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Hình ảnh biểu tình, xuống
đường vì tự do dân chủ cho
VN.
Westminster (Bình Sa) - - Liên
tiếp trong hai ngày 26 và 27
tháng 2 năm 2011. Ban tổ chức
ngày tuyệt thực và xuống
đường phát động phong trào đòi
tự do dân chủ, nhân quyền và
toàn vẹn lãnh thổ cho Việt
Nam. Được biết ban tổ chức qui
tụ các hội đoàn, đoàn thể đấu
tranh, các cộng đồng người Việt
quốc gia tỵ nạn cộng sản nam
cailifornia phối hợp tổ chức.
Sáng Thứ Bảy ngày 26 tháng 2 trước khu đối diện thương xá Phước Lộc Thọ ngay trung tâm
Thủ Đô Tỵ Nạn hàng trăm đồng hương đã tham dự lễ phát động và tuyệt thực. Sau phần nghi
thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa Chủ Tịch Công Đồng
Người Việt Quốc Gia Nam Califoarnia lên phát biểu và nói qua ý nghĩa ngày tuyệt thực. Luật
Sư Nghĩa cho biết hiện tại cũng có nhiều nơi cũmg đang có những buổi phát động tương tự để
hổ trợ cho những nhà đấu tranh, cho giới thanh niên, sinh viên và đồng bào ta trong nước đứng
lên đạp đổ bạo quyền cộng sản theo làn sóng dân chủ đang diễn ra tại các nước như: Tunisia,
Ai Cập, Lybia và nhiều nơi trên thế giới. Trong những phút đầu tiên tuyệt thực có các vị tham
dự như: LS Nguyễn Xuân Nghĩa, LS Trần Sơn Hà, Ông Trtần Vệ, Ông Vũ Hoàng Hải, Ông
Phạm Trần Anh, Ông Phạm Ngọc Khôi, Bà Trần Thanh Hiền, Nhà Thơ Dương Thanh Phong,
Cư Sĩ Minh Pháp, Ông Nguyễn Thái Lý, Ông Ngô Văn Chua, Ông Thái Văn, Nhà Thơ Tha
Nhân, Bà Bùi Kim Thành. . .
Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng
mọi người đã ngồi cho đến 11
giời trưa Chủ Nhật mới bế mạc
để chuẩn bị tham da cuộc
xuốmg đường cùng đồng
hương.
Điều hợp chương trình trong
hai ngày tuyệt thực và diễn
hành do Luật Sư Trần Sơn Hà
phụ trách.
Tối Thứ Bảy cũng tại khu tuyệt

thực giới trẻ Thanh Niên Sinh Viên đã tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện ngay tại địa điểm
tuyệt thực. Sáng hôm sau lúc 11 giờ am. Chủ Nhật 27 tháng hai lễ tuyệt thực bế mạc với sự
tham dự của các hội đoàn, đoàn thể đấu tranh và đồng hương theo lời ban tổ chức cho biết: (
khoảng từ 800 đến 1,000 đồng hương tham dự) Một rừng cờ vàng tung bay trong gió trước khu
đối diện thương xá Phước Lộc Thọ, với những lời hô: Nhân Quyền Cho Việt Nam, Tự Do Tôn
Giáo Cho Việt Nam, Đả Đảo Cộng Sản. . . được hô vang cả một khu phố Bolsa sau mỗi lần
phát biểu của qúy vị quan khách, đại diện đoàn thể. Về phía tôn giáo có Hòa Thượng Thích
Nguyên Trí Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm
GHPGVNTN/Hoa Kỳ, Đại Đức Thích Đồng Trực Chùa Bát Nhã. Cư Sĩ Tâm Hòa Lê Quang
Dật, Cao Đài có Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Phật Giáo Hòa Hảo có Giáo Sư Nguyễn Thanh
Giàu (Hiền Tài Phạm Văn Khảm, GS Nguyễn Thanh Giàu, Cư Sĩ Lê Quang Dật Trong Hội
Đồng Liên Tôn). Về phía dân cử có Bà Janet Nguyễn Giám Sát Viên Quận Cam, Nghị Viện Tạ
Đức Trí, Nghị Viên Thành Phố Westminster, Ông Sergio Gonzales Ủy viên Giáo Dục Thành
Phố Westminster và một số đại diện qúy vị dân cử Trung Ương cũng như địa phương... Đến từ
Washington DC có Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, đến từ San Diego có Giáo Sư Nguyễn Thanh
Trang. . .
Trước khi chuẩn bị cho cuộc diễn hành. Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa lên ngỏ lời chào mừng
và cảm ơn tất cả mọi người tham dự trong hai ngày phát động phong trào đắu tranh để yểm trợ
những phong trào tranh đấu tại quê nhà. Ông cũng cho biết trước cao trào đấu tranh chung trên
thế giới hiện nay nhất định làn sóng dân chủ sẽ thổi vào quê hương chúng ta. Ông kêu gọi mọi
người hãy đoàn kết để sẳn sàng yểm trợ cho những phong trào đấu tranh trong quốc nội. Tiếp
theo Hòa Thượng Thích Quảng
Thanh, Hiền Tài Phạm Văn
Khảm, Giáo Sư Nguyễn Thanh
Giàu, Giáo Sư Nguyễn Ngọc
Bích, Giáo Sư Nguyễn Thanh
Trang, Ông Phan Tấn Ngưu đều
lần lược phát biểu, mọi người
đều ước mong cộng đồng chúng
ta muôn người như một dể yểm
trợ quốc nội, các Ông hy vọng
một ngày rất gần chế độ độc tài
cộng sản sẽ sụp đổ để đồng bào
ta có được tự do dân chủ, nhân
quyền được tôn trọng, lãnh thổ
lãnh hải không lọt vào tay xâm
lăng của Trung Cộng. . .
Sau đó ban tổ chức cũng đã phân phối một bản Tuyên Bố chung với nội dung: “...Trước cao
trào đòi hỏi tự do dân chủ và nhân quyền của nhân dân tại các quốc gia Bắc Phi và Trung
Đông.... Ý chí của toàn dân, sức mạnh của giới trẻ, phương pháp đấu tranh khoa học... Sự
nhanh chóng ủng hộ của cộng đồng thế giới. . ."
Trước những cao trào đấu tranh chung Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại khắp nơi hết lòng yểm

trợ. . . trong phần nầy có 4 điểm. . ." Đồng hương muốn xem nguyên văn bản Tuyên Bố xin
liên lạc: Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa (714) 423-8888, Ông Phan Kỳ Nhơn, (714) 548-0440,
Ông Phan Tấn Ngưu (714) 230-9602.
Tiếp tục chương trình cuộc diễn hành bắt đầu xếp thành hàng đi đến đường Magnolia, qua
đường vòng ngược trở lại qua các khu phố và sau đó trở về vị trí cũ giải tán.
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