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ĐÊM HƯỚNG VỀ VIỆT NAM RỰC LỬA 

- 4,000 lá cờ Việt Nam Cộng Hòa được trao tận tay mọi người 

- San Jose bùng nổ ngọn lửa, cháy rực niềm tin để yểm trợ tinh thần đồng bào 

trong nước. 

Mặc dù có những cuộc đánh phá dữ dội của một số cá nhân và hội đoàn , nhằm 

ngăn chặn đồng bào tham dự “Đêm Hướng Về Việt Nam” do Hệ Thống Truyền 

Thông Viên Thao, VieTop TV kết hợp với Lực Lượng Sinh Viên Sĩ Quan Thủ 

Đức và một số cựu quân nhân  tổ chức vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu ngày 13 tháng 5 

năm 2016 tại Grand Century Mall - thành phố San Jose, nhưng buổi tổ chức đã rất 

thành công, đem lại niềm tin cho mọi người. 

Tiếng hoan hô “Việt Nam Cộng Hòa muôn năm”.Tiếng “Đả đảo cộng sản hèn với 

giặc - ác với dân” vang dội cả một góc trời. Trên đoạn đường Story và trong khuôn 

viên của Grand Century Mall, một rừng cờ vàng 3 sọc đỏ thân yêu của chúng ta 

ngạo nghễ tung bay. 

Để có những hình ảnh đẹp này là do công sức của anh Hoàng Trọng Đức. Từ sáng 

sớm, đã lặng lẽ cùng nhiều người đi cắm cờ. Và anh Hoàng Thế Dân đã vận động 

mọi người làm liên tục trong nhiều ngày để có 4,000 lá cờ. 

Theo ghi nhận của nhà báo Trần Nhật Phong, phái viên của đài BBC có mặt tại chỗ 

để tường trình, thì “Đêm Hướng Về Việt Nam” là buổi tổ chức tập hợp đông đảo 

nhất đồng hương tham dự, tính từ sau vụ cá chết ở miền Trung mà đồng bào chúng 

ta từ Orange County, Houston, Seattle, Đài Loan, Âu Châu, … tổ chức thắp nến, 

biểu tình. Anh nói: “Anh em trong nước rất hy vọng và chờ đợi đêm nay để chúng 

ta có một tín hiệu, một thông điệp mạnh mẽ gửi đến quê nhà. 

Có đến 4,000 lượt người tham dự.Số người ngồi và đứng tại chỗ có thể nhìn thấy 

được là gần 3,000 người. Nhiều cụ già dù đi xe lăn cũng đã có mặt từ lúc 5 giờ 

chiều. Nhiều gia đình đã đưa con em đến tham dự. Có mặt trong “Đêm Hướng Về 

Việt Nam” không những chỉ là đồng hương ở San Jose mà còn có những đồng 

hương khác từ Sacramento, Stockton, Oakland, San Francisco,… 

Ban tổ chức đã thiết kế một sân khấu rất rộng lớn, phía sau là một màn ảnh LED để 

những camera thu hình và phát trực tiếp lên vệ tinh, hầu đồng bào trong nước và 

khắp nơi trên thế giới có thể xem được.  
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Khác với những lời lễ xuyên tạc - chụp mũ, Ban tổ chức đã thực hiện một đêm đấu 

tranh rất rực lửa, cùng hướng lòng về đồng bào ở trong nước đang có những cuộc 

biểu tình ở khắp nơi. Và kêu gọi tổng biểu tình trên toàn quốc vào ngày 15 tháng 5 

và ngày 22 tháng 5 năm 2016 là lúc Tổng Thống Obama sẽ đến Việt Nam.  

Ban tổ chức đã không lạc quyên tại chỗ, và chỉ kêu gọi người tham dự mua áo thun 

có biểu tượng: “Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam” và hình “Cá chết ngoạm 

vào búa liềm cộng sản” để có một hình ảnh, một thước phim thật đẹp của cộng 

đồng người Việt hướng về đồng bào biểu tình ôn hòa bị cộng sản Việt Nam đánh 

đập, bắt bớ. 

Tất cả chi phí tổ chức cho “Đêm Hướng Về Việt Nam” đều do Hệ Thống Truyền 

Thông Viên Thao - VieTop TV gánh chịu, nhưng đáng kể nhất là sự đóng góp lớn 

lao về nhân lực và tinh thần của Lực Lượng Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức, các cựu 

quân nhân, sinh viên, học sinh cùng toàn thể đồng hương tham dự. Đặc biệt, là sự 

bảo trợ của những cơ sở thương mại - dịch vụ như: Casino 580, Forever Beaumore, 

KT SunStop, Solar System Inc. Về phần ẩm thực, có Lee’s Sandwiches, Phát Trí 

Sandwiches, Tiệm chè CoCo,… 

Mở đầu chương trình, nghệ sĩ Phương Thư và tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng đã thay 

mặt ban tổ chức cảm tạ sự hiện diện của quý hội đoàn, quý cơ quan truyền thông, 

cùng toàn thể quý đồng hương tham dự. Và kêu gọi mọi người đồng thanh đọc 

những biểu ngữ:  

“Biển chết - dân mình chết! Hãy cứu Việt Nam” 

“Đồng bào ơi, hãy cứu biển Việt Nam!” 

“Đồng bào ơi, hãy đứng lên đòi quyền sống” 

“Đả đảo tàu cộng - việt cộng hủy diệt môi sinh” 

“Việt cộng hèn với giặc - ác với dân”. 

Tiếp đến là phần nghi lễ hát Quốc Ca, chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng 

Hòa do ông Hoàng Thưởng - Tổng thư ký Lực Lượng Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức 

và các cựu quân nhân đảm trách. Hai cháu Victoria Thúy Vy - Jenny Đan Anh, hai 

tiếng hát đoạt giải của Trung Tâm Thúy Nga hát chính trong phần Quốc Ca, được 

đồng hương khen ngợi.Ban nghi lễ cũng dành một phút mậc niệm đến những chiến 

sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì tổ quốc, đã chết trong lao tù cộng sản, những 

thuyền nhân, bộ nhân đã chết trên đường tìm tự do, những ngư dân miền Trung đã 

chết vì chất độc hại. 
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Về phía chính quyền, có Thị trưởng thành phố San Jose - Sam Liccardo, cựu Phó 

Thị trưởng thành phố San Jose - Madison Nguyễn, Thị trưởng thành phố Milpitas - 

Jose S. Esteves, Cảnh sát trưởng thành phố Daly City - Manuel Martinez, Dân biểu 

tiểu bang khu vực 25 - Kansen Chu lên phát biểu và ủng hộ tinh thần của đồng 

hương chúng ta cho một Việt Nam dân chủ - tự do - nhân quyền. Quý vị dân cử 

cũng đã trao tặng bảng Tuyên Dương đến nhà văn Đỗ Vẫn Trọn và Hệ Thống 

Truyền Thông Viên Thao với 35 năm trong ngành truyền thông và phục vụ cộng 

đồng. 

Về phía truyền thông ngoại quốc, có đài truyền hình CNN, đài ABC, đài BBC. 

Truyền thông Việt ngữ có nhà báo Nguyễn Xuân Nam, nhà báo Phạm Bằng Tường 

- Cali Today, nhà báo Trương Gia Vy - Viet Tribune, ca sĩ Mai Hân - Little 

Saigon, nhà báo Phạm Lễ - CM Magazine, nhà báo Lê Bình - Câu Lạc Bộ Báo Chí, 

và nhiều cơ quan truyền thông khác.  

Về phần quan khách phát biểu có: 

- Ông Hồ Văn Khởi - đại diện cho phong trào “Con đường Việt Nam” 

- Tiến sĩ Diệu Chân - đại diện Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng 

Về những ứng cử viên vào chức vụ dân biểu khu vực 27 và nghị viên khu vực 4 có: 

- Kỹ sư Đỗ Thành Công 

- Cựu phó thị trưởng Madison Nguyễn 

- Luật sư Diệp Thế Lân 

Dịp này, cô Jennifer Chung đại diện cho KT Sun Stop - một trong những cơ sở bảo 

trợ, đã bày tỏ cảm tưởng của mình trước những đau buồn mà người dân miền 

Trung gánh chịu. 

Tiếp đến, MC Thanh Tùng và hoa hậu Đỗ Minh Nguyên đã giới thiệu những ban 

hợp ca, những nghệ sĩ của 2 miền Nam - Bắc Cali trình diễn. Những bài hát: Việt 

Nam Tôi Đâu, Anh Là Ai, Triệu Con Tim, Đáp Lời Sông Núi,… là những bài hát 

được nhiều người đồng thanh hát theo.  

MC Thanh Tùng đã khẳng khái và kêu gọi mọi người hãy đồng lòng, đồng sức để 

đồng hành với đồng bào đang có những cuộc biểu tình khắp nơi tại quê nhà.Máu 

đồng bào đã chảy. Nước mắt chúng ta cũng đã rơi cho một khát vọng tự do. 
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Nhà văn Đỗ Vẫn Trọn - Tổng giám đốc của Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao 

và cũng là Trưởng ban tổ chức đã bày tỏ sự cảm xúc và lòng biết ơn của mình đến 

những người tham dự, đến những cựu quân nhân đã sát cánh với ban tổ chức trong 

những giây phút cuối cùng.  

Anh muốn có một thước phim, một hình ảnh thật đẹp, thật tình người của đồng bào 

hải ngoại trước những việc làm vô cảm của nhà cầm quyền cộng sản, trước những 

đàn áp, đánh đập vào những người biểu tình ôn hòa, khát vọng một Việt Nam tự 

do, một Việt Nam độc lập - nhân quyền thật sự, một Việt Nam không sợ hãi trước 

ngoại xâm. 

Anh kêu gọi mọi người giương cao lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, đồng thanh: “Đả 

đảo cộng sản, đả đảo tàu cộng” 

Những nghệ sĩ từ Nam Cali có: Hương Lan, Ngọc Linh, Phượng Mai, Công Thành 

- Lynn, Henry Chúc, Paolo, Chí Tâm, Lê Quốc Tuấn, nhạc sĩ Trung Nghĩa. 

Những nghệ sĩ ở miền Bắc Cali có: Ban hợp ca Lực Lượng Sinh Viên Sĩ Quan Thủ 

Đức, Ban hợp ca Hội Gò Công, nhóm Tuệ Đăng của ca sĩ Thu Nga và nhạc sĩ Trần 

Minh Hiền, ca nhạc sĩ đấu tranh Hoàng Đoàn, ca nhạc sĩ Thanh Vũ, và  các ca sĩ 

Văn Khoa, Diana Hồng, Victoria Thúy Vy, Jenny Đan Anh, Trung Kiên, Thu Hà, 

Hạnh Thảo, Ngọc Hoa, Thanh Trúc, Khánh Ngân, Quỳnh Trang, Vinh Hiển,…ban 

nhạc Billy Khiêm, Ban hoa hậu áo dài California, ban hoa hậu phu nhân. 

Đêm Hướng Về Việt Nam, Thứ Sáu ngày 13 tháng 5 năm 2016, Ban tổ chức chỉ có 

1 tuần để chuẩn bị mọi việc,nhưng đã tập hợp được hàng ngàn ngàn đồng hương 

đến tham dự cho một đêm vô cùng ý nghĩa. 

Đêm Hướng Về Việt Nam, Thứ Sáu ngày 13 tháng 5 năm 2016, đã gửi được một 

thông điệp, một sức mạnh đến đồng bào ở quê nhà rất cần sự yểm trợ của đồng bào 

ở hải ngoại, là một việc làm đáng cảm kích. 

Chỉ có những người có lòng, có tâm, có suy nghĩ về giống nòi mới dấn thân, hy 

sinh về thời gian, tiền bạc để làm một công việc vô cùng tốt đẹp và ý nghĩa.  

Giây phút thắp nến, thắp sáng niềm tin thật vô cùng xúc động. Tất cả mọi người 

đồng lòng cho một chí hướng, cho một Việt Nam thoát khỏi ách thống trị của bạo 

quyền cộng sản. 
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Đêm thứ Sáu ngày 13 tháng 5 năm 2016, hàng ngàn ngàn trái tim Việt Nam đã tụ 

họp, đã cùng hướng lòng về Việt Nam, về những ngư dân đang đói khổ, vật vờ trên 

những con thuyền trống vắng, về những người trẻ chấp nhận tù đày, máu đổ để cứu 

lấy một Việt Nam đang giãy chết bởi nhà cầm quyền cộng sản nhu nhược. 

Đêm của San Jose, đêm của tiếng nói dõng dạc cất lên để hướng tới một Việt Nam 

ngạo nghễ, bất khuất mai sau. 

Phạm Bình Thường. 
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