Kính thưa quý đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản,
Kính thưa quý cơ quan truyền thông báo chí,
Kính thưa quý cơ quan, đoàn thể, hội đoàn quốc gia tỵ nạn cộng sản.

Chúng tôi xin trân trọng kính thưa toàn thể quý vị, vào thời gian tháng
8/2019 hoặc đầu tháng 9/2019, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi Lễ Tưởng
Niệm và Vinh Danh cố Nhạc sĩ Trúc Phương (1933-18/9/2019).
Lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh cố Nhạc sĩ Trúc Phương sẽ được tổ chức
trang trọng dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ VNCH nhằm tưởng niệm người
Nhạc sĩ đã đóng góp vào kho tàng văn hóa Việt Nam nhiều bản nhạc nặng
tình yȇu nuớc và về người lính dưới thời đệ nhất Cộng Hòa, và thời VNCH.
Lời trong các bản nhạc của cố Nhạc sĩ Trúc Phương đã cho chúng ta thấy
những nét đẹp về văn hóa và hình dung những góc cạnh xã hội thanh bình
Việt Nam dưới chế độ VNCH.
Sau năm 1975, cố Nhạc sĩ Trúc Phương đã bị tước đoạt mọi thứ kể cả
quyền được làm một con người ngay chính trȇn quȇ hương ông, bị xa lánh,
phải sống trong nổi khốn khó tột cùng, và phải trốn chạy trước quyền lực
của chế độ cộng sản luôn rình rập ông. Cố nhạc sĩ Trúc Phương có thể sẽ
sống sót và được chế độ cộng sản tâng bốc, ca ngợi, ban thưởng nếu ông
biết khuất phục trước bạo lực cộng sản và trở thành con vẹt ca ngợi những
hướng đi cho đảng cộng sản. Cố Nhạc sĩ Trúc Phương đã chết trong đau
hương, khốn khó, nhưng tâm hồn ông rất trong sạch, giữ trọn được tấm
lòng son sắt, yȇu nước, yȇu người lính chiến VNCH và luôn mong đợi sự
trở về của họ trong chiến thắng.
Chúng ta hãy đọc lời nhạc Trúc Phương viết về lá cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ
trong bài Ðò Chiều sau:
“Rồi chiều nào nắng tắt trȇn đȇ, toán quân xưa trở về, màu chiến y phai rồi,
người anh từ muôn lối, về mang niềm vui tới. Ðôi tay vun muôn hoa, hoa
sắc Cộng Hòa.” (Cộng Hoà viết hoa,) có lẽ ít ai nghĩ ra hoa sắc Cộng Hòa
là hoa gì, có phải cố Nhạc sĩ Trúc Phương ngụ ý lá cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ

chăng? Ðó là lý do tại sao ca sĩ trong nước hiện nay hát Ðò Chiều đã thay
hoa sắc Cộng Hòa bằng hoa sắc hiền hòa.
Chúng tôi sẽ tiếp tục những phân tích về những bản nhạc của cố Nhạc sĩ
Trúc Phương và tin tưởng rằng các tác phẩm của ông xứng đáng để người
Việt tỵ nạn cộng sản trân trọng trong kho tàng văn hóa, lịch sử, xã hội
VNCH. Chúng tôi cũng tin rằng cố Nhạc sĩ Trúc Phương xứng đáng được
tưởng niệm và vinh danh dưới bóng cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ VNCH như ông là
hiện thân một người lính chiến Cộng Hòa (VNCH) đã gục ngã trong nhà tù
cộng sản.
Chúng tôi rất vui mừng đón nhận tất cả ý kiến của quý đồng hương về buổi
Lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh cố Nhạc sĩ Trúc Phương.
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