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KỶ NIỆM 9 NĂM THÀNH LẬP KHỐI 8406 TẠI 
VICTORIA ÚC 

 

Năm nay để tưởng niệm 40 năm ngày cộng sản cưỡng chiếm miền 
Nam, lễ thành lập Khối 8406 tại tiểu bang Victoria Úc với chủ đề 40 
năm đồng hành đấu tranh cho tự do. Buổi lễ được tổ chức tại 
Happy Reception với trên 300 người tham dự. Qua buổi lễ người 
tham dự như hòa nhập cùng phong trào đấu tranh quốc nội góp 
một bàn tay giành lại tự do cho Việt Nam.  

MC Nguyễn Long và MC Uyên Di cùng điều khiển chương trình. 
Mở đầu là lễ trao cờ: thế hệ đi trước trao lá cờ tự do cho thế hệ đi 
sau để cùng tiếp tục đồng hành với quốc nội. Khánh Vân hát quốc 
ca Úc, Huy Bảo, Ban Viễn Xứ và bà con tham dự đồng ca quốc ca 
Việt. 

Hình ảnh nổi bật nhất trong đêm là thế hệ tiếp nối đang đồng hành 
với cha anh đấu tranh. Ngòai các bạn trẻ trong lễ chào cờ, còn có 
sự hiện diện và phát biểu của các ông Nguyễn văn Bon Chủ tịch 
Cộng đồng, ông Quách Nam thị trưởng thành phố Maribyrnong và 
ông Hòang Quốc Thanh Đại diện Ủy Ban Điều hợp Nhân Quyền 
2015. Tất cả đều sinh sau cuộc chiến và đều đồng lòng hướng về 
quê hương đòi lại quyền làm người cho dân tộc Việt Nam. 
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Ông Nguyễn Quang Duy thay mặt Khối 8406 ngỏ lời chào mừng 
quan khach và giới thiệu Linh Mục Phan văn Lợi phát biểu. Linh 
mục Lợi cảm ơn nỗ lực yểm của bà con Úc châu, Cha cho biết tình 
hình đất nước đang thay đổi và rất cần sự hỗ trợ của đồng bào hải 
ngọai để rút ngắn ngày Việt Nam thực sự có tự do. Ông Duy cũng 
giới thiệu một số sinh họat Khối 8406 Úc châu trong năm qua. 

Tiếp đến là lễ ra mắt Ủy Ban Điều hợp Nhân Quyền 2015, Ủy Ban 
hòan tòan độc lập với Khối 8406 do các thành viên thuộc nhiều tổ 
chức đấu tranh đứng ra thành lập nhằm điều hợp Chiến dịch Nhân 
Quyền 2015 một cách hiệu quả. Ủy ban gồm Bác sỹ Thái Thị Thu 
Nguyệt, ông Hòang Phương, ông Nguyễn Quang Duy, cô Uyên Di, 
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Cô Dáng Thơ và một người vừa trẻ đang xin tị nạn là ông Hòang 
Quốc Thành. 

Ông Thành cho biết Ủy Ban sẽ có nhiều công việc cụ thể trong 
năm, như mở rộng sinh họat ngọai vận, tổ chức các sinh họat vận 
động cho Nhân Quyền, xuống đường vận động chữ ký, tổ chức 
tuyệt thực và nhiều sinh họat khác. Chiến dịch kết thúc vào tuần lễ 
Nhân Quyền 10-12-2015 bằng việc xuống đường đồng hành cho 
nhân quyền và văn nghệ đấu tranh. Ông kêu gọi bà con tham dự 
sinh họat đòi nhân quyền trước tiền đình Quốc Hội Tiểu Bang 
Victoria do Cộng đồng tổ chức vào chiều 30-4-2015. 

Chương trình được tiếp nối với hai diễn giả ông Nguyễn văn Bon 
Chủ tịch Cộng đồng và ông Quách Nam thị trưởng thành phố 
Maribyrnong. Cả hai cho biết chúng ta cần đồng lòng hướng về 
quê hương đòi lại quyền tự do, quyền làm người, quyền dân chủ 
cho người Việt Nam. 

Mở đầu chương trình văn nghệ, Ban Viễn Xứ đóng góp một liên 
khúc gồm 3 bài hát: Hồi Trống Tự Do, Nhìn qua bên kia Đại Dương 
và Tuổi Trẻ Việt nam. Liên khúc diễn tả những hồi trống thục dục 
lòng ngừơi dù xa quê hương vẫn không quên Việt Nam. Kêu gọi 
thế hệ trẻ “ĐỪNG SỢ HÃI” hãy đứng lên. Kêu gọi mọi ngưòi khi 
đất nước đang mất dần vào tay giặc Tàu xâm lược hãy cùng nhau 
đứng dậy đấu tranh. Nguyễn Long sử dụng đàn guitar đệm cho 
tòan ban nhạc. Tiếng đàn tiếng hát réo rắc kêu gọi mọi người đồng 
lòng đứng lên đấu tranh cho tương lai Việt Nam. 
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Từ quốc nội Tù Nhân Lương Tâm Nguyễn Hữu Cầu đã gởi lời cám 
ơn sự hỗ trợ của đồng bào hải ngọai. Ông nhắc đến trường hợp 
của tử tù Võ Thành Sơn một tín đồ Hòa Hảo, ngày 27-5-1985 khi bị 
đưa ra pháp trường xử tử đã nhờ ông Cầu khi đựơc thả đến Tổ 
Đình đốt ba nén nhang cầu ông Sơn được siêu thóat. Mặc dù ông 
Sơn bị xử tử 30 năm về trước vừa rồi ông Cầu mới thực hiện được 
ý nguyện của người quá cố. Ông Cầu cũng hát tặng buổi lễ bài 
“Oan Khúc Người Tù Kiên Giang” do chính ông sáng tác. Lời hát 
truyền cảm của người tù xuyên thế kỷ đã làm nhiều người hết sức 
xúc động.  

Tiếp theo là nhạc cảnh “Hãy cùng lên tiếng” do Hội Văn Hóa Nghệ 
Thuật AVA và nhóm vũ Âu Cơ trình bày. Sau 40 năm, dù bị đàn áp 
người Việt không hề run sợ, vẫn cất tiếng nói đòi tự do. Giòng máu 
Tiên Rồng vẫn lưu trong lòng của mỗi người Việt tha hương, máu 
chảy ruột mềm, không ai có thể ngồi yên trước những đòn thù 
cộng sản, những chà đạp một cách dã man lên dân lành vô tội. 
Nhạc cảnh đưa chúng ta trở về một thời những tà áo dài tung bay 
trên đường phố Sài Gòn, Sài Gòn bị đổi tên nhưng Sài Gòn vẫn 
không bao giờ biến mất, tinh thần bất khuất yêu chuộng tự do đang 
thúc đẩy mọi người cùng lên tiếng đòi tự do cho Việt Nam. 
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Với cách diễn xuất đầy nghệ thuật, sáng tạo, nội dung nhiều ý 
nghĩa, tiếng nhạc tiếng hát và cảnh lá cờ vàng tung bay đã chinh 
phục được cảm tình của khách tham dự buổi lễ. Vở nhạc cảnh đã 
được nhiều người nồng nhiệt khen ngợi. 
Phần dạ tiệc cũng được Hội Văn Hóa Nghệ Thuật phụ trách với 
các bản nhạc ca ngợi đời lính, ca ngợi tình yêu quê hương. Phần 
đấu giá và sổ xố cũng đem được đông đảo quan khách ủng hộ. 
Cuối cùng ông Nguyễn Quang Duy thay mặt Khối lên cảm ơn ông 
chủ Reception, cảm ơn những mạnh thường quân đã giúp phổ 
biến vé, mua vé, tặng quà, đấu giá, sổ xố, mua số, đóng góp và 
nhất là sự đóng góp của Ban Viễn Xứ, nhóm Âu Cơ, Hội Văn Hóa 
Nghệ Thuật, cùng với mọi đóng góp trong Kỷ niệm 9 năm thành lập 
Khối 8406. Ông cho biết như mọi năm tất cả các khỏan tiền thu 
được sẽ chuyển về quốc nội cho các tổ chức đấu tranh. 
Sau buổi lễ có người cho biết rất vui và cảm thấy đã góp một bàn 
tay, một tấm lòng cho công cuộc đấu tranh chung với ước mong 
Việt Nam sẽ sớm có tự do. 
 

Nguyễn Quang Duy 

Melbourne, Úc Đại Lợi 

24-4-2015 
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