ĐÊM HƯỚNG VỀ VIỆT NAM

Chỉ trong vòng 4 ngày mà nhà văn Đỗ Vẫn Trọn - Tổng giám đốc Hệ Thống
Truyền Thông Viên Thao và Liên Hội Cựu Quân Nhân - Lực Lượng Sĩ Quan Thủ
Đức miền Bắc Cali đã làm nên kỳ tích, khi tổ chức một chương trình Văn nghệ đấu
tranh - Đêm Hướng Về Việt Nam diễn ra vào lúc 6 giờ chiều thứ Ba, ngày 12
tháng 6 năm 2018 tại Grand Century Mall, thành phố San Jose, để phản đối Dự luật
đặc khu 99 năm, phản đối luật An Ninh Mạng.
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Có đến gần 7,000 lượt người tham dự. Đây là một cuộc tập hợp đông đảo nhất từ
trước đến nay tại San Jose.
Ngoài những tiếng hát tại địa phương, còn có sự góp mặt của ca nhạc sĩ Việt
Khang, Nguyên Khang, Mai Thanh Sơn, … từ Nam Cali lên tham dự.

Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao đã từng tổ chức những chương trình lớn, quy
mô từ mấy chục năm qua nhưng chưa bao giờ tổ chức vào ngày thường và là ngày
thứ Ba mà mọi người phải đi làm. Thời gian chuẩn bị lại quá ngắn ngủi, nhưng từ
sự quyết tâm của Ban Tổ Chức khi nhìn thấy đại họa mất nước sẽ xảy đến nên mọi
người phải dốc lòng thực hiện cho bằng được.

2

Trả lời trên các cơ quan truyền thông, nhà văn Đỗ Vẫn Trọn nói: “Để có được sự
tự do, phải đánh đổi bằng máu và nước mắt, còn chúng ta ở đây, chỉ bỏ công sức
và tiền bạc thì có gì đáng đâu. Chính những người ở Việt Nam mới là cao cả, khi
mà hàng ngàn ngàn trái tim yêu nước đã xuống đường biểu tình, đã dũng cảm, đã
chấp nhận sự đánh đập - tra tấn - tù đày để dành lại quyền của một công dân yêu
nước trước sự ngu muội của nhà cầm quyền Việt Nam đang bán đứng đất đai cho
tàu cộng”.
San Jose, Đêm Hướng Về Việt Nam Thứ Ba Ngày 12 Tháng 6 Năm 2018 là một
đêm thể hiện tình đoàn kết. Nhiều hội đoàn trước đây có những mâu thuẫn với
nhau đã gạt bỏ những đố kỵ để cùng đến tham dự, trong một tinh thần, một ý chí
son sắc quyết chống lại Đảng cộng sản Việt Nam đang hành hạ dân tộc, đang rao
bán tổ quốc. Nhiều tiếng “Đả đảo cộng sản Việt Nam”, “Phản đối dự luật Đặc Khu
99 Năm”, “Phản đối luật An Ninh Mạng”, “Phản đối việc bắt bớ giam cầm người
biểu tình”,… đã vang dội cả một gốc trời giữa một rừng cờ vàng ngạo nghễ tung
bay. Những vệt sáng tỏa ra từ chiếc điện thoại cầm tay như những con đom đóm
sáng rực trong vùng bóng tối mờ ảo.
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Hàng ngàn ngàn trái tim yêu thương của đồng hương San Jose đã tạm gác công
việc trong một ngày thứ Ba bận rộn để cùng nhau đến với Đêm Hướng Về Việt
Nam, nhằm gióng lên tiếng chuông thức tỉnh lương tri con người, thức tỉnh nhà
cầm quyền Việt Nam phải ngưng ngay ý định điên rồ dâng đất cho ngoại ban, và
để yểm trợ cùng hòa nhịp với hàng ngàn ngàn người biểu tình trong nước. Họ là
những người can đảm chấp nhận tất cả để dành lại quyền bảo vệ non sông gấm
vóc.
San Jose, một lần nữa xứng đáng là Thủ Phủ Của Tình Thương, và tinh thần đoàn
kết đã được thể hiện để sau này và mãi mãi chúng ta sẽ tự hào về tình đồng hương
ở Thung Lũng Hoa Vàng.
Phạm Bình Thường.
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