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Khối 8406 vừa vượt qua 6 năm thử thách để trưởng thành trong đấu tranh giải thể chế độ cộng Sản.
Nhiều thành viên của Khối bị bắt, bị khép tội, bị tù hay bị cộng sản cô lập. Thế mà trong cuộc Điều Trần
trước Tiểu Ban Nhân Quyền thuộc Ủy Ban Ngọai Giao Quốc Phòng và Thương Mãi Quốc Hội Liên Bang
Úc, ngày 24-2-2012, khi được Dân Biểu Philip Ruddock hỏi “Khối 8406 có phải là một tổ chức chính trị
hay không ?” người viết lại trả lời: “Khối 8406 không phải một tổ chức chính trị. Khối chỉ là một tập hợp
của những người đang đấu tranh cho tự do dân chủ”.
Câu trả lời tạo không ít thắc mắc cho những người đang quan tâm đến vận mệnh dân tộc. Chỉ riêng trên
báo Việt Luận - Úc Châu đã có hai bạn đọc ông Trần Văn Ý ở Cabramatta và ông Nguyễn Xuân Quang ở
Melbourne góp ý về câu trả lời.
Điều Trần làm nhân chứng (witness). Khi bắt đầu cuộc Điều Trần mọi ngườiđều được Dân Biểu chủ tọa
Laurie Ferguson nhắc nhở Tiểu Ban không yêu cầu nhân chứng phải tuyên thệ, nhưng Điều Trần là một
thủ tục pháp lý của Quốc Hội. Nếu nhân chứng đưa ra bằng chứng sai hoặc tài liệu gây hiểu lầm là một
vấn đề nghiêm trọng có thể bị coi là khinh thường Quốc hội.
Đến buổi chiều ngày 24-2-2012, trong phần Điều Trần của Dân Biểu Tiểu Bang Victoria Luke Donnellan,
Dân Biểu Liên Bang Philip Ruddock lại nêu ra câu hỏi về Khối 8406. Ông Ruddock hỏi ông Donnellan:
“Cho tôi biết những gì bạn hiểu về Khối 8406 ?” Ông Donnellan trả lời như sau: ”Đây là một nhóm những
người. Tôi đã được Cha Lý cung cấp tài liệu theo đó họ kêu gọi các quyền cơ bản của con người và kêu
gọi đa đảng. Đa số họ là những người đang sinh sống tại Việt Nam, rất ít người ở nước ngoài, những
người đã sẵn sàng ký vào các văn bản của Khối. Những người sống tại Việt Nam biết rõ nguy cơ khi ký
kết các tài liệu và nhiều người trong số họ trong một thời gian qua đã bị bắt giữ. Theo tôi hiểu tại Việt
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Nam có nhiều tổ chức khác nhau, Việt Tân là một đảng chính trị, còn Khối 8406 không phải là một đảng
chính trị vì Khối có người tham gia từ nhiều đảng chính trị khác nhau, họ tập hợp để kêu gọi quyền cơ
bản của con người và một thể chế đa đảng”.
Mục đích chính của Khối 8406 là cổ vũ các chính đảng dân chủ sớm xuất hiện và hoạt động công khai tại
Việt Nam. Theo Cương Lĩnh mọi thành viên của Khối 8406 được khuyến khích thành lập hay gia nhập các
tổ chức chính trị, các đảng chính trị có cùng lý tưởng, mục tiêu, phương cách đấu tranh với Khối 8406.
Mục tiêu chính yếu của Khối 8406 là liên kết mọi tổ chức chính trị và dân sự để đẩy mạnh việc giải thể
chế độ cộng sản thành lập một Quốc Hội Lập Hiến sọan ra một Hiến Pháp Tự Do, xây dựng một thể chế
dân chủ cho Việt Nam. Điều 2.6 của Cương Lĩnh Khối 8406 ghi rõ khi hòan thành được mục tiêu này Khối
8406 sẽ tự động giải thể.
Việc Khối 8406 sẽ giải thể ngay khi Việt Nam có một Hiến Pháp Tự Do đồng nghĩa với việc Khối 8406
không đeo đuổi mục tiêu tham gia vào chính phủ tự do. Trong khi ấy các tổ chức chính trị hay các đảng
chính trị lại có mục tiêu lâu dài là đề ra chính sách để được đa sốdân chúng chấp nhận và giao trách
nhiệm quản lý, điều hành và lãnh đạo đất nước.
Nói tóm lại Khối 8406 chỉ là một tổ chức quần chúng đấu tranh với mục đích tập hợp và liên kết cá nhân
tổ chức nhằm giải thể chế độ cộng sản sớm mang lại tự do dân chủ cho Việt Nam.

Mọi thành viên Khối 8406 đều độc lập
Khối 8406 gắn liền với hình ảnh và tinh thần của linh mục Nguyễn Văn Lý một chiến sĩ dân chủ kiên
cường và là một sáng lập viên của Khối. Khối cũng gắn liền với hình ảnh linh mục Phan văn Lợi một người
luôn kiên trì dứt khóat lập trường đấu tranh giải thể cộng sản. Bởi thế nhiều người vẫn nghĩ rằng Khối
được thành lập từ những người công giáo. Ngay trong cuộc Điều trần Dân Biểu Philip Rudduck đã cho
biết suy nghĩ của ông Khối 8406 là tổ chức thuộc công giáo.
Khối 8406 đã thành hình và họat động dựa trên 3 Văn kiện nền tảng của Khối là (1) Tuyên ngôn Tự do
Dân chủ cho Việt Nam 2006 ngày 8-4-2006 (2) 10 điều kiện bầu cử Quốc hội ngày 20-6-2006 và (3) Tiến
trình Dân chủ hóa Việt Nam ngày 22-8-2006. Muốn gia nhập bạn chỉ cần tuân thủ Cương lĩnh của Khối và
mang quyết tâm giải thể chế độ cộng sản. Bốn tài liệu nói trên rất dễ tìm thấy trên mạng tòan cầu
Internet.
Khối 8406 chỉ một tổ chức quần chúng tiên phong đứng lên đấu tranh cho đa nguyên đa đảng, vì vậy
Khối 8406 quy tụ được hằng ngàn Phật tử, tín hữu Công Giáo, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, tín đồ Cao Đài,
tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm, tín hữu Tin Lành, … Khối cũng quy tụ nhiều thành viên từ các đảng Chính Trị
như đảng Thăng Tiến, đảng Vì Dân, đảng Dân Xã, đảng Dân Chủ Phục Họat,đảng Dân Chủ Nhân Dân,
v.v… Nhiều thành viên của Khối trước đây từng phục vụ trong quân đội hay là đảng viên đảng Cộng sản
nay đã trở về với hàng ngũ dân tộc. Các thành viên thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Các thành
viên có thể sống trong hay ngòai nước.
Mỗi thành viên Khối, tùy hòan cảnh và khả năng, độc lập trong phương cách đấu tranh hay phương cách
để yểm trợ đấu tranh. Nhờ sự đa dạng này và không có một cơ cấu chặt chẽ như các tổ chức chính trị,
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Khối 8406 công khai tồn tại qua các cuộc khủng bố và tiếp tục phát triển nhằm thực hiện mục tiêu tối
hậu là giải thể chế độ cộng sản mang tự do dân chủ đến cho Việt Nam.

Đảng Cộng Sản không phải là một đảng chính trị
Chúng ta vẫn thường nghe các đảng viên đảng Cộng sản xác nhận họ chỉ là một đảng cầm quyền, còn nói
rõ hơn là đảng cai trị. Để tồn tại người cai trị cũng phải biết tìm những phương cách đểduy trì sự tồn tại.
Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá khứ đã chọn theo Nga Sô để tồn tại. Ngày nay họ chọn con đường
theo Tầu bán nước. Họ cũng chọn tận khai mọi tài nguyên và nhân lực quốc gia chỉ để duy trì sự tồn tại
của chế độ. Họ sẵn sàng ra tay đàn áp mọi tiếng nói mọi khuynh hướng bất đồng.
Theo ngọai bang Nga Tầu, căn bản của đảng Cộng sản là dùng bạo lực để đấu tranh giai cấp, để tranh
giành và bảo vệ quyền lực. Vì thế khi trở thành một đảng cai trị, các đảng viên luôn tìm mọi cách để kết
bè, chia cánh, sẵn sàng sử dụng mọi thủ đọan dơ bẩn nhất chỉ đểthâu tóm quyền lực và quyền lợi. Đến
độ đảng Cộng sản phải liên tục “chỉnh đốn nội bộ”. Gần đây Nguyễn Phú Trọng đã phải triệu tập hết Hội
Nghị này đến Hội Nghị khác chỉ để tuyên bố “chỉnh đốn nội bộ” không thì chết. Còn Nguyễn Minh Triết
đã phải tuyên bố “bỏ điều 4 Hiến Pháp” là đảng Cộng sản tự sát.
Vì chỉ là một đảng cai trị, đảng Cộng sản cầm được quyền nhưng không khảnăng nên càng ngày càng
đưa đất nước đến chỗ thóai trào. Để cai trị đảng Cộng sản bằng mọi cách nắm giữ hai lực lượng vũ trang
là công an và quân đội. Hai lực lượng này lẽ ra là để bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân tộc nhưng lại được họ
biến thành các lực lượng để bảo vệ chế độ cộng sản.
Vì chỉ là đảng cai trị, giới cầm quyền cộng sản sợ nhất là 10 chữ “diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự
chuyển hóa” trong đảng và quân đội. Nó nói lên một quá trình tan rã của một đảng cai trị khi đảng này
không còn khả năng thích ứng với thời đại.
Bà con ta thường bảo nhau “đừng sợ những gì cộng sản làm mà hãy làm những gì cộng sản sợ”. Đảng
Cộng sản sợ nhất là các đảng viên, là các quân nhân, là các cảnh sát viên mang vũ khí quay về với dân
tộc. Vì thế muốn giải thể cộng sản chúng ta cần phải đẩy mạnh việc vận động các lực lượng vũ trang
quay về với dân tộc.

Chính trị tốt hay xấu
Trải gần 70 năm quốc nạn cộng sản, guồng máy cai trị cộng sản được thiết lập chỉ nhằm mục đích cai trị
dân ta. Đảng, quốc hội, nhà nước, đòan thể, quânđội, công an… chỉ là những tổ chức để cai trị. Dưới thể
chế cộng sản không có sinh họat “chính trị” mà chỉ có sinh họat cai trị nhằm phục vụ chế độ cộng sản.
Thế nhưng ít người trong chúng ta nhận ra điều này, từ thân phận của một người bị cai trị chúng đâm ra
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hồ nghi và đâm ra ngán ngẩm hai từ “chính trị”. Chúng ta quên rằng chính trị chỉ là làm những việc chính
đáng cho đất nước cho quê hương cho nhân lọai.
Trên Báo Việt Luận Úc Châu ngày 30-3-2012, bạn đọc Nguyễn Xuân Quang từ Melbourne đã góp ý người
viết như sau: “Giới bình dân ví von chính trị là ‘cục xôi’ có mùi vị thơm ngon, rờ vào dính tay, dễ dàng
bóp méo, vo tròn tùy ý, nhưng tham ăn nhiều thì nghẹn. Đến Úc định cư,thiên hạ còn bảo nhau chớ có
tin mấy ông chính trị gia vì họ thiếu thành tín, xảo ngôn và trí trá. Đi đôi với chính trị là quyền lực nên có
những người vì lý tưởng hay vì đam mê quyền lực, họ say sưa năng nổ tham gia chính trị là vậy.”

Gần 30 năm sống tại Úc quan tâm và sinh họat chính trị, người viết học hỏiđược một điều là động lực
tham gia chính trị của các chính trị gia tại Úc chính là vì quyền lực. Lẽ đương nhiên nếu không có các
động lực chính trị thì làm sao họ có thể sinh họat chính trị được.
Báo chí Úc hằng ngày bêu xấu các chính trị gia thiếu thành tín, xảo ngôn và trí trá. Thế nhưng ngừơi Úc
vẫn tin tưởng vào một hệ thống chính trị do chính ông bà cha mẹ họ và chính họ đã xây dựng hằng trăm
năm qua. Họ tham gia chính trị là để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân và gia đình. Họ tham gia
đảng chính trị, họ đi bầu, họ biểu tình đòi tăng lương, họ biểu tình đòi bảo vệ môi trường, họ vận động
các dân biểu nghị sĩ thực hiện những điều họ quan tâm, v.v... Qua đó họ thể hiện lòng yêu nước một
cách tích cực vì họ đã làm chủ được của đất nước của họ.
Là một người tị nạn cộng sản người viết luôn tri ân các đảng chính trị,các chính trị gia Úc và người dân
Úc. Không phải chỉ vì họ đã mở rộng tấm lòng để tiếp đón những người tị nạn, những người đã bị chính
những đồng chủng của họtheo cộng sản kỳ thị khủng bố. Người viết còn tri ân vì chính nhờ những sinh
họat chính trị của họ, người viết mới được sống trong một xã hội hài hòa, có được an sinh xã hội, được
cơ hội bình đẳng thăng tiến và nhất là có cơ hội để nhận ra những điều tốt đẹp mà các đảng chính trị đã
mang lại cho công dân Úc Đại Lợi.
Các thành viên của Khối 8406 không phải là người làm chính trị đúng nghĩa. Chúng tôi là những người
đấu tranh. Chúng tôi đấu tranh cho lý tưởng mang lại tự do cho dân tộc Việt Nam.
Khối 8406 một tập hợp của những đấu tranh lại công khai tuyên bố sẽ giải thể sau khi hòan thành nhiệm
vụ xây dựng một Hiến Pháp Tự Do cho Việt Nam. Yêu nước yêu tự do chính là động lực cho những người
Việt Nam chọn con đường đấu tranh giành lại tự do cho dân tộc Việt Nam. Chúng tôi gắn bó với nhau chỉ
vì yêu nước và yêu tự do.
Sự thực vẫn phải là sự thực. Một mai khi Việt Nam đã có một Hiến Pháp TựDo, Khối 8406 sẽ giải thể
theo đúng Điều 2.6 Cương Lĩnh Khối đã ghi rõ.
Mặc dù Khối không phải là một tổ chức chính trị chúng tôi luôn luôn khuyến khích các thành viên thành
lập hay gia nhập các tổ chức chính trị. Tại Úc châu chúng tôi còn có những thành viên tham gia vào chính
đảng Úc và sinh họat chính trị Úc.
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Có bạn đọc hỏi thế người viết đã gia nhập đảng chính trị nào chưa ? Để có thể làm việc được với nhiều
tổ chức chính trị khác nhau người viết chưa tham gia vào bất cứ đảng chính trị nào. Người viết chỉ xin
được làm cảm tình viên của tất cả các tổ chức chống cộng hay đảng chống cộng.

Việt Nam cần đa đảng Chính Trị
Mỗi quốc gia trong mỗi lúc có hòan cảnh khác nhau, mỗi quốc gia lại được hình thành từ nhiều tầng lớp
xã hội khác nhau, các tầng lớp này lại luôn thay đổi theo hòan cảnh của cá nhân và xã hội. Vì thế không
lạ gì khi quyền lợi và ý kiến chính trị mỗi người dân đều khác nhau có khi lại trái ngược nhau.
Khi quần chúng đã nhận thức được lợi ích chính trị thì những người cùng một xu hướng chính trị, có
cùng chung các quyền lợi thường tập hợp nhau thành những tổ chức chính trị. Mỗi tổ chức chính trị sẽ
đề ra những chính sách theo quan niệm xu hướng chính trị của mình. Các tổ chức chính trị cạnh tranh
nhau qua những chính sách do tổ chức của mình đề ra và khả năng thực hiện chính sách, nhờ đó xã hội
càng ngày càng trở nên tiến bộ, đời sống dân chúng được cải thiện và đất nước mỗi ngày trở nên tốt
đẹp hơn.
Nói một cách khác cuộc đấu tranh chính trị là một cuộc đấu tranh trường kỳ giữa các tổ chức chính trị
với nhau. Tổ chức nào đề ra các quốc sách phù hợp với nguyện vọng của đa số người dân trong từng giai
đọan sẽ được người dân trao cơ hội để thực hiện.
Trước khi một quốc sách được hoàn thành thì các tổ chức chính trị phảiđưa ra các quốc sách mới và phải
vận động để tòan dân ủng hộ quốc sách mới này, hầu được tiếp tục lãnh đạo quốc gia. Hành động chính
trị luôn luôn có tính cách trường kỳ, và lúc nào chính trị cũng đóng lấy vai trò lãnh đạo đưa đất nước
thăng tiến.
Việt Nam trong hòan cảnh hiện nay lại cần nhiều tổ chức chính trị nhiều đảng chính trị để âm thầm tập
hợp những người có cùng khuynh hướng chính trị nhằm đẩy mạnh công cuộc đấu tranh dân chủ hóa
Việt Nam.
Người viết gia nhập Khối 8406 vì mục tiêu chính của Khối là đấu tranh giải thể chế độ cộng sản thành lập
một Quốc Hội Lập Hiến sọan ra một Hiến Pháp Tự Do cho Việt Nam. Người viết tin rằng khi Việt Nam
chưa có một Hiến Pháp Tự Do thì không một cá nhân, một đảng hay một tổ chức chính trị nào có thể
đưa đất nước thóat khỏi vòng suy thóai đưa đất nước đi lên hòa nhập cùng nhân lọai. Một hiến Pháp
mới cần phải tập trung được nhiều khuynh hướng khác nhau để đưa ra một mô hình thích hợp nhất với
hòan cảnh Việt Nam. Vì thế nhu cầu cần nhiều tổ chức chính trị nhiều đảng chính trị trong hòan cảnh
hiện nay là một nhu cầu vô cùng thiết yếu.
Đảng Cộng sản cũng rất sợ khi chúng ta có tổ chức. Khi có tổ chức một người chúng ta sẽ phát triển
thành mười, mười phát triển thành trăm, trăm phát triển thành ngàn, và cứ thế, triệu người có tổ chức
đang đứng lên để giành lại tự do,để xây dựng dân chủ, công bình, bác ái, đưa đất nước tiến lên hòa
nhập vào thếgiới văn minh. Mỗi thành viên Khối 8406 trưởng thành trong đấu tranh chính trịsẽ là những
hạt nhân cho sự ra đời và phát triển của các đảng các tổ chức chính trị.
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Khối 8406 con đường sẽ vượt qua
Trong quá khứ chúng ta thường vạch lằn ranh quốc cộng, thiện ác, chính tà, đúng sai, bạn thù … để bảo
vệ chính kiến, bảo vệ lập trường. Đây là con đường dễ chọn. Chúng ta không cần đối thọai với bất cứ
những ai khác suy nghĩ, khác phương cách đấu tranh với chúng ta. Nhờ vậy ở Hải Ngọai chúng ta đã giữ
vững được thành trì chống cộng và cũng nhờ vậy ở trong nước chúng ta mới bảo tồn được lực lượng.
Thời thế đã thay đổi để giành lại tự do chúng ta phải chuyển từ thế thủ sang thế công, những thành viên
của Khối 8406 chính là những người tiên phong nhận lãnh trách nhiệm nối liền giữa những người trước
đây theo cộng sản hay thuộc gia đình cộng sản với những người không đội trời chung với cộng sản, giữa
những người đeo đuổi cách thức chống cộng khác nhau, giữa những ngừơi khác tôn giáo, khác tổ chức
chính trị, khác hòan cảnh xã hội, … giữa quốc nội và hải ngọai. Vai trò của những thành viên Khối 8406 là
tập hợp là kết nối là liên kết mọi cá nhân và lực lượng thành một Khối. Để từ đó phong trào đấu tranh
dân chủ có thểvươn lên công khai, trực diện và chủ động giải thể thiểu số cầm quyền cộng sản.
Sáu năm qua mỗi bước tới của Khối 8406 là một bước lùi của thiểu số cầm quyền cộng sản. Vì thế đảng
Cộng sản đã thẳng tay đàn áp Khối 8406. Hiện nay 25 thành viên của Khối đang ở trong tù và 27 thành
viên khác của Khối đang bi bạo quyền cộng sản cô lập. Là một tổ chức đấu tranh quần chúng Khối 8406
sẽ tiếp tục sát cánh với đồng bào cho đến ngày Việt Nam tự do. Con đường đấu tranh cho đa nguyên đa
đảng tại Việt Nam tuy khó khăn nhưng đích đến mỗi ngày một gần hơn.
Ở trong nước anh chị thành viên Khối đang ngày đêm trực diện với bạo quyền cộng sản. Ở hải ngọai
chúng tôi nhận lãnh vai trò yểm trợ vì thế chúng tôi rất cần sự ủng hộ cả tinh thần lẫn vật chất để có thể
hòan thành nhiệm vụ đã được Tổ Quốc giao cho.
Để phát triển sinh họat Khối 8406 tại hải ngọai, vào ngày thứ bảy 14/4/2012 Khối 8406 ra mắt tại tiểu
bang New South Wales Úc Châu. Bài viết này được sửa sọan để thuyết trình trong buổi lễ ra mắt Khối
8406 tại tiểu bang New South Wales Úc Châu vào ngày thứ bảy 14/4/2012 vừa qua.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
16/4/2012

6

Khối 8406 và Kỷ Niệm Đệ Lục Chu Niên tại Melbourne - Nguyễn Quang Duy và– Dáng Thơ

www.vietnamngaymai.net

Sơ lược Kỷ Niệm Đệ Lục Chu Niên của Khối 8406
tại Melbourne
Dáng Thơ ghi nhanh
Trong một không khí thân mật, nhưng không kém phần trang nghiêm với tinh thần sôi sục đấu tranh
hướng về Việt Nam thân yêu. Hơn hai trăm nguời Việt tại Melbourne, Úc Châu tụ tập về Đền Thờ Quốc
Tổ để tham dự buổi KỷNiệm Đệ Lục Chu Niên của Khối 8406, đúng vào ngày 8 tháng 4 năm 2012 . Những
tia nắng ấm áp, hiếm hoi của đầu mùa thu tại Melbourne, như hoà vào công cuộc đấu tranh chiếu rọi
tràn lan, xua đuổi cơn gió lạnh, làm cả hội trường ấm hẳn cả lên.
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Sau buổi lễ chào cờ Úc Việt nghiêm trang do ông Hoàng Phương phụ trách, với sự góp mặt của chị Hồ
Thu trong chiếc áo dài vàng ba sọcđỏ, bên cạnh là cháu Huy Bảo trong quân phục của người lính Việt
Nam Cộng Hoà. Ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch người Việt Tự do tại Victoria, ông Nguyễn ThếPhong, Chủ
tịch cộng đồng Liên bang Úc Châu và ông Nguyễn Quang Duy, đại diện Khối 8406 tại Úc Châu, thắp
những nén nhang trên bàn thờ Tổ Quốc. Những vòng khói nhang uốn lượn, toả ra thơm ngát như chứng
minh những tấm lòng trung trinh vì dân tộc, quê hương của những người đang hướng về nước Việt Nam
đang oằn oại,đau thuơng dưới chế độ độc tài và trướng ngoại xâm.

Chương trình bắt đầu bằng đoạn thu âm và hình ảnh của Linh Mục Phan Văn Lợi, được ông Trần Đông
chiếu trên màn hình, như ngài đang trực tiếp chia sẻ với cùng quý khán thính giả trong buổi lễ :
“.. Dù ởtrong nước, cách xa cả một đại dương, nhưng chúng tôi được biết các thành viên lẫn chiến hữu
thân thương của mình đã luôn hoạt động kiên trì, tích cực và hữu hiệu: nào là viết những bài vở đấu
tranh xuất sắc về kinh tế chính trị xã hội, nào là thiết lập những quỹ cứu trợ để thường xuyên nâng đỡ,
ủy lạo các tù nhân lương tâm và các chiến sĩ đấu tranh, nào là hoạt động mạnh mẽ bên cạnh chính giới
Úc đến độ được mời giới thiệu về Khối 8406 và điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam, rồi còn vô
số hoạt động khác nữa. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên các người bạn của Khối 8406 như Khối
1706, Khối 1906 và Quỹ Tù nhân lương tâm, vốn là những chiến hữu chung thủy và nhiệt tình.
Tất cảcác hoạt động ấy, luôn được sự ủng hộ của đồng bào, làm cho cộng đồng người Việt tại Úc nói
chung và Khối 8406 tại Úc nói riêng trở thành một hậu phương vững mạnh,đem lại can đảm và vững
tâm cho chúng tôi trong nước, cũng như gieo niềm hy vọng cho toàn thể đồng bào quốc nội..”
Những lời chia sẻ cảm động của Linh Mục Phan Văn Lợi chính là sự kêu gọi chân tình, đã nâng cao tinh
thần yêu nước của thính giả tại Melbourne, góp tay với người dân trong nước cùng nhau đấu tranh cho
tự do nhân quyền tại Việt Nam.
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Tiếp theo là những lời phát biểu của ông Nguyễn Quang Duy, ông Nguyễn Văn Bon và ông Nguyễn Thế
Phong đã xác nhận và đề cao những nổ lực của Khối 8406 cho công cuộc đấu tranh trong sáu năm qua.
Đồng thời cũng xác định lập trường đoàn kết, ủng hộ của người dân tại Melbourne với người dân yêu
nước tại Việt Nam nói chung và cho Khối 8406 nói riêng.
Không khí của buổi lễ sôi sục, đầy ắp tình thương yêu, đoàn kết khi cả hội trường hát vang theo điệp
khúc của bài “Mau Lên Nào 8406” của Nhạc sĩ Hồ Hải :
“.. 8406 vì dân tộc vì muôn người đứng lên
8406 vì danh dự của nòi giống Rồng Tiên
8406 đòi nhân quyền đòi dân chủ nước nam
8406 cùng muôn người đòi công lý tự do..”
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Trong chương trình, có một tiết mục mà tất cả khán thính giả trong hội trường vừa buồn cười, vừa cảm
động, vừa phấn chấn theo tinh thần đấu tranh cho Tự do, Nhân quyền. Mọi người đều im lặng, hướng
về sân khấu với nét mặt rạng rỡ, chờ đợi, khi MC Nguyễn Long bế cháu Huy Bảo đứng trên một cái ghế.
Cháu trả lời với MC Nguyễn Long rằng cháu 10 tuổi và năm tới cháu 11 tuổi, cả hội trường cười ồ lên vì
câu hỏi dí dỏm của MC Nguyễn Long. Và cũng cả hội trường ồ lên cảm động khi nghe cháu tự tìm trên
mạng và tự hát theo một mình vì muốn hát cho quê hương Việt Nam. Giọng cháu Huy Bảo cao vút trong
hai bài hát “Việt Nam Tôi Đâu” và “Anh Là Ai” của Nhạc sĩ Việt Khang. Khi cháu vút cao lên tưởng chừng
như không hát đượcđến nốt cao nhất, nhưng thật lạ lùng, cháu đã hát tới một cách ngọt ngào, đầy
truyền cảm. Cả hội trường xúc động lặng yên, cùng đồng cảm với nổi đau dân tộc theo từng lời trong bài
hát :

“.. Là một người con dân Việt Nam
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm
Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi ..”
Đặc biệt năm nay Quỹ Tù Nhân Lương Tâm, do ông Phùng Mai thành lập, đã đóng góp cho Khối 8406
một việc rất ý nghĩa. Những bức tranh của các nhà đấu tranh cho Việt Nam Dân chủ, Tự do của Hoạ sĩ
Trần Thúc Lân tại Pháp, được trưng bày ngay ở cửa vào hội trường đã làm đẹp thêm chương trình, cuốn
hút khách thưởng lãm và đã được nhiều sự ủng hộ từ các khán giả.
Từ những bàn tay kết chặt lại nhau, từ những trái tim cùng chảy một giòng máu Việt Nam, các thành
viên trong Khối 8406 đã kết hợp với các thiện nguyện viên từ cộng đồng người Việt tự do tại Victoria,
tạo nên một buổi lễ vừa trang nghiêm, vừa thân mật, ấm cúng, với chương trình văn nghệ đặc sắc, âm
thanh hoàn hảo và những món ăn đặc sắc, phong phú phục vụ cho khán giả đến tham dự buổi lễ.
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Sau những tiết mục góp vui văn nghệ với những bản nhạc đấu tranh của ban hợp ca Khối 8406 và các ca
sĩ Thái Thanh, ca sĩ Thụy Kim, mọi người hân hoan đồng ca nhạc phẩm“Việt Nam Quê Hương Ngạo
Nghễ” của Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang với khí thế hào hùng:
“Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn ..”
Đúng vậy, ngọn lửa đấu tranh vẫn mãi dâng trào và dù chương trình KỷNiệm Đệ Lục Chu Niên của Khối
8406 đã chấm dứt nhưng người người ra về trong tinh thần ủng hộ cho Khối 8406 và đồng hướng về
Việt Nam với niềm hy vọng sớm có Tự do, Nhân quyền cho những đồng bào thân thương còn sống tại
Việt Nam.
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Tôi thầm cám ơn những trái tim biết yêu thưong nhau, đoàn kết lại của người Việt tại Melbourne và ra
về trong một niềm vui, mến phục khi thấy một cháu bé mới 10 tuổi đã ý thức được bổn phận và trách
nhiệm của một người dân. Mặc dù cháu còn nhỏ nhưng đã và đang làm được một việc cho công cuộc
đấu tranh, đóng góp tiếng hát và sự đồng lòng của mình qua bài hát. Đó là một sự ý thức cao cả, là một
tiếng chuông đánh thức những tâm hồn đang còn bị ru ngủ. Và trong lòng tôi cũng đầy ắp những hy
vọng với sự đoàn kết của Khối 8406 ở trong và ngoài nước cùng liên kết đấu tranh cùng sự ủng hộ của
toàn dân, không bao lâu Việt Nam sẽ được dân chủ, tự do thoát khỏi sự kềm kẹp của chế độ vô nhân
cộng sản.

Dáng Thơ
http://dangtho.blogspot.com/

12

Khối 8406 và Kỷ Niệm Đệ Lục Chu Niên tại Melbourne - Nguyễn Quang Duy và– Dáng Thơ

www.vietnamngaymai.net

