ls Nghĩa đã kêu gọi
và đại diện hai Cộng Đồng cũng đã đáp lời “Là Một” trong
tiếng vỗ tay vang dội của đồng hương. Ai ai cũng đều ca
ngợi tinh thần đoàn kết để cùng tạo dựng sức mạnh cộng
đồng ngõ hầu hỗ trợ hữu hiệu cho các phong trào đấu tranh
đòi Tự Do, Dân Chũ và Nhân Quyền trong nước.
Người Vợ bé bỏng (Bửu Trâm-Gia Long Nam CaliCLB-HSV) đã khóc ngất trong tay Chồng (Dương LinhCLB-HSV) khi phải đau đớn thả người con thơ xuống
biển vì bé đã kiệt sức chết trên đường vượt biển tìm Tự
Do...như Việt Dzũng đã thở than...
..Người buông xuôi về nơi đáy nước
Người có mộng một nấm mộ xanh.
Biển ngây ngô hay biển man rợ
Biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ...
Ls Trần Sơn Hà đại diện Liên Minh Quang Phục VN
đã chuyển lời tâm tình từ phương trời Úc châu của Chiến
sĩ Võ Đại Tôn, người Anh kết nghĩa của Việt Dzũng từ
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1978...Khuya Thứ Bảy 21
tháng12, 2013, Ông được
tin Việt Dzũng đã ra đi...
ngoài trời, những giọt mưa
lất phất qua khung cửa trong
đêm vắng như tiếng hát
trầm bổng chao lòng của
Việt Dzũng “gửi về Việt
Nam nước mắt đong đầy”.
Nước mắt của Việt Dzũng
thương nhớ quê xưa và nước
mắt của riêng Hoàng Phong
Linh khi mất thêm một
người Em trên hành trình
dang dở của một đời tâm
nguyện. Lần cuối gặp nhau,
tháng 8, 2013, Anh Em đã
cầm tay nhau, thầm hẹn một ngày về trên Quê Hương trong
tiếng thét vang của Việt Dzũng “Không đòi, ai trả Núi Sông
Ta”...
“Một Chút Quà Cho Quê Hương”, sáng tác đã đưa
tên tuổi Việt Dzũng vào lòng đồng hương tỵ nạn, được
chính Việt Dzũng tâm tình và trình diễn qua Clip phim của
Chương trình “Dòng Nhạc Anh Bằng tại Úc Châu”. Như
một định mệnh, Việt Dzũng đã than thở với đồng hương
rằng không biết bao giờ Việt Dzũng sẽ trở lại Úc Châu vì
đời người vô thường...Biết đâu, Việt Dzũng sẽ ra đi, Nhạc
sĩ Anh Bằng rồi cũng sẽ ra đi. Tiếng hát Việt Dzũng mệt
mỏi và rất buồn như đời người tỵ nạn của tháng Tư buồn
1975...
Ca Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng, linh hồn của Câu Lạc
Bộ Tình Nghệ Sĩ, một tổ chức quy tụ các thành viên yêu
thích Văn Nghệ với tinh thân đấu tranh cao độ, đã chia sẻ
những lời quý mến đến Việt Dzũng và các Anh Chị Em
trong PTHCVN. CLB-Tình Nghệ Sĩ cũng rất mong khởi đi
từ hạnh ngộ này, PTHCVN và CLB-TNS sẽ tích cực hỗ trợ

nhau trong các sinh hoạt để giữ vững và chuyển đi ngọn lửa
đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền sớm trở về
với Quê Hương Việt Nam.
HC Nguyễn Hữu Nghĩa, đương kim Cố vấn và
nguyên Phong Trào Trưởng PTHCVN 7 năm trong thập
niên 90, đã lược qua tiểu sử Việt Dzũng & Giới thiệu về
Phong Trào Hưng Ca VN. Ông tâm sự: “30 năm trước đây,
ngày 14.4.1985, Phong Trào Hưng Ca Việt Nam đã ra đời
tại Houston, Texas. Trong 10 anh chị em ca nhạc sĩ đầu
tiên nắm tay nhau thành lập Hưng Ca, đã theo tuổi tác và
truyền thống quan họ để gọi nhau bằng anh cả, anh hai, anh
ba, anh tư,.. Cho đến ngày hôm nay, trong hội trường này,
vì hoàn cảnh khó khăn, trong số các anh chị em năm xưa,
trong hội trường này chỉ hiện diện được hai người. Một là
tôi, người thứ tư mà anh em quen gọi là anh Tư, và hai là
bên trái tôi, cậu út Việt Dzũng.
Anh em chúng tôi, dù trong tư thế đứng hay nằm, dù
năng động hay bất động, chúng tôi vẫn giữ một hướng đi,
nhìn về tương lai của đất nước, dùng văn nghệ làm vũ khí
để đấu tranh cho tự do dân chủ, độc lập và nhân quyền.
Ngày 8 tháng 9 năm
1958, Giuse Gioankim
Nguyễn Ngọc Hùng Dũng đã
chào đời tại Sài Gòn. Thân
phụ là bác sĩ Quân Y Nguyễn
Ngọc Bảy, gốc Nghệ An,
sau làm dân biểu Quốc Hội
VNCH. Thân mẫu anh là
một nhà giáo, dạy ở trường
Nữ Trung học Gia Long, Cô
Nguyễn Thị Nhung. Anh có
một anh, một chị và một em
trai. Lúc nhỏ Việt Dzũng học
trường Lasan Tabert và dự
nhiều đại hội nhạc trẻ cùng

Thế Giới Mới - Số 725 - Trang

Ngày 25 tháng 12 năm 2015

các nhạc sĩ Trường Kỳ, Tùng Giang và Nam Lộc.
Năm 1975, Việt Dzũng vượt biên sang Tân Gia Ba,
được chuyển sang trại tị nạn Subic ở Phi Luật Tân và cuối
cùng định cư tại Hoa Kỳ.
Trên quốc gia lưu vong, anh tiếp tục đi học và sinh
hoạt âm nhạc. Ngay trong những năm đầu tiên trên đất
Mỹ, anh thắng giải Iowa Grand Ole Opry.
Năm 1985, Việt Dzũng ra băng nhạc tiếng
Anh, “Children of the Ocean”, với sự hợp
tác của một số nhạc sĩ Mỹ.
Sau đó Việt Dzũng ra album nhạc Việt
“Một bông hồng cho người ngã ngựa” và
hai tập nhạc “Kinh tị nạn” cùng với “Lưu
vong khúc”.
Việt Dzũng là người dẫn chương trình
cho video Asia từ 1996 tới 2013.
Về văn học, Việt Dzũng là chủ bút
nguyệt san Nhân chứng và tổng thư ký
tòa soạn nguyệt san Hồn Việt, cả hai cùng
xuất bản tại Nam Cali.
Về truyền thông, Việt Dzũng thành
lập Radio Bolsa vào năm 1997.
Về xã hội, Việt Dzũng hoạt động tích
cực cho tự do dân chủ và nhân quyền Việt Nam, anh tham
gia các đoàn thể Thanh-Sinh Phó Đức Chính và Thanh
Niên Cờ Vàng. Anh được trao giải Community Heros vì
20 năm sinh hoạt cộng đồng.
Về Hưng Ca, từ năm 1984, Việt Dzũng, Huỳnh Công
Ánh, Nguyệt Ánh là những nhân tố đầu tiên phôi thai ý
niệm kết hợp các văn nghệ sĩ đấu tranh tại hải ngoại thành
một tổ chức văn nghệ quần chúng, nhờ đó mà qua năm
1985, Phong Trào Hưng Ca Việt Nam đã được chính thức
thành lập. Trong suốt 20 năm hơn, nếu Nguyệt Ánh là
người soạn thảo các chương trình sinh hoạt thì Việt Dzũng
là người chung sức với Nguyệt Ánh để thực hiện. Hai chị
em Việt Dzũng và Nguyệt Ánh là những người có công rất
lớn đối với Hưng ca và tổ quốc.
Từ năm 2013, một Việt Dzũng bằng xương bằng thịt
không còn nữa, nhưng tinh thần Việt Dzũng mạnh mẽ và
rực rỡ hơn bao giờ hết.
Xưa chí sĩ Nguyễn Thái Học nói, “không thành công
thì cũng thành nhân”. Việt Dzũng đã thành công trong
công tác thắp lửa và giữ lửa, ngọn lửa đấu tranh trong lòng
người Việt xa xứ; và Việt Dzũng cũng đã thành nhân, nêu
cao tấm gương một đời tận tụy vì tương lai của dân tộc.
Nguyễn Ngọc Hùng Dũng đã sống xứng đáng với biệt
hiệu Việt Dzũng, chàng trai nước Việt.”
Ls Nguyễn Xuân Nghĩa giới thiệu các thành viên
Hưng Ca về tham dự. Từ Toronto, Canada xa xôi, “Anh
Tư” Nguyễn Hữu Nghĩa; từ Houston, Texas Bs Trần Văn
Thuần và phu nhân, Trần Mỹ Chương; phái đoàn hùng
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hậu nhất từ Dallas, Texas gồm Ủy viên Tuyên vận, Ký giả
Ca Nhạc sĩ Trương Sĩ Lương và vợ chồng Minh Huy Chi
Huệ; Bắc Cali với Ký giả Huỳnh Lương Thiện và Triệu
Phổ. Đồng hương hiện diện trong Chương trình đêm nay,
qua Clip hình ảnh trích trong DVD “PTHCVN và 50 Năm
Hiệp dịnh Genève”, đã nghe Việt Dzũng tâm tình về nỗi

chua sót của người dân Việt khi chính mình không được
làm chủ lấy vận mệnh của Đất Nước và nỗi đau đớn khi
nhìn Quê Hương bị chia cắt từ những thế lực ngoại bang
vào tháng 07, 1954. Năm mươi năm sau, tháng 04/2004,
bên bờ Hồ Lemans, Thụy Sĩ, Việt Dzũng, Nguyệt Ánh và
phái đoàn Hưng Ca đã cất tiếng hảt trong “Hưng Khúc
Việt Nam” với một niềm mơ ước:
“Đoàn ta tay trong tay nhau,
đường xa nên bon chân mau
Toàn dân ngóng trông Anh Em ta từng phút
Thù sâu tan theo sương mai,
Tình yêu muôn năm không phai
Ngày giải phóng là ngày máu xương thôi rơi
Về giải phóng là về đắp xây quê xưa...”
Hơn 11 năm sau, trong đêm 13 tháng 12, 2015, các
thành viên Hưng Ca hiện diện đã hòa cùng tiếng hát và
tấm lòng của Việt Dzũng và Anh Chị Em Hưng Ca như
một tiếp nối hùng hồn cho giấc mơ xưa được trở thành
hiện thực...Tưởng Nhớ Việt Dzũng 1958-2013+ với dấu
+ sau năm Việt Dzũng ra đi mang ý nghĩa như thế...
Trong vài phút ngắn gọn, Hưng Ca Huỳnh Lương
Thiện, một lần nữa, lại nhấn mạnh về “Tinh Thần Đấu
Tranh của Việt Dzũng qua hai lãnh vực Văn Nghệ Đấu
Tranh và Truyền Thông” mà lãnh vực nào Việt Dzũng
cũng vượt trội. Điều đáng quý là Anh cũng đã bỏ nhiều
thời giờ, công sức để đào tạo những thành viên trẻ tiếp nối
công việc của Anh, không những trong Gia đình Radio
Bolsa, SBTN, Trung Tâm Asia mà còn trong nhiều cơ
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quan truyền thông và các đoàn thể thanh niên trong cộng
đồng.
Thân hữu Ngọc Vân trong Nhóm Ca Nhạc Quê Hương
Quỳnh Hoa thổn thức trong “Một Lần Đi”, sáng tác của
Ca Nhạc Sĩ Nguyệt Ánh, và những hình ảnh đau thương
của Sàigòn trong cơn hấp hối 1975 đã làm cho lòng người
chùng xuống và nhớ hoài thân phận tỵ nạn của mình...
Ls Nguyễn Xuân Nghĩa đã hỏi chuyện với Bébé Vũ
Hoàng Anh về tình yêu Bébé dành cho Việt Dzũng từ
những ngày còn ở quê nhà. Bébé chia sẻ là khi nghe lén
qua Đài VOA những lời ca trong “Một Chút Quà Cho Quê
Hương” của Việt Dzũng vào đầu tháng 04/1983 đã làm tim
Bébé rộn ràng và khi gặp được Việt Dzũng ở Tòa soạn “Tay
Phải” của Nhà Thơ Du Tử Lê năm 1984, tất cả chỉ còn lại
là thời gian...Cho dù Việt Dzũng đã sớm ra đi nhưng Anh
Chị Em Hưng Ca vẫn cố gắng tiếp
nối những hoài bão, những ước mơ
của Việt Dzũng để rồi một ngày thật
gần, chúng ta lại nắm tay nhau thênh
thang trên những con đường nối liền
Hà Hội, Huế và Sàigòn...
Cũng trong tâm tình này, thân
hữu Ngọc Diệp trong Nhóm Ca
Nhạc Quê Hương Quỳnh Hoa đã dịu
dàng trải tâm sự của Việt Dzũng qua
“Mời Em Về 1”:
“Tôi muốn mời em về
Thăm lại Hà Nội xưa
Cổ Ngư chiều đổ lá
Trong mưa buồn lưa thưa.
Tôi muốn mời em về
Thăm lại Sài Gòn xưa
Duy Tân chiều say nắng
Uống môi nồng hương xưa. ..”
Nhạc cảnh “Vì sao?” đã được BTC trân trọng mời CLB
Tình Nghệ Sĩ trình diễn tối hôm nay để tiếp tục nói lên
tiếng nói của gần 90 triệu đồng bào đang sống dưới ách cai
trị của tập đoàn bạo quyền Hà Nội như Việt Khang đã từng
phải từng đặt vấn đề trước thái độ “Hèn với Giặc, Ác với
Dân” của chế độ:
Xin hỏi Anh là ai?
Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai?
Xin hỏi Anh là ai?
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?
Xin hỏi Anh là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tình yêu Quê Hương này,
Dân Tộc này đã quá nhiều đắng cay!
Các thành viên CLB-TNS đã xuất sắc diễn tả cảnh
người dân xuống đường biểu tình chống lại bá quyền Trung
Cộng lại bị công an Việt Cộng đánh đập tàn nhẫn như Nhạc

sĩ Cao Minh Hưng đã tiếp tục nhắc lại câu hỏi của Việt
Khang:
Vì sao Anh Anh chà đạp lên Anh Em Dân Việt?
Vì sao Anh chà đạp lên Tiếng Nói Tự Do?
Vì sao Anh chà đạp lên Trái Tim Việt Nam?
Vì Hoàng Sa, vì xâm lấn, chúng tôi xuống đường
Vì Trường Sa, vì thôn tính, uất ức trào dâng
Vì Quê Hương đang nguy biến không thể ngồi yên
“Tình Ca Cho Nguyễn Thị Sàigòn”, theo lời kể của
Chiến sĩ Hoàng Phong Linh Võ Đại Tôn, đây là một sáng
tác mà Việt Dzũng đã xúc động viết ra sau khi đã cùng các
thành viên Liên Minh Quang Phục Việt Nam thắp nhang
khấn nguyện trước Bàn Thờ Quốc Tổ tại nhà riêng của Ông
ở Sydney, Úc châu:
Mẹ đặt tên Em Nguyễn Thị Sàigòn..

Mẹ đặt tên Em Lý Thị Tỵ Nạn...
Mẹ đặt tên Em Vũ Thị Nhục Nhằn...
Mẹ đặt tên Con Lê Thị Hy Vọng...
Mẹ đặt tên Em Trần Thị Thương Nhớ...
...Con là tương lai, con là gió mới
Hãy nhớ đường Mẹ, về lại nơi cuối trời.
đã được đôi uyên ương Mạnh Hùng & Ngọc Diệp trong
Nhóm Ca Nhạc Quê Hương Quỳnh Hoa tha thiết trình bày.
Diệu Quyên và Trúc Hồ đại diện Trung Tâm Asia đã
nhắc lại những kỷ niệm mà họ đã có với Việt Dzũng cũng
như những đóng góp giá trị Việt Dzũng mang đến cho
SBTN và Trung Tâm Asia. Diệu Quyên cũng kể lại lòng
yêu thương của nhạc sĩ Anh Bằng đến Việt Dzũng và hai
năm trước đây, khi nghe hung tin Việt Dzũng đã ra đi, Ông
đã xúc động trải lòng mình qua ca khúc “Việt Dzũng Trong
Trái Tim Việt Nam”:
Trời Quê Hương hôm nay buồn đến thế
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Phải chăng vì Việt Dzũng đã ra đi
Ôi ngày nào lời Anh hát còn ghi
“Một Chút Quà Cho Quê Hương” dấu yêu
...VDz ơi, vết thương Việt Nam đang còn nhức nhối
Vết thương chưa lành Anh bỏ ra đi
Tấm gương kiên cường Anh để lại đời
Việt Dzũng ơi! Tôi gọi tên Anh với tình dâng sống
Tôi gọi tên Anh với nén hương lòng
Tên Anh trong tên Tổ Quốc oai hùng
Lòng dâng thương nhớ Anh vô cùng...
Nhạc phẩm này đã được tất cà ca sĩ Trung Tâm
Asia trình diễn trang trọng trong Asia 75. Đêm nay, Diệu
Quyên, Hoàng Anh Thư, Nguyên Khang, Đoàn Phi, Nhật
Lâm đã đến tưởng nhớ Việt Dzũng và nghẹn ngào hát lên
bài hát xưa...
Hai năm sau Việt Dzũng ra đi, người nhạc sĩ tài hoa
với tấm lòng nhân bản Anh Bằng cũng chấp cánh bay xa.
Từ Úc châu, Nhà Thơ Hoàng Phong Linh Võ Đại Tôn đã
thổn thức trải lòng mình qua “Chim Bằng Vụt Cánh Bay”:
Giữa khuya tôi tỉnh giấc
Tưởng mình còn quê hương.
Rồi thêm tin Anh mất
Thơ-Nhạc nghẹn đêm trường !
Lặng nhìn ra khung cửa
Hiu hắt một màn sương.
Thêm một người đi nữa
Vừa khuất bóng bên đường.
...Anh “Xa Hà Nội ” từ bao năm trước
Đến tàn hơi, nhạc vẫn mộng về Quê.
Trời lưu vong, lòng thao thức tỉnh-mê
Không cúi mặt dù nỗi đau viễn xứ.
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.. Dù đêm nay bóng hạc đã
chìm sâu
Tôi vẫn thấy chim BẰNG tung
vút cánh.
Xin tạ từ ! - Giữa ngàn sao lấp
lánh
Một vì sao rụng xuống, hướng
trời Quê
90 năm theo tiếng nhạc, Anh
về …. !
HC Chi Huệ diễn ngâm trong
thổn thức nghẹn ngào vì lời thơ
cho nhạc sĩ quá cố Anh Bằng
nhưng lòng lại nhớ thương Việt
Dzũng vô cùng...
Đáp lại ân tình với Nhạc sĩ quá
cố Anh Bằng, Ls Nguyễn Xuân
Nghĩa đại diện Phong Trào Hưng
Ca Việt Nam đã sáng tác “Cánh
Chim Bằng Đã Bay Xa...” chân
thành gửi tặng đến người Nhạc sĩ có nụ cười hiền hòa và
tấm lòng nhân hậu:
Nỗi lòng người đi, người đi mãi
Nhớ về Hà Nội, Sàigòn xưa
Lang thang giữa phố phường hoa lệ
Tà áo ai bay hay giòng nước mắt cay cay…Hai năm
xưa Việt Dzũng ̣đã ra đi
Cánh Chim Bằng bây giờ cũng bay xa
Việt Nam ơi! Bao ngày qua vẫn mong đợi
Con Cháu Tiên Rồng quyết chung lòng cứu Non Sông!
Thành viên Hưng Ca và Nhóm Ca Nhạc Quê Hương
Quỳnh Hoa đã trang trọng trình diễn bài hát “Cánh Chim
Bầng Đã Bay Xa” trong nhạc cảnh gợi nhớ hình ảnh nhớ
về Hà Nội, Sàigòn rồi vượt biển, vượt biên lưu vong nơi
xứ người mà trong lòng vẫn nuôi mãi một ngày về vinh
quang…
Việt Dzũng, Anh Bằng có ra đi nhưng hai người Nhạc
sĩ tài hoa này vẫn sống mãi trong lòng mọi người vì tâm
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tình, hoài bão, ước mơ của họ đã hòa vào nhịp thở của
những người dân mong mỏi thật gần Đất Nước rồi sẽ hồi
sinh trong nắng ấm Tự Do, lá hoa Dân Chủ, ngọn gió Nhân
Quyền...
Đại diện PTHCVN, Ls Nguyễn Xuân Nghĩa Trao Bảng
Cảm Tạ đến Cô Nguyễn Huy Phương, em gái của Nhạc sĩ
quá cố Anh Bằng, trên đó có in bài nhạc “Cánh Chim Bằng
Đã Bay Xa” gửi tặng đến người Nhạc sĩ có nụ cười hiền
hòa và tấm lòng nhân hậu anh Bằng.
Không khí trong Đêm Tưởng Nhớ Việt Dzũng chợt
bùng lên với Trống Trận &Vũ Khúc “Đàn Chim Việt”
do Đoàn Thanh Thiếu Niên Thiên Ân trình diễn dưới sự
hướng dẫn của Thẫy Bảo Khang. Những cánh chim non bé
nhỏ đã phải vượt biển khơi cùng bao gian khó vì quốc nạn
cộng sản nhưng dù lớn lên ở xứ người, “Đàn Chim Việt”
rồi cũng sẽ bay về quê cũ mang mùa Xuân mới đầy nắng
ấm Nhân Quyền cho người dân...
Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam Cali đã dành
nhiều thời gian để dựng lên công phu Nhạc Cảnh “Em Vẫn
Mơ Một Ngày Về”, một sáng tác nổi tiếng của Ca Nhạc Sĩ
Nguyệt Ánh:
Em vẫn mơ một ngày nào
Quê dấu yêu không còn cộng thù
Trên con đường mòn, sau cơn mưa chiều
Anh ôm đàn dìu Em đi dưới trăng...
Từ hình ành “Anh ôm đàn dìu Em đi dưới trăng...” đến
lúc đôi uyên ương đưa nhau về làng “Này bà con đón kia

Anh Em chào mừng...mừng người về sau chiến chinh.”.
Họ hàng trong xóm vui mừng ngày đoàn viên, “say men
rượu nồng” “Khoai nướng thơm hương tình ruộng đồng”...
kết thúc với hình ảnh trao Cờ Vàng cho thế hệ tiếp nối phất
phới giương cao trên “Quê Hương thanh bình, muôn dân
yên lành, sống cuộc đời Tự Do Muôn Năm” đã được Hội

Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam Cali khéo léo dàn
dựng với nhiều thành phần “diễn viên” để tiếp tục đưa giấc
mơ “Ngày Về” trở thành hiện thực.
HC Triệu Phổ, HC Nguyễn Hữu Nghĩa, HC Nguyễn
Xuân Nghĩa đã cùng cất cao tiếng hát với Việt Dzũng trong
ca khúc “Vuốt Mặt”, một sáng tác lừng lẫy của Cục Chính
Huấn Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nhắc nhở lại những
tội ác tày trời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là “tay sai của
lũ Tàu Nga”. Vì thế, chẳng lạ gì mà chế độ Việt Cộng lại
“Hèn với Giặc, Ác với Dân”.
CLB Tình Nghệ Sĩ trở lại với Hợp Ca “Việt Nam Ơi!
Việt Nam Ơi!”, sáng tác của Nhạc sĩ quá cố Anh Bằng và
Nhạc sĩ Cao Minh Hưng, nói lên ước mơ muôn đời của
người dân Việt:
…Một vòng tay nối tròn Việt Nam
Bao la đất trời. Quê hương xanh ngời
Xòe tay đón nắng mai cười trong mắt
Bao nhiêu con người, chung tay xây đời
Niềm tin nơi một Việt Nam sang tươi
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên
Việt Nam ơi
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi tên
Việt Nam ơi.
Thành viên CLB Hùng Sử Việt-San Diego, tay trong
tay, cùng “Hát Cho Ngày Sàigòn Quật Khởi”, diễn ra ước
mơ “Ngày Hội Lớn tại Quê Nhà” khi những người con
của Mẹ Việt Nam từ khắp nẻo đường quê hương hội tụ
với những người con từ khắp bốn
phương trời “Đoàn kết đấu tranh đòi
Nước Non Sơn Hà”, “Đòi lá phiếu
Tự Do, Đòi phố cũ đường xưa...
Giành tiếng nói người dân, Giành tấc
đất nhà nông”...Nhưng “Muốn Nước
Việt Nam Dân Chủ Tự Do, Muốn có
Nhân Quyền và bác ái trên khắp cõi
đời” chúng ta cần “Đồng một nhịp
tim em với anh, hợp cùng toàn dân
Ta đấu tranh”...
BTC đã mời các hội đoàn đóng
góp trong Chương Trình: Nhóm
Nhạc Quê Hương Quỳnh Hoa, CLB
Tình Nghệ Sĩ, CLB Hùng Sử Việt
Orange County, CLB Hùng Sử Việt
San Diego cùng đồng hương còn hiện
diện lên sân khấu với PTHCVN như
một biểu tượng ĐOÀN KẾT và HỖ TRỢ cho các thế hệ
mai sau TIẾP NỐI con đường GIẢI CỨU QUÊ HƯƠNG
và DÂN TỘC thoát khỏi chế độ Việt Cộng “Hèn với giặc,
ác với Dân”. Tất cả đã cùng hát vang ca khúc “Việt Nam
Quê Hương Ngạo Nghễ” như cùng đồng hành hợp sức với
toàn dân cho “Ngày Hội Lớn tại Quê Nhà”. Quang Huy
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