
 

ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO NẠN NHÂN  

XÃ ĐỒNG TÂM, VN TẠI HOUSTON, TEXAS 

 
Tối thứ bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2020 vừa qua, nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc cùng chia 

sẻ nỗi thống khổ của người dân trong nước, đồng hương người Việt tại Houston đã tham gia Đêm Thắp 

Nến để dâng hương cầu nguyện cho linh hồn những nạn nhân, và nhất là cụ Lê Đình Kình và gia đình vừa 

bị chính quyền cộng sản Việt Nam sát hại trong trận tấn công xã Đồng Tâm vừa qua. 

 

Đêm Thắp Nến do một số đảng phái và tổ chức chính trị đồng tổ chức tại Hội trường của Chùa Liên 

Hoa, Houston, Texas với sự tham gia của các vị chức sắc trong Hội Đồng Liên Tôn và các vị lãnh đạo 

tinh thần tôn giáo.     Vài tiết mục ca múa đặc sắc và cảm động do Vũ đoàn Âu Cơ Houston và Ban Hợp 

ca Hồn Việt đóng góp. Về phía truyền thông và báo chí có đài VieTV, đài SBTN-TV, đài phát thanh Đáp 

Lời Sông Núi, Thời Báo và Báo Trẻ có mặt tại chỗ để làm phóng sự.  Chương trình được hướng dận do 

Ông Trịnh Tiến Tinh, một vị nhân sĩ có uy tín trong cộng đồng người Việt Houston. 

  

Mở đầu chương trình, phần khai mạc chào cờ mặc niệm do Ban Hợp ca Hồn Việt và Hội Phụ Nữ Âu 

Cơ Houston phụ trách với cháu Bảo Trân hát bài quốc ca Hoa Kỳ. 

 

 
Ban Hợp Ca Hồn Việt & Chi Hội Phụ Nữ Âu Cơ Houston 

 

Bác sĩ Nha khoa Chu Văn Cương, trưởng ban tổ chức và cũng là Chủ tịch Tổ Chức Phục Hưng 

Việt Nam đọc diễn văn khai mạc chào mừng quan khách và tuyên bố lý do tổ chức chương trình Cầu 

Nguyện.  Sau đó, ông Nguyễn Anh Văn đã đại diện cho ban tổ chức tường trình diễn tiến xảy ra vào ngày 

9 tháng 1 tại làng Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.  Ông đã trưng bày sự kiện Đồng Tâm 

bắt đầu từ tháng 4 năm 2017 khi 700 công an kéo đến tấn công xã Đồng Tâm và 38 tên công an và cán bộ 

đã bị người dân bắt trói.  Một căn nhà thờ và trên 100 căn nhà đã bị san bằng trong cuộc tấn công đó.  

Ngày 9 tháng 1, chỉ 2 tuần trước ngày lễ Tết Nguyên Đán năm Canh Tỵ, hơn 3,000 công an và cảnh sát cơ 

động đã được huy động tấn công trả thù xã Đồng Tâm và nhà của cụ Lê Đình Kình vào lúc 4 giờ sáng, 

giết hại cụ Kình và bắt đi 30 thân nhân và người dân Đồng Tâm.  Sự việc xảy ra sau đó đã được toàn dân 

trong và ngoài nước theo dõi và lên tiếng cực lực phản đối về sự độc ác của nhà cầm quyền CSVN.   

 

 
BSNK Chu Văn Cương-TBTC trả lời phỏng vấn đài 

 
Ông Nguyễn Anh Văn tường trình sự kiện Đồng Tâm 



 
VieTV 

Ban Hợp ca Hồn Việt đã mở màn văn nghệ với bài hát "Đất Nước Lâm Nguy".  Bài hát đã được tô 

điểm bởi hàng trăm lá cờ vàng ba sọc đỏ do quan khách tham dự cầm phất phới trong tay theo điệu nhạc.   

 

Diễn giả chính của chương trình là Linh mục Bùi Phong, thành viên của Ủy Ban Công Lý và Hòa 

Bình, một khuôn mặt tương đối mới đối với cộng đồng người Việt Houston.  Với một bài phát biểu nảy 

lửa, Cha Phong đã đánh động lương tâm của thính giả về sự tàn ác dã man của đảng CSVN qua việc công 

an đã tra tấn và xử tử cụ Lê Đình Kình vào lúc nửa đêm ngay tại phòng ngủ của cụ.  Cha Phong kêu gọi 

sự lên tiếng cho công bình từ các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, đồng thời Cha cho rằng ở môi trường 

hải ngoại, sự im lặng trong khi chúng ta có thể lên tiếng là có tội với đất nước và dân tộc. 

 

 
Linh mục Bùi Phong:  “Im lặng khi có thể lên tiếng là có lỗi với dân tộc” 

 

Chương trình được nối tiếp bởi vũ điệu "Khóc Mẹ Dân Oan" do Vũ Đoàn Âu Cơ Houston thực 

hiện với sự đạo diễn của vũ sư Minh Tâm và Quang Mỹ.  Bài múa rất cảm động đã làm cho một số quan 

khách không cầm được nước mắt. 

 

Trong phần chính của chương trình, ông Trịnh Tiến Tinh đã lần lượt giới thiệu Hòa Thượng Thích 

Huyền Việt, Linh mục Phạm Hữu Tâm, Cư sĩ Nguyễn Anh Dũng, Đầu Tộc đạo Lê Tấn Tài, Thượng tọa 

....., Linh mục Bùi Phong và Cư sĩ Trần Hiến lên sân khấu để hướng dẫn phần cầu nguyện.  Tất cả quan 

khách cùng hiệp tâm dâng lời cầu khẩn đến Ơn Trên phù hộ và ban phước lành cho người dân Đồng Tâm 

được tai qua nạn khỏi.  Sau phần đảnh lễ, quan khách đã lần lượt tiến lên đặt ngọn nến trên mặt bàn trước 

sân khấu để bày tỏ sự thương tiếc cho linh hồn của những nạn nhân đã quá cố.  Phần thắp nến cầu nguyện 

đã diễn ra trong sự trang nghiêm và cảm động. 

 

 
Hội Đồng Liên Tôn dâng hương cầu nguyện cho nạn nhân Đồng Tâm 

 

Để thay đổi không khí, nam ca sĩ Sao Biển đã gửi nhạc phẩm "Gánh Mẹ" đến quan khách tham 

trước phần phát biểu của đại diện các đảng phái và tổ chức chính trị.  Các vị sau đây đã lần lượt tiến lên 

bục thuyết trình đề đạt quan điểm của tổ chức mình:  cô Bùi Xuân Phương thuộc đảng Việt Tân, bà An 

Hưng thuộc Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Nguyễn Kim Chung thuộc Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, 



 

GS Nguyễn Chính Kết đại diện cho đài Đáp Lời Sông Núi, ông Trần Quang Mỹ thuộc Tổ Chức Phục 

Hưng Việt Nam, ông Trần Hoàng Sa đại diện cho Phong Trào Chống Trung Cộng BànhTrướng và Việt 

Nam Cộng Hòa Trở Lại.  Tất cả các tổ chức chính trị nói trên đều lên tiếng cực lực phản đối tính bách bất 

nhân và phạm pháp của tập đoàn lãnh đạo CSVN khi đã huy động lực lượng quân lính hùng hậu để tấn 

công người dân trong khi đất nước đang bị Trung Cộng xâm chiếm thì lại hèn nhác làm ngơ.  Ngày nay, 

thác Bản Giốc, ải Nam Quan, cửa khẩu Thanh Thủy,  Hoàng Sa, Trường Sa, và một phần biển đông phía 

Bắc đã nằm gọn trong bàn tay của giặc Bắc phương. 

 

 
Đại diện các đảng phái & tổ chức chính trị 

 

Ban Hợp ca Hồn Việt đã trở lại sân khấu để cống hiến bài "Máu Vinh Quang" của nhạc sĩ Hoàng 

Tường đến khán thính giả.  Kết nối chương trình, quan khách tham dự có dịp tiến lên sân khấu để đốt 

nhang lạy trước bàn thờ Tổ Quốc và cầu nguyện cho những dân oan đã mất đất, mất nhà trên khắp toàn 

cõi Việt Nam và bị bức hại bởi chính quyền bù nhìn CSVN.  Hàng trăm ngàn người dân đã phải sống 

trong cảnh màn trời chiếu đất không còn chỗ nương thân và đi tỵ nạn tại một quốc gia lân cận như 

Campuchia, Thái Lan, Mã Lai, v.v. 

 

Kết thúc chương trình, ban Hợp ca Hồn Việt đã cùng khán giả hát vang bài "Triệu Con Tim"  để 

kêu gọi toàn dân trong và ngoài nước hãy đứng lên chống lại và thay đổi thể chế cộng sản tại Việt Nam để 

người dân mau được hít thở không khí dân chủ và tự do.  Đồng hương Việt Nam tại thành phố Houston 

luôn luôn hướng về quốc nội và hỗ trợ cho tinh thần và sự đấu tranh chống lại sự cưỡng chiếm đất đai của 

nhà cầm quyền CSVN của người dân Đồng Tâm nói riêng và toàn dân Việt Nam nói chung.  Đồng bào 

Viêt Nam hãy can đảm đứng lên đấu tranh ngay bây giờ thay vì đợi đến khi công an VN đến tận nhà tấn 

công và giết hại, đến lúc đó thì đã quá muộn như trường hợp gia đình cụ Lê Đình Kình.  Vườn Rau Lộc 

Hưng, Thủ Thiêm, Dương Nội, Cồn Dầu và nhiều nơi khác cùng hàng trăm ngàn dân oan khắp nơi là 

những chứng cớ hùng hồn nhất cho lòng tham không đáy của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội./. 

Houston, Texas, ngày 19 tháng 1 năm 2020./. 

 

 
Triệu Con Tim hướng về Đồng Tâm 



 
 

 
Ban Hợp Ca Hồn Việt với nhạc phẩm “Tổ Quốc Lâm Nguy” 

 

 
Vũ điệu “Khóc Mẹ Dân Oan” do Vũ đoàn Âu Cơ Houston trình diễn 

 

 
Đồng hương Houston thắp nhang cầu nguyện cho Đồng Tâm 



 

 
Ông Trịnh Tiến Tinh, điều hợp viên của chương trình 

 

 
Hội Phụ Nữ Âu Cơ Houston 

 

 
Quang cảnh hội trường Liên Hoa với quan khách tham dự 

 


