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RADIO ĐÁP LỜI SÔNG NÚI  

KỶ NIỆM 6 NĂM PHÁT SÓNG 

(Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ, Chủ Nhật, 14/5/2017): “Đóng góp công sức để duy trì, nuôi dưỡng 

tiếng nói tranh đấu cho dân chủ, cho quyền sống của người dân trong nước là nhiệm vụ của người Việt dù 

bất cứ ở đâu. Mỹ Lan đã và sẽ cố gắng làm hết sức mình để thực hiện nhiệm vụ này!” Đó là phát biểu của ca 

sĩ Mỹ Lan khi cô tiếp nhận tấm plaque vinh danh và cảm tạ của Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi trong buổi 

tiếp tân đánh dấu 6 năm phát sóng. Sinh hoạt này diễn ra lúc 11 giờ 30 trưa Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017 tại 

Câu lạc bộ Hoàng Sa Paracel, toạ lạc ngay trung tâm khu Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ, qui tụ gần 

300 đồng hương, gồm đông đảo đại diện các đoàn thể chính trị, cộng đồng, xã hội và các cơ quan truyền 

thanh báo chí.  

Sau nghi thức khai mạc với Ban Tù Ca Xuân Điềm, Hội Phụ Nữ Âu Cơ và Hội Hoa Hậu và Model cùng 

chào quốc kỳ và hát quốc ca trên sân khấu, ông Huỳnh Việt Trung, trưởng Ban tổ chức đã ngỏ lời chào mừng 

quan khách và trình bày mục tiêu buổi tiếp tân. Theo ông, ngoài việc đánh dấu một chặng đường quan trọng 

của Đài ĐLSN, buổi tiếp tân còn là dịp để cảm tạ các mạnh thường quân đã đóng góp yểm trợ Đài trong thời 

gian qua. 

Tiếp đó Bác sĩ Nha khoa Chu Văn Cương, Chủ tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, Phó chủ tịch Lực Lượng 

Cứu Quốc (LLCQ), đoàn thể thành lập Đài ĐLSN, tóm lược qua tiến trình hình thành, chủ trương và đường 

lối của Đài. Ông cho biết Đài ĐLSN ra đời vì Lực Lượng Cứu Quốc thấy cần phải đẩy mạnh n  lực phá vỡ 

bức tường ngăn chận thông tin, bưng bít sự thật mà đảng CSVN dựng nên để dễ bề dối gạt, phỉnh lừa dân 

chúng. Nhưng ngoài chức năng thông tin thuần túy đó, ông nhấn mạnh, Đài ĐLSN còn có mục đích trình bày 

các ý niệm về dân chủ, quảng bá về ý thức trách nhiệm của công dân, để vận động, thúc đẩy sự tham gia tích 

cực của người dân vào công cuộc đổi thay vận mệnh đất nước. Trong phần kết luận, Ông khẳng định, “Hôm 

nay, sau 6 năm hoạt động, với 2192 buổi phát thanh, LLCQ vui mừng và hãnh diện thấy Đài ĐLSN đã thực 

hiện rất tốt đẹp các mục tiêu đề ra.”  

Trong phần trình bày về hoạt động và thành quả của Đài ĐLSN trong thời gian qua, ông Đằng Giang Đ  

Như Điện, Quản nhiệm Đài, trình bày về cơ cấu tổ chức và điều hành của Đài. Phân tích sự khác biệt của Đài 

ĐLSN so với các đài phát thanh của các quốc gia phát về Việt Nam, Ông nhận định “Nét đặc thù quan trọng 

nhất của Đài phát thanh ĐLSN là Đài đã hòa nhập vào mạch sống của đất nước VN, thở cùng nhịp thở với 

dân chúng VN. Nói cách khác, Đài ĐLSN dù phát xuất từ hải ngoại và do LLCQ thực hiện, nhưng Đài là 

tiếng nói chung của mọi con dân nước Việt – như lời mở đầu các buổi phát thanh hằng đêm ‘Đây là Đài 

phát thanh ĐLSN, tiếng nói của những người tha thiết đến tiền đồ của đất nước và hạnh phúc của toàn 

dân’”! 

Mở đầu phần phát biểu bằng video clip thu sẵn của các tù nhân lương tâm, các chiến sĩ nhân quyền trong 

nước nói về Đài ĐLSN, Hoà Thượng Thích Không Tánh tuyên dương sự đóng góp của Đài cho công cuộc 

đấu tranh loại bỏ chế độ độc tài đảng trị tại VN và biểu tỏ sự khâm phục đối với công sức và tâm huyết của 

anh chị em làm Đài. Tiếp đó, Linh mục Phan Văn Lợi đã phân tích cặn kẽ tác dụng của Đài ĐLSN đối với 

công cuộc đấu tranh và cầu chúc Đài “tồn tại, vững mạnh và sắc bén cho tới ngày mà đảng cộng sản phải 

bị tống ra khỏi cái ghế quyền lực, chế độ cộng sản không còn hoành hành trên đất nước và chủ nghĩa cộng 

sản không còn ám ảnh trong tâm trí của người dân Việt chúng ta”. Blogger Phạm Thanh Nghiên kể những 

kinh nghiệm bản thân để cho thấy mức độ phổ quát của Đài ĐLSN trong nước và kết luận “tôi tin rằng khi 

dân 
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tộc thoát khỏi cái ách độc tài thì có một phần không nhỏ đóng góp của Đài ĐLSN và những nỗ lực không 

biết mệt mỏi của các anh chị đã và sẽ luôn được đón nhận và trân trọng”. 

Trong phần vinh danh và cảm tạ các cơ quan, đoàn thể và các cá nhân đã giúp đỡ nuôi dưỡng đài ĐLSN, ông 
Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương LLCQ, cho biết chi phi điều hành Đài trong 6 năm 

qua lên đến gần 1 triệu mỹ kim, trong đó tiền thuê làn sóng phát thanh đã tốn hơn hai phần ba. Theo ông, số 

tiền  so với ngân sách các đài phát thanh được chính phủ Tây phương tài trợ không đáng là bao, nhưng đối 

với LLCQ thì quá to lớn, và nếu không có sự h  trợ của người Việt khắp nơi kể cả trong nước, Đài ĐLSN 

khó có thể tồn tại đến ngày nay.  

Ban Tù Ca Xuân Điềm được tuyên dương đã giúp đỡ Đài ĐLSN không những chỉ trong các buổi giới thiệu 

Đài ở các địa phương liên tục trong 6 năm qua, mà còn tổ chức đại nhạc hội gây quỹ cho Đài và nhạc sĩ 

Xuân Điềm cũng thường xuyên tham dự các buổi hội luận của Đài. Đài VietNam America Television VNA-

TV 56.3 được vinh danh đã giúp Đài ĐLSN tổ chức các live shows gây quĩ và hàng tuần đều có chương trình 

giới thiệu Đài với cộng đồng người Việt vùng Nam Cali. Nhà báo Huỳnh Lương Thiện, chủ báo Mõ San 

Francisco được tuyên dương vì đã tổ chức các buổi gây quĩ yểm trợ Đài trong vùng Bắc Cali và thường 

xuyên tham gia các buổi hội luận thời sự của Đài. Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên được vinh danh vì đã đảm nhận 

chuyên mục bình luận thời sự hàng tuần được nhiều thính giả ưa thích, và dù phải đi xa, ông vẫn luôn luôn 

giữ đúng chương trình. Đài cũng đặc biệt vinh danh ca sĩ Mỹ Lan vì cô đã hết lòng yểm trợ Đài trong mọi 

công tác, từ các live show quảng bá Đài, đến các các công tác gây quĩ, bán vé số, giới thiệu các mạnh thường 

quân yểm trợ Đài. Đại diện LLCQ và Đài ĐLSN trao tặng quý vị được vinh danh tấm plaque bằng pha lê có 

khắc logo và lời tri ân của Đài. 

Giữa các phát biểu và phần vinh danh  là những tiết mục văn nghệ do Ban Tù Ca Xuân Điềm, và Vũ đoàn Âu 

Cơ (đến từ Houston, TX), cùng các ca sĩ Tuý Tâm, Alain Bảo, Ngọc Quỳnh, Lâm Dung trình bày. Những bản 

hợp ca rực lửa đấu tranh, những màn vũ gợi nhớ quê hương, những bản song ca, đơn ca đầy hào khí đã được 

cử toạ tán thưởng nhiệt liệt. Quan khách tham dự cũng đượcc mời dùng bữa trưa thân mật theo hình thức 

buffet với thức ăn dồi dào và ngon miệng. Trước khi tiến hành cuộc xổ số, một số quan khách đã cùng với 

đại diên LLCQ và Ban Tổ Chức cắt bánh sinh nhật ĐLSN 6 tuổi trong tiếng hát vang bài “Happy Birthday 

To You” . 

Phần xổ các lô trúng của cuộc xổ số ĐLSN-2017 gây quĩ yểm trợ Đài diễn ra lúc 2 giờ chiều. Sau khi đại 

diện Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam kiểm soát xong các lồng cầu, hội viên Hội Phụ Nữ Âu Cơ, trong tà 

áo dài nhiều màu tha thướt được mời lên phụ trách phần quay các lồng cầu. Cuộc xổ số đã diễn ra công khai 

và minh bạch, trước sự chú mục theo dõi của toàn thể cử toạ. Kết quả các lô trúng của cuộc xổ số đã được 

LLCQ công bố qua Thông Cáo Báo Chí phổ biến ngay sau đó. Diễn tiến và kết quả cuộc xổ số cũng đượcc 

thu hình để chiếu trong chương trình TV “Kỷ Niệm 6 Năm Hoạt Động của Đài Đáp Lơi Sông Núi” sẽ được 

chiếu trên 13 đài TV tiếng Việt trên toàn quốc Hoa Kỳ và  trên mạng lưới toàn cầu lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật, 

21 tháng 5, 2017.  

Lúc 2 giờ 45 chiều, ông Huỳnh Việt Trung đã thay mặt Ban Tổ Chức ngỏ lời cảm tạ và tuyên bố bế mạc buổi 

tiếp tân. Đồng hương ra về trong niềm vui và tin tưởng tiếng nói đấu tranh Đáp Lời Sông Núi ngày càng 

vững mạnh, thành công! 

Được biết LLCQ được thành lập ngày 28 tháng 2 năm 2010 với sự tham gia của 3 đoàn thể, gồm Tổ Chức 

Phục Hưng Việt Nam, Tập Hợp Đồng Tâm và Phong Trào Sài Gòn, và một số nhân sĩ đã có quá trình đấu 

tranh từ thập niên 1970. Đầu năm 2011, LLCQ phát động chiến dịch Sự Thật và ngày 15 tháng 5, 2011, 

thành lập Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi phát về Việt Nam m i đêm liên tục từ 9 giờ 30 đến 10 giờ đêm 
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đến nay, trên làn sóng trung bình 1503 kí lô chu kỳ. Để đẩy mạnh chiến dịch, đầu năm 2015, LLCQ quảng 

bá cuốn phim tài liệu “Thảm Họa Đỏ - Bộ mặt thật đảng Cộng sản Việt Nam”./. 

Phong Hoàng, tường trình từ Little Saigon, Nam Cali, Hoa Kỳ  

Quang cảnh hội trường 

Ban Tù Ca XUÂN ĐIỀM 
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Vinh danh Ban Tù Ca (từ trái qua phải) Ô. Trần Quốc Bảo, 

Nhạc sĩ Xuân Điềm, Bà Thanh Liễu, Ô. Đằng Giang, Nha sĩ 

Chu Văn Cương,  

Vinh danh Đài VNA-TV 57.3 – Cô Mỹ Linh, đại diện Đài 

VNA-TV, tiếp nhận plaque vinh danh.   
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Vinh danh nhà báo HUỲNH LƯƠNG THIỆN 

Vinh danh TS LÊ MINH NGUYÊN 
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Vinh danh Ca sĩ MỸ LAN 

(từ trái qua phải)Nhà báo Huỳnh Lương Thiện, Ô. 

Huỳnh Việt Trung, Nha sĩ Chu Văn Cương, ca sĩ 

Mỹ Lan, Ô. Trần Quốc Bảo, Nhạc sĩ Xuân Điềm, 

Ô. Đằng Giang, cùng cắt bánh Sinh Nhật ĐLSN.   

Ban Tổ Chức & Hội Phụ Nữ Âu Cơ Houston 
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Vũ đoàn Âu Cơ trình diễn vũ khúc BÔNG HỒNG VIỆT NAM  

(từ trái qua phải) Các ca sĩ Lâm Dung, Ngọc Quỳnh 
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Ban Tù Ca và ca sĩ Mỹ Lan 

Hội Phụ Nữ Âu Cơ (Houston) 
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Quan khách dùng bữa trưa 

Quan khách dùng bữa trưa 

Đại diện Hội Hoa Hậu & Model 



10 

Quý vị thuộc Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam kiểm soát 

các lồng cầu dùng quay số 

MC Hải Sơn điều khiển cuộc xổ số với các hội viên Âu Cơ 

quay số. 

Phóng viên các Đài TV thu hình buổi tiếp tân 
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