
Buổi	Hòa	Nhạc	Vietnam	Requiem	-	Việt	
Nam	Chiêu	Niệm	Khúc,	được	Viện	Bảo	
Tàng	Chiến	Tranh	Úc	tài	 trợ,	để	đánh	
dấu	50	năm	Quân	đội	Úc	 rút	quân	ra	
khỏi	Việt	Nam,	nhằm	tưởng	niệm	cựu	
chiến	 binh	 Úc,	 Tân	 Tây	 Lan	 đã	 tham	
chiến	 tại	 chiến	 trường	 Việt	 Nam,	
những	 người	 trực	 tiếp	 bị	 ảnh	 hưởng	
hay	nạn	nhân	của	cuộc	chiến	Việt	Nam	
như	quân	nhân,	nhân	viên	y	tế,	ca	nhạc	
sĩ,	v.v…	và	Thuyền	Nhân	Việt	Nam.	

Ông	 Chris	 Latham,	 là	 Artist	 in	
Residence	 -	 Nghệ	 Sĩ	 lưu	 trú	 tại	 Viện	
Bảo	Tàng	Chiến	Tranh	Úc,	cũng	là	Giám	
Đốc	và	nhạc	trưởng	của	buổi	hòa	nhạc	
Vietnam	Requiem.	Đích	thân	ông	cùng	
nhân	viên	qua	18	tháng	dài	đã	thu	thập	
tài	 liệu,	hình	ảnh	và	 tin	 tức	 liên	quan	
đến	 chiến	 tranh	 Việt	 Nam.	 Ngày	 13	
tháng	 Ba	 năm	 2021,	 ông	 đã	 đến	 gặp	
Cộng	Đồng	Người	Việt	Tự	Do	Victoria	
tại	Đền	Thờ	Quốc	Tổ	để	nói	chuyện	với	
đồng	bào	và	tìm	hiểu	rõ	thêm	về	cuộc	
chiến	Việt	Nam	và	hành	trình	tìm	tự	do	
của	người	Việt	tỵ	nạn.	Ông	đã	thu	thập	
và	 hợp	 xướng	 những	 bản	 nhạc	 liên	
quan	đến	chiến	tranh	và	thuyền	nhân	
Việt	Nam.	Ông	đã	tìm	nhạc	sĩ	Phan	Văn	
Hưng	và	mời	nhạc	sĩ	đóng	góp	một	vai	
trò	quan	trọng	trong	chương	trình.	
Thứ	Bảy	ngày	5-06-2021	và	Chủ	Nhật	
ngày	 6-06-2021,	 hai	 Buổi	 Hòa	 Nhạc	
trình	diễn	 tại	Llewellyn	Hall,	Đại	Học	
Quốc	Gia	Úc	Châu	(Australia	National	
University)	Canberra,	Úc	Đại	Lợi	thành	
công	rực	rỡ,	để	lại	nhiều	cảm	xúc	sâu	
đậm	trong	 lòng	khán	giả	người	Úc	và	
người	Úc	gốc	Việt.	Buổi	Hòa	Nhạc	chia	
làm	 hai	 phần,	 mỗi	 phần	 khoảng	 90	
phút.	 Phần	 thứ	 nhất	 -	 The	 Songs	 of	
Vietnam	 War,	 trình	 diễn	 những	 bản	
nhạc	về	thời	chiến	tranh	Việt	Nam,	hai	
ca	 sĩ:	 bà	 Little	 Pattie	 và	 ông	 Normie	
Rowe	hát	những	bài	khi	sang	Việt	Nam	
giúp	vui	cho	các	chiến	sĩ	Úc	tham	chiến	
tại	Việt	Nạm.	Trong	phần	này,	nhạc	sĩ	
Phan	 Văn	 Hưng	 đã	 trình	 bày	 hai	 ca	
khúc	nhạc	sĩ	sáng	tác	về	người	Việt	tỵ	
nạn	Cộng	sản	sau	năm	1975.	Hai	bản	
nhạc:	 Em	 Bé	 và	 Viên	 Sỏi,	 và	 Trở	 về	
Galang	 lần	 đầu	 trình	 bày	 trước	 công	
chúng	 đã	 được	 khán	 giả	 Việt	 và	 Úc	
nồng	 nhiệt	 đón	 nhận.	 Phần	 thứ	 nhì	 -	
The	 Vietnam	 Requiem,	 nhạc	 sĩ	 Phan	
Văn	Hưng	cũng	khai	mạc,	với	một	hồi	
trống	 đồng	 Đông	 Sơn	 lần	 đầu	 được	
nhạc	 sĩ	 trình	 bày	 trên	 thế	 giới.	 Nhịp	
trống	 khai	mạc	 bối	 cảnh	 chiến	 tranh	
lạnh	 của	 cuộc	 chiến	Việt	Nam	1954	 -	
75,	 sự	 thành	 lập	 chính	 thể	 Việt	 Nam	
Cộng	Hòa,	sự	tham	chiến	của	quân	đội	
Úc	và	Tân	Tay	Lan,	những	mâu	thuẫn	
chính	 trị	 ở	 Úc,	 việc	 rút	 quân	 của	 Úc.	
Phần	hai	đặc	biêt	 trình	bầy	thảm	họa	
Cộng	Sản	đem	đến	cho	quân	đội	và	dân	

chúng	 Việt	 Nam	 sau	 1975,	 dẫn	 đến	
những	cuộc	vượt	biên	và	vượt	biển	đầy	
gian	 khổ	 và	 nguy	 hiểm,	 đánh	 động	
lương	 tâm	 thế	 giới	 cứu	 vớt	 thuyền	
nhân	Việt	Nam	-	The	Boat	People.	
Buổi	Hòa	Nhạc	 thu	hút	 cả	ngàn	khán	
giả,	phần	đông	 là	Cựu	Chiến	Binh	Úc,	
nhất	là	chiến	binh	đã	tham	chiến	ở	Việt	
Nam,	Người	Việt	Tỵ	Nạn,	đại	diện	của	
Cộng	Đồng	Người	Việt	Tự	Do	Úc	Châu,	
Giám	 đốc	 của	 Viện	 Bảo	 Tàng	 Chiến	

Tranh	 Úc	 Châu,	 Đại	 sứ	
quán	của	Tân	Tây	Lan	và	
ông	Tổng	Toàn	Quyền	Úc.	
Buổi	 hòa	 nhạc	 đã	 để	 lại	
trong	 lòng	khán	giả	Việt	
một	niềm	vui	vì	thấy	rằng	
dòng	 nhạc	 Phan	 Văn	
Hưng	 đã	 lay	 động	 được	
tâm	tư	người	dân	Úc	làm	
cho	 họ	 cảm	 nhận	 được	
những	 mất	 mát	 đau	

thương	mà	thuyền	nhân	VN	nói	riêng	
và	 dân	 tộc	 VN	 nói	 chung	 đã	 và	 đang	
phải	gánh	chịu	cho	tới	ngày	hôm	nay.	
Điều	đó	đã	giúp	họ	nhìn	thấy	rõ	sự	thật	
về	cuộc	chiến	VN,	ý	thức	và	hãnh	diện	
rằng	sự	có	mặt	của	đồng	minh	Úc	trong	
cuộc	chiến	VN	là	vì	lý	tưởng	tự	do	cho	
miền	Nam	VNCH.	Một	nghĩa	cử	cao	đẹp	
đã	bị	phong	trào	phản	chiến	thời	đó	ở	
Úc	nói	riêng	và	trên	toàn	thế	giới	nói	
chung	 bôi	 nhọ	 bằng	 những	 tin	 tức	
tuyên	truyền	xuyên	tạc	sự	thật.	
Tuyệt	tác	của	ông	Chris	Latham	Vietam	
Requiem	 làm	 nhiều	 đồng	 hương	 xúc	
động	 và	 cảm	 kích	 đã	 khiến	 vài	 đồng	
hương	trở	lại	xem	buổi	trình	diễn	ngày	
thứ	 hai.	 Tỏ	 lòng	 biết	 ơn	 ông	 Chris	
Latham	và	ban	nhạc,	một	nhóm	người	
Việt	tỵ	nạn	tặng	hơn	100	đóa	hoa	hồng	
cho	diễn	viên,	ca	nhạc	sĩ	và	nhân	viên	
phụ	trách	cho	chương	trình.	

Dưới	 đây	 là	 những	 điểm	 đáng	 được	
ghi	lại	trong	buổi	hòa	nhạc:	
Buổi	 hòa	 nhạc	 bắt	 đầu	 và	 chấm	 dứt	
bằng	hồi	trống	Đồng	được	nhạc	sĩ	Phan	
Văn	Hưng	đánh.	
Hầu	hết	các	bản	nhạc	đều	được	ghi	chú	
thích	trên	màn	ảnh	từng	giai	đoạn,	thời	
điểm	 diễn	 biến	 quan	 trọng	 liên	 quan	
đến	chiến	tranh	Việt	Nam.	
Kèm	theo	từng	bản	nhạc	là	những	hình	
ảnh	thương	tâm	về	Cựu	Chiến	Binh	Úc	
và	Thuyền	Nhân	Việt	Nam	được	chiếu	
trên	màn	ảnh.	
Bản	 nhạc	 -	 The	 Vietnam	 Memorial	 -	
ông	 Chris	 Latham	 nhờ	 anh	 PVH	 dịch	
bản	 này	 sang	 tiếng	 Việt,	 ông	 lại	 nhờ	
anh	hát	bè	tiếng	Việt	-	đây	có	lẽ	là	lần	
đầu	tiên	trên	thế	giới	một	bản	nhạc	hát	
bè	bằng	hai	ngôn	ngữ	cùng	một	lúc.	
Bản	nhạc	 -	The	Boat	People	 cùng	với	
những	hình	ảnh	làm	cho	khán	giả	hiểu	
rõ	hơn	thảm	cảnh	mà	người	Việt	tỵ	nạn	
đã	phải	trải	qua	trên	đường	đi	tìm	tự	
do,	hình	ảnh	của	Đức	Mẹ	Maria	và	Phật	
Bà	Quan	Âm	hiện	ra	gợi	lại	ký	ức	của	
chúng	ta	lúc	lênh	đênh	trên	biển	cả	cầu	
nguyện	xin	phép	mầu	nhiệm	của	đấng	
cứu	thế	đã	 làm	nhiều	người	bùi	ngùi,	
xúc	 động,	 thậm	 chí	 có	 người	 không	
cầm	được	nước	mắt.	

Bản	nhạc	-	The	Fall	of	Saigon	ghi	chú	
thích	trên	màn	ảnh:	Xúc	động	nhất	 là	
hình	ảnh	một	thiếu	phụ	u	buồn,	cúi	đầu	
gióng	chuông	kèm	theo	câu	Việt	cộng	
thảm	sát	5327	dân	Việt	tại	Huế	mà	giới	
truyền	thông	Tây	Phương	ít	nhắc	đến,	
trong	khi	 họ	 lại	 khai	 thác	 chuyện	Mỹ	
Lai.	Cùng	với	các	tấu	khúc	một	số	hình	
ảnh	và	lời	diễn	giải	được	chiếu	trên	các	
màn	 ảnh	 lớn	 trên	 sân	 khấu.	 "The	
Vietnam	war	is	largely	won	by	through	
the	 manipulated	 information	 -	 CSVN	
thắng	 phần	 lớn	 chỉ	 qua	 tuyên	 tuyền,	
xuyên	tạc"	được	ghi	chú	ngay	sau	tấm	
hình	Phan	Thị	Kim	Phúc	(The	Napaln	
Girl)	là	môt	thí	dụ	các	hình	ảnh	đã	góp	
dấy	 lên	các	 cuộc	biểu	 tình	ở	Úc	phản	
đối	 chính	phủ	Úc	đưa	quân	sang	Việt	
Nam	và	tạo	ác	cảm	với	các	chiến	binh	
Úc	 hay	 Tân	 Tây	 Lan	 khi	 họ	 trở	 về	
không	được	hoan	nghênh	mãi	cho	đến	
năm	1987,	 tức	 là	16	năm	sau	họ	mới	
được	chính	thức	công	nhận	và	ưu	đãi,	
để	sau	đó	Cựu	Chiến	Binh	Úc-Việt	mới	
bắt	đầu	vận	động	công	trình	xây	dựng	
Tượng	đài	Chiến	Sĩ	Úc-Việt	trên	quãng	
trường	ANZAC	tại	Canberra.	Quân	đội	
Tân	Tây	Lan	cũng	bị	ngược	đãi	không	
kém,	họ	không	được	bận	quân	phục	ra	
công	chúng	và	không	được	nói	họ	đã	đi	
đánh	trận	ở	đâu.	
Bản	 nhạc	 cuối	 cùng	 -	 The	 Road	 to	
Peace	 là	 hòa	 khúc	 cuối	
của	 chương	 trinh	 đem	
thông	 điệp	 mong	 hòa	
bình	cho	Việt	Nam	với	hai	
ca	đoàn	học	sinh	áo	quần	
trắng	 với	 hoa	 sen	 trắng	
trên	 tay	 từ	 đằng	 sau	 hội	
trường	 tiến	 ra	 trước	 sân	
khấu	 để	 cùng	 ban	 nhạc	
hát	lên	lời	cầu	nguyện	cho	
hòa	 bình	 trên	 màn	 hình	
một	hàng	chữ	và	số	chạy	
dài:	Chiến	tranh	Việt	Nam	
đã	 chấm	 dứt	 1975,	 ....1976,	 1977...,	
2075	hy	vọng	hòa	bình	mới	đến.	Điều	
này	nói	lên	dù	Chiến	tranh	Việt	Nam	đã	
chấm	dứt,	thế	nhưng	Việt	Nam	chưa	có	
hòa	bình	thực	sự	mà	phải	chờ	đến	100	
năm	sau.	Kết	thúc	chương	trình,	tiếng	
trống	Đồng	nổi	lên	hòa	theo	bản	nhạc	
Hồn	Tử	Sĩ	được	nhạc	sĩ	Phan	Văn	Hưng	
hát	vang	gợi	oai	linh	nước	Việt	từ	thuở	
xa	 xưa.	 Bản	 nhạc	 và	 thông	 điệp	 cuối	
cùng	 tạo	 ra	 một	 không	 khí	 im	 lặng	
hoàn	toàn	như	mặc	niệm	những	người	
đã	 khuất	 vì	 chiến	 tranh,	 tiếng	 vổ	 tay	
vang	dội	cả	hội	trường	và	vang	mãi...	
Theo	thông	lệ,	các	buổi	hòa	nhạc	tưởng	
niệm	cho	các	cuộc	chiến	mà	Quân	đội	
Úc	tham	chiến	sẽ	có	đại	diện	của	nước	
đó	đến	tham	dự,	trái	lại	Buổi	Hòa	Nhạc	
Vietnam	 Requiem,	 đại	 sứ	 quán	 Việt	
cộng	 không	 được	mời	 đến	mà	 chỉ	 có	
đại	diện	của	Cộng	Đồng	Người	Việt	Tự	
Do	được	mời.	

Một	vài	nét	về:	
Ông	Chris	Latham	
Ông	Chris	Latham:	Sau	khi	đến	gặp	gỡ	
Cộng	Đồng	Người	Việt	Tự	Do	Victoria,	
ông	nhận	nhiều	email	của	người	Việt	tỵ	
nạn	kể	lại	những	cảnh	tượng	hãi	hùng	
họ	đã	trải	qua	hay	chứng	kiến,	ông	đọc	
rồi	gục	đầu	khóc	trong	đêm.	
The	 Boat	 People's	 Prayer,	 nhạc	
Graeme	Kooehne	do	ông	Chris	Latham	
viết	lời.	Bài	hát	diễn	tả	sự	kinh	hoàng	
của	 thuyền	 nhân	 Việt	 Nam	 '...	 lênh	
đênh	giữa	biển	với	con	 tàu	chết	máy,	
mong	có	tàu	cứu	vớt	trước	khi	hết	thức	
ăn	cạn	nước	uống,	lo	sợ	hải	tặc	ùa	đến	

hay	sóng	biển	nhận	chìm	...'.	Rất	nhiều	
đồng	bào	dự	khán	mỗi	buổi	đã	không	
cầm	 được	 nước	 mắt	 ngậm	 ngùi	 cho	
chính	mình,	cho	các	người	đồng	cảnh	
ngộ	 qua	 giai	 đoạn	 đau	 thương	 chết	
chóc	sau	1975.	
Ông	Chris	Latham	đã	hiểu,	thông	cảm	
với	những	đau	khổ,	mất	mát	to	lớn	của	
người	chiến	sĩ	Việt	Nam	Cộng	Hòa	và	
Úc,	Tân	Tây	Lan,	 của	 thuyền	nhân	và	
người	 Việt	 tỵ	 nạn	 Cộng	 Sản.	 Các	 tấu	
khúc	 đã	 rung	 động	 sâu	 xa	 lòng	 mọi	
ngừời	tham	dự	và	đó	là	thành	công	lớn	
lao	của	VietNam	Requiem.	

Nhạc	Sĩ	Phan	Văn	Hưng	
Dường	như	anh	đã	ẩn	danh	hơn	mười	
năm	qua,	anh	không	còn	ca	hát	và	sáng	
tác	nhạc	như	trước	nữa.	Khi	ông	Chris	
Latham	 tìm	đến	anh	và	khi	nghe	qua	
anh	hát	thì	ông	thấy	chỉ	có	giọng	ca	của	
anh	 và	 dòng	 nhạc	 của	 anh	 sáng	 tác	
chuyên	chở	được	từng	câu	chuyện	thật	
đau	thương	về	người	dân	Việt	đã	trải	
qua	trong	và	sau	chiến	tranh	dưới	sự	
thống	chế	tàn	nhẫn	của	nhà	cầm	quyền	
cộng	 sản	 Việt	 Nam	 và	 ông	 mời	 anh	
cộng	tác.	Anh	nhận	lời	và	đóng	góp	4	
bản	nhạc:	Em	Bé	và	Viên	Sỏi,	Trở	Lại	
Galang,	The	Vietnam	Memorial	và	Hồn	
Tử	Sĩ.	Nhạc	của	anh	sáng	tác,	mỗi	bản	
nhạc	là	một	câu	chuyện	thật:	

Em	Bé	và	Viên	Sỏi	kể	lại	chuyện	vượt	
biên	của	một	gia	đình,	Cha	mẹ	em	chết	
trên	tàu	vì	đói	khát,	chị	của	em	bị	hải	
tặc	hãm	hiếp	và	mang	đi	mất,	anh	của	
em	bị	ném	xuống	biển,	 và	 chỉ	 còn	 lại	
mình	em.	Sau	6	tuần	đói	khát	gần	chết,	
em	sống	sót	được	nhờ	có	một	vị	 cứu	
tinh	đã	cắt	da	mình	để	 lấy	máu	 thấm	
uớt	môi	khô	héo	của	em.	
Bài	Trở	Lại	Galang	kể	lại	mối	tình	đau	
thương	của	một	cựu	chiến	sĩ	QLVNCH	
sau	1975	bị	đi	tù	cải	tạo,	vợ	anh	vượt	
biên	không	may	qua	đời	được	chôn	ở	
trại	 Galang.	 Được	 sống	 sót	 trở	 về	 từ	
ngục	tù	cải	tạo	và	sau	khi	được	định	cư	
ở	một	xứ	tự	do,	anh	trở	về	Galang	tìm	
thăm	 mộ	 vợ,	 lòng	 anh	 quặn	 đau	 khi	
nhìn	thấy	tấm	bia	mộ	Thuyền	Nhân	đã	
bị	ai	đó	đục	khoét	dòng	chữ...	Một	bài	
hát	 đã	 khiến	 nhiều	 người	 trong	 hội	
trường	 ngậm	 ngùi	 cay	 đắng	 trước	
hành	động	tàn	nhẫn	đục	khoét	bia	mộ	
thuyền	 nhân	 của	 CSVN	 để	 trả	 thù	
những	người	đã	chết.	
Bản	nhạc	Hồn	Tử	Sĩ,	tương	tự	như	bản	
nhạc	 The	 Last	 Post	 để	 tưởng	 niệm	
chiến	 sĩ	 trận	 vong	 thường	 được	 thổi	
kèn	tri	điệu	trong	buổi	 lễ	ANZAC,	 thế	
nhưng	ít	chúng	ta	được	biết	đến.	Tiếng	
hát	của	anh	kèm	theo	tiếng	trống	thật	
oai	hùng	và	thiêng	liêng.	

Ông	Chris	Latham	vào	cuối	tháng	1	năm	
2021,	trong	chuyến	đi	đến	Adelaide,	ông	
cũng	đã	có	cơ	hội	gặp	một	số	hội	đoàn,	
nhân	sĩ	trong	cộng	đồng	để	tham	khảo	
và	xin	ý	kiến	của	đồng	hương	Nam	Úc	
về	buổi	hòa	nhạc	này.	

Vietnam	Requiem	-	Việt	Nam	Chiêu	Niệm	Khúc	
Nguồn:	Người	Việt	Ly	Hương	-	Úc	Châu	


