Thông Báo về Chiều Nhạc Văn Hóa và Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Minh Kỳ (1930-1975) và
Nhạc Sĩ Trúc Phương (1933-1975)

Kính thưa quý đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản Bắc California:
Người Việt Nam chúng ta rất ít người không biết đến hai Nhạc sĩ Minh Kỳ và Trúc
Phương đã sáng tác nhiều ca khúc về tình yȇu quȇ hương và dân tộc trong thập niȇn
1950, 1960 cho mãi đến khi mất nước. Ngoài những ca khúc về tình yȇu quȇ hương
dân tộc còn những ca khúc về người lính quân lực VNCH, những ca khúc này đã nâng
cao tinh thần chiến đấu của người lính quân lực VNCH và giúp gắn bó họ với những
người sống tại hậu phương. Những ca khúc đó đã trở thành những tác phẩm văn hóa
ăn sâu vào tim óc người dân và từ đó trở thành nền tảng văn hóa tốt đẹp, lành mạnh
cho mãi đến hôm nay.
Sự quý giá hiếm hoi và hữu ích của những công trình văn hóa của hai Nhạc sĩ Minh Kỳ
và Trúc Phương đã tồn tại sau nhiều năm tháng, nhưng đau buồn thay hai Ông đã chết
theo mệnh nước trong những tháng ngày đau thương của dân tộc sau Ngày Sàigòn
sụp đổ 30-4-1975. Ngày nay, chúng ta không thể tìm được tác phẩm nào kể lại chúng
ta lịch sử những tháng năm huy hoàng của dân tộc, chúng ta không tìm thấy nề nếp
một nền văn hóa chân chính và cao thượng mà tất cả chỉ còn trơ một sự tàn phá toàn
diện, suy đồi, lai căng và mất gốc. Những ca khúc tác phẩm của Minh Kỳ và Trúc
Phương trãi dài trȇn một bình diện rộng lớn của quȇ hương Việt Nam từ miền Trung
Huế đến những làng mạc xa xôi miền Nam, những thôn quȇ miền Nam hẻo lánh ȇm
đềm cho đến giòng sông Hương núi Ngự, biển Nha Trang và những bờ cát trắng. Ai có
thể viết về quȇ hương mình mà không chan chứa trong lòng tình yȇu nước thiết tha!
Nếu không muốn nói chính họ là những người yȇu nước.
Chính vì những đóng góp vô giá về lòng yȇu nước cho kho tàng văn hóa dân tộc trong
suốt cuộc sống ngắn ngủi của họ vì mệnh nước, hai Nhạc sĩ Minh Kỳ và Trúc Phương
xứng đáng để chúng ta trân trọng tưởng niệm thương tiếc và ghi nhớ các ca khúc tác
phẩm của họ vào lịch sử và nền tảng giáo dục của dân tộc Việt Nam và để những thế
hệ tại hải ngoại hôm nay mai sau cần biết và học hỏi.
Vào tháng 9/2019 sắp tới, dưới sự bảo trợ của các mạnh thường quân, chúng tôi trân
trọng tổ chức một Chiều Nhạc Văn Hóa và Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Minh Kỳ (1930-1975)
và Nhạc Sĩ Trúc Phương (1933-1995) tại một địa điểm thanh nhã thuộc thành phố bờ
Ðông vịnh San Francisco. Những ca khúc đã đi vào bất tử của Nhạc Sĩ Minh Kỳ và
Nhạc Sĩ Trúc Phương sẽ được các ca sĩ thiện nguyện, yȇu giòng nhạc Minh Kỳ và Trúc
Phương trình bày để nhớ về những tháng năm đất nước sống trong thanh bình, ấm no
và hạnh phúc. Sẽ có nghi thức hát quốc ca, chào cờ Hoa Kỳ, hát quốc ca, chào cờ
VNCH và mặc niệm, đọc tiểu sử và sự nghiệp của hai Nhạc Sĩ, chúng ta sẽ nghe lại Ðò

Chiều, Tàu Ðȇm Năm Cũ, Buồn Trong Kỷ Niệm, Chiều Cuối Tuần, Mưa Nửa Ðȇm, Kỷ
Niệm, Biệt Kinh Kỳ, Hát Ðể Tặng Anh, Chuyến Tàu Hoàng Hôn,…
Chúng tôi sẽ thông tin đến các đồng hương được tường các chi tiết cụ thể hơn trong
thời gian sắp đến. Kính mong quý đồng hương theo dõi.
Trân trọng,
Hoàng Hoa
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