CANBERRA – ÚC CHÂU PHÁI ĐÒAN NGỌAI GIAO
CỘNG SẢN LỌT Ổ PHỤC KÍCH.
Thứ hai ngày 17-6-2013 là ngày khai mạc cuộc Đối thọai Nhân Quyền lần thứ thứ 9
được tổ chức tại Quốc Hội Liên Bang Úc.
Các lần trước các cuộc đối thọai đã không mang lại kết quả gì. Vì vậy vào tháng 2
năm 2012, Quốc Hội Liên Bang Úc đã mở một cuộc Điều trần nhằm giúp cho Chính
Phủ Úc có thể đối thọai một cách hiệu quả hơn với nhà cầm quyền cộng sản Việt
Nam. Phía Việt Nam, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, Quỹ Tù Nhân Lương
Tâm, Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao động, Khối 8406, ông Luke Donnellan dân biểu tiểu
bang Victoria và bà Đào Quỳnh đã được mời tham dự cuộc điều trần.
Nhờ thế trước đây phía Úc chỉ có Bộ Ngọai Giao tham dự, lần này đã có thêm Tiểu
Ban Nhân Quyền tham dự. Các thông tin cũng đã được phổ biến rộng rãi hơn thay vì
chỉ là những trao đổi nội bộ và kín giữa hai phái đòan Úc – Việt. Cả hai khuyết điểm
trước đây đã đựơc Khối 8406 nêu ra trong cuộc điều trần.
Vào cuối tháng 5-2013, Dân biểu Chris Hayes cho biết sẽ sử dụng cuộc đối thọai lần
này để đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tuân thủ các nghĩa vụ theo
đúng Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị. Khối 8406 Úc châu đã cộng
tác với ông Chris bằng cách dịch và cung cấp các tài liệu, cung cấp một bản phúc
trình và phát động 2 tuần lễ xin chữ ký để bày tỏ sự quan tâm về bản án mà nhà
cầm quyền cộng sản đã khép cho hai người trẻ yêu nước Nguyễn Phương Uyên và
Đinh Nguyên Kha.
Việc xin chữ ký đã được nhiều tổ chức trong cộng đồng như Hội Cựu Quân Nhân,
Hậu Duệ, Ủy ban Yểm Trợ Đấu Tranh Queensland, các nhà thờ, trường học… nhiệt
tình hỗ trợ. Vì vậy chỉ hơn 1 tuần đã thâu được trên 4,000 chữ ký và đã có trên
1,300 chữ ký trên mạng. Chỉ còn vài ngày nữa Khối 8406 sẽ chuyển chữ ký của
đồng bào đến ông Chris Hayes. Nhờ bạn đọc phổ biến cho bà con tiếp tục ký online
vận động trả tự do cho Phương Uyên và Nguyên Kha:
http://www.gopetition.com/petitions/phuonguyendinhkha.html
Đến ngày 4-6-2013 Dân Biểu Chris Hayes đã gởi đến Ngọai Trưởng Úc một lá thư
nêu rõ những trường hợp vi phạm nhân quyền gần nhất bao gồm vụ xử án hai
người trẻ yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Ông kết luận Úc có
một trách nhiệm đạo đức và pháp lý để đòi hỏi Việt-Nam tuân thủ các nghĩa vụ quốc
tế. Ông đề nghị phía Úc cần nêu lên những mối quan tâm về tình trạng vi phạm
nhân quyền với phía Việt-Nam ở vòng Đối Thoại Nhân Quyền Úc Việt sắp tới.
Đựợc biết ngày 13 tháng 6 năm 2013, phái đoàn đảng Việt Tân do ông Lý Thái Hùng
hướng dẫn đã thăm Tổng Trưởng Ngoại Giao Úc Bob Carr. Trong cuộc gặp gỡ ông
Bob Carr cho biết Bộ ngoại giao Úc rất quan tâm và theo dõi sát tình hình đàn áp
nhân quyền tại Việt Nam, nhất là các phiên tòa kết án quá nặng và vô lý đối với
những thanh niên sinh viên chỉ vì họ hành xử các quyền của mình. Ông cũng sẽ yêu
cầu Tòa Đại Sứ Úc tại Hà Nội theo sát tình hình sức khoẻ của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ
và sẽ đặt vấn đề về tình trạng đàn áp nhân quyền trong cuộc Đối Thọai Nhân Quyền
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và ngày 17/6/2013.
Đúng 10 giờ 30 sáng ngày 17-6-2013 khi cuộc Đối Thọai Nhân Quyền bắt đầu thì tại
Hạ Viện Dân Biểu Chris Hayes và sau đó vào lúc 12 giờ 20 Dân Biểu Anthony Byrne
sẽ có bài phát biểu về tình trạng vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền cộng sản
Việt Nam. Công khai gởi một dấu hiệu mạnh mẽ đến nhà cầm quyền cộng sản Việt
Nam.
Như vậy ít nhất ông Ngọai trưởng và hai dân biểu cho biết sẽ phát biểu ngay trong
Quốc Hội về tình trạng vi phạm nhân quyền đến mức báo động của nhà cầm quyền
cộng sản Việt Nam. Khối 8406 cũng đã cung cấp các tài liệu cập nhật để hai dân
Dân biểu Laurie Ferguson và Philip Ruddock, chủ tịch và phó chủ tịch Tiểu Ban Nhân
Quyền Quốc Hội. Hai vị dân biểu nói trên là những người bạn từ lâu vẫn gắn bó với
cộng đồng chúng ta.
Đó là bên trong Quốc Hội, phía bên ngòai Quốc Hội Khối 1706 và Đài phát thanh
Vietnam Sydney Radio, là hai tổ chức thành viên của Khối 8406, sẽ tổ chức tuyệt
thực để ủng hộ Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ đang trong nhà tù Cộng Sản và yểm trợ Phong
Trào Đấu Tranh Cho Dân Chủ tại Việt Nam.
Cộng đồng ngừơi Việt tại Úc châu luôn xác định là cộng đồng tị nạn chính trị và
người Việt tại Úc châu luôn xác định Việt Nam phải có tự do dân chủ và nhân quyền.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
16-06-2013
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