VICTORIA ÚC CHÂU
KỶ NIỆM TÁM NĂM THÀNH LẬP
KHỐI 8406
Chủ nhật 06-04-2014 tại Đền thờ Quốc Tổ, tiểu bang Victoria, Khối
8406 đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 8 năm ngày thành lập. Buổi lễ có sự
hiện diện của ông Nguyễn Văn Bon, chủ tịch CĐNVTD/Victoria, chức
sắc các tôn giáo, đại diện các hội đoàn và khoảng hai trăm đồng
hương. Chương trình bắt đầu vào lúc 1 giờ trưa, chương trình do hai
chiến hữu Hoàng Phương và Uyên Di điều khiển.

Mở đầu chương trình là phần chào quốc kỳ và một phút mặc niệm
tưởng nhớ đến các anh hùng tử sĩ và đồng bào đã hy sinh cho Tổ
Quốc. Kế tiếp chiến hữu Hòang Phương cho biết hôm nay đúng là
ngày giỗ Tổ Hùng Vương nên mời mọi người tham dự thắp nhang
cầu Quốc Tổ cho quê hương sớm được tự do.
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Trong diễn văn chào mừng, chiến hữu Nguyễn Quang Duy, đại diện
Khối 8406 Úc Châu, nhắc đến cương lĩnh và đường lối của Khối 8406
là dùng phương tiện truyền thông tự do đẩy mạnh tiến trình dân chủ
hoá đất nước. Ông cho biết Khối rất vui mừng được sát cánh cùng
các tổ chức, đồng bào trong và ngoài nước đấu tranh cho tự do dân
chủ tại Việt Nam.

Ông chính thức loan báo đến quan khách về chuyến thăm Úc châu
của Bà Trần Ngọc Minh, mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh
Hạnh một thành viên Khối 8406 đang bị án 7 năm tù. Sắp tới đây 10
giờ 30 sáng ngày Chủ Nhật 18-5-2014, cũng tại Đền Thờ Quốc Tổ,
bà Minh sẽ gặp gỡ cộng đồng Victoria cám ơn sự hỗ trợ của đồng
hương và chia sẻ những khó khăn mà cô Đỗ Thị Minh Hạnh cũng như
người đấu tranh trong nước đang gánh chịu. Bà cũng sẽ có những
buổi gặp gỡ cộng đồng tại các thành phố Brisbane, Sydney, Adlaide,
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Perth và thủ đô Canberra. Chi tiết sẽ do các Ban Tổ Chức địa phương
thông báo trong những ngày sắp tới.

Ông Nguyễn Quang Duy cũng đã tường trình một số sinh họat của
Khối tại Úc Châu trong năm qua và mời qúy vị quan khách xem một
đọan video về sinh họat của Khối tại Victoria do Viễn Trình biên
sọan.
Sau đó là phần phát biểu của linh mục Phan Văn Lợi từ trong nước
gởi ra. Linh mục cám ơn đồng bào tại Úc châu, và tóm tắt quá trình
hoạt động liên tục của Khối trong 8 năm qua và sự ra đời của nhiều
tổ chức dân sự với những phương cách đấu tranh đa dạng nhưng
cùng một mục đích là mang lại tự do dân chủ cho Việt Nam. Cuối
cùng Linh mục Lợi thay mặt Khối mong ước đồng bào hải ngoại tiếp
tục là hậu phương vững mạnh để tiền tuyến quốc nội an tâm, toàn
thể dân Việt chúng ta cũng không bao giờ ngưng nghỉ trong nỗ lực
đem lại công lý, tình thương, tự do và dân chủ cho Quê Mẹ.
Trong phần chia sẻ của ông Nguyễn Văn Bon, chủ tịch
CĐNVTD/Victoria, nhận xét thời gian qua tại Victoria có hai hội đòan
được hình thành là Khối 8406 và Quỹ Tù Nhân Lương Tâm, cả hai đã
làm rất tốt vai trò của một hậu phương yểm trợ cho phong trào dân
chủ quốc nội. Bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt một quan khách tham dự
cũng đã lên phát biểu kêu gọi đồng bào hải ngọai nỗ lực yểm trợ cả
vật chất lẫn tinh thần thì mới mong Việt Nam sớm có tự do dân chủ.
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Tiếp tục chương trình là phần văn nghệ do MC Uyên Di giới thiệu và
Bảo Kim thu xếp với bé Huy Bảo Trả Lại Cho Dân, Minh Hiếu ngâm
Bài thơ cho Đỗ Thị Minh Hạnh của tác giả Trần Trung Đạo, Ánh sáng
không lụi tàn, Nhạc Tây Tạng (Never lose the Light) và trình bày bởi
chính người dịch Bảo Kim, cuối cùng là bài Oan khúc người tù Kiên
Giang, của chiến sĩ tự do Nguyễn Hữu Cầu được ca sỹ Băng Châu
trình diễn.
Phần đấu giá do ông Lê Bình đảm trách. Món quà đầu tiên là bức
chân dung chiến sĩ tự do Nguyễn Hữu Cầu của họa sĩ Trần Thúc Lân
đã đựơc nhiều ngừơi cho giá và cuối cùng được $1,000. Số tiền này
sau đó đã được ông Nguyễn Quang Duy chính thức trao cho ông
Phùng Mai để chuyển vào Quỹ giúp chiến sĩ Nguyễn Hữu Cầu. Buổi
đấu giá tiếp tục với với 2 món quà do Hội Thương Gia Footscray tặng
và món quà khác do Cô Nguyễn Nữ Công tặng. Đến phút cuối cô
Thụy Kim cũng tặng 3 bức tranh nhưng vì thời gian có giới hạn nên
Ban Tổ Chức không thể tiến hành việc đấu giá.
Sau cuộc đấu giá bức chân dung Nguyễn Hữu Cầu, MC Uyên Di đã
mời bà con ngồi tại chỗ để Ban Ẩm Thực mang những phần ăn đến
tận chỗ quan khách có thể vừa thưởng thức món ăn vừa tiếp tục
tham gia đấu giá và xổ số trên vé bán ra. Bé Huy Bảo rút số còn
Chiến hữu Hòang Phương xướng tên nhịp nhàng tạo một không khí
vô cùng vui nhộn.
Đặc biệt lần này cô Kymlee VEDUCCI DESIGNS một nhà thiết kế thời
trang nổi tiếng tại Úc tham dự và tặng nhiều trang phục phụ nữ đắt
tiền giúp phần xổ số. Nhiều quan khách có vé mang số trúng đã rất
vui vẻ nhận những món quà và trang phục do ông Hòang Phương
trao lại.
6-4-2014 cũng trùng với ngày sinh nhật của MC Uyên Di. Ca sĩ Bảo
Kim tạo bất ngờ hát bài chúc mừng sinh nhật và Huy Bảo trao cho
Uyên Di một bó hoa kỷ niệm. Uyên Di hết sức ngạc nhiên cho biết cô
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nhớ lại tuổi thiếu niên lần đầu tiên được tặng hoa trong ngày sinh
nhật.
Sau đó ông Nguyễn Quang Duy lên trao quà cho Quỹ Tù Luật Sư
Nhân Quyền Lương Tâm để xung vào quỹ giúp ông Nguyễn Hữu
Cầu. Ông Duy cám ơn tất cả mọi người tham dự buổi lễ và mọi sự
đóng góp. Ông cho biết tất cả phần thu nhập sẽ được xung quỹ hỗ
trợ cho quốc nội. Được biết trong những năm qua vào dịp giáng sinh
Khối tại Victoria đều tổ chức 1 buổi họp thường niên tường trình sinh
họat, thu chi trong năm, rút tỉa kinh nghiệm và đề ra các sinh họat
cho năm tới. Cũng chính vì vậy Khối đã không biết nên chọn tổ chức
Mừng Sinh Nhật ngày 6-4-2014 trùng hợp với ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng
Vương.
Chương trình lễ kỷ niệm 8 năm thành lập Khối 8406 được tiếp tục
với phần văn nghệ và kết thúc vào lúc 5.00pm với hằng trăm quan
khách vẫn ngồi lại đến phút cuối.
Mặc dầu buổi lễ đã kết thúc Ban Tổ Chức tiếp tục nhận được nhiều
đóng góp cả vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt nhiều người đã khen
ngợi các món ăn “cây nhà lá vườn” cả chay lẫn mặn và phong cách
phục vụ của Ban Ẩm Thực.
Trong tinh thần phục vụ đấu tranh, Khối 8406 thân mời mọi ngừơi
tham dự buổi nói chuyện của Bà Trần Ngọc Minh, mẹ của tù nhân
lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh, vào 10 giờ 30 sáng ngày Chủ Nhật 185-2014 cũng tại Đền Thờ Quốc Tổ tiểu bang Victoria. Tại các tiểu
bang khác Ban Tổ Chức sẽ có Thông Báo trong những ngày sắp tới.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
13-4-2014
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