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NHẠC SĨ VIỆT KHANG 
Chúc mừng Nhạc Sĩ Việt Khang đoàn tụ 

cùng gia đình và những người Việt yêu nước! 
 

 

 

Tiểu sử Nhạc sĩ Việt Khang ( theo Wikipedia) 

Võ Minh Trí (bút danh Việt Khang) , sinh năm 1978 tại Tiền Giang là một 

nhạc sĩ, ca sĩ và nhà bất đồng chính kiến Việt Nam. 

Ngoài tên Việt Khang, nhạc sĩ còn dùng tên Minh Trí khi sáng tác nhạc. 

Ngoài 2 tác phẩm “Anh là ai” và “Việt Nam Tôi Đâu” có tiếng trong cộng 

đồng người Việt khắp thế giới, Việt Khang còn có 2 bài đã được thu âm là 

“Bạn Thân” được trình bày bởi Đan Trường và “Bà Má Miền Tây” được 

trình bày bởi Lý Hải. 

Việt Khang tham gia hội Tuổi Trẻ Yêu Nước để tranh đấu cho quyền làm 

chủ đất nước của người dân. Năm 2011, cảm xúc trước việc nhà cầm 

quyền đàn áp những cuộc biểu tình của thanh niên học sinh chống Trung 

Quốc xâm lấn biển đảo của Việt Nam, anh sáng tác hai bài: “Anh Là Ai” và 

“Việt Nam Tôi Đâu”, sau đó tự trình diễn rồi để lên Youtube. 
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Nhạc sĩ bị bắt vào tháng 9/2011, cầm tù một thời gian, được thả ra, rồi bị 

bắt lại 2 tháng sau đó vào tháng 12 năm 2011. 

Tại phiên tòa xét xử khi bị thẩm án hỏi có ai xúi dục anh về những việc làm 

vừa qua, anh Việt Khang đã trả lời : 

„Chính tự tôi làm vì tôi là người Việt Nam“ 

Câu trả lời này khiến tất cả bọn đưa anh ra tòa phải cúi đầu suy nghĩ. 

Sau đó, nhạc sĩ Trúc Hồ phát động phong trào ký thỉnh nguyện thư kêu gọi 

Nhà Trắng can thiệp với nhà cầm quyền Việt Nam 

để trả tự do cho tất cả những người đấu tranh cho dân chủ . 

Phong trào được cộng đồng người Việt tại Mỹ hưởng ứng với hơn 150 

ngàn chữ ký. 

 

 

Ngày 30 tháng 10 năm 2012, nhạc sĩ bị tuyên án 4 năm tù, và 2 năm quản 

chế, người bạn của ông, Trần Vũ Anh Bình, bị tuyên án 6 năm và 2 năm 

quản chế trong cùng phiên tòa về tội 

“Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo 

Điều 88 Bộ Luật Hình sự.  
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Ngày 14.12.2015 anh mãn án tù và được trở về nhà tại Mỹ Tho, Tiền 

Giang. 

 

 
 

Nguồn: https://tiengquehuong.wordpress.com/2015/12/14/nhac-si-viet-khang/ 
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