
 

THÔNG BÁO 
 

v/v: KÊU GỌI TẨY CHAY  KHÔNG ĐI XEM 
PHIM VI ỆT NAM TRÌNH CHI ẾU TẠI MELBOURNE  

 
Kính gởi: 

- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, 
- Quý vị đại diện các hội đoàn đoàn thể, 
- Quý vị đại diện các tổ chức và đảng phái chính trị, 
- Cùng toàn thể đồng hương tại Victoria, 

 
Đã hơn 40 năm từ ngày gọi là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tình hình nhân quyền ở 
Viêt Nam vẫn bị vi phạm một cách trầm trọng. Môi trường VN đã và đang bị hủy phá một cách vô 
trách nhiệm. Vì CSVN mà Trung Cộng (Formosa, Bauxite, thức ăn, nước uống…) đã, đang và sẽ 
còn tiếp tục đầu độc nguồn sống và dân tộc VN. Vì vậy, cộng đồng người Vi ệt hải ngoại nói chung 
và CĐNVTD/VIC nói riêng cương quyết không để cho CSVN làm ô nhiễm, đầu độc cuộc sống 
trong lành, bình yên của cộng đồng người Vi ệt. 
 
Chúng ta hẳn vẫn còn nhớ Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực trong thời gian gần đây, thông tin bưng 
bít khi TT Obama thăm Việt Nam, và những bạn trẻ trong các tổ chức xã hội dân sự đã bị cản trở 
không được gặp ông.  Và tình hình môi trường tại Vũng Áng vẫn không có gì thay đổi, $500 triệu 
đô-la vẫn không hề đến tay người dân đói khổ, đảng CSVN cũng chẳng có chính sách cụ thể nào 
làm sạch môi trường, và một số quốc gia trên thế giới bắt đầu cấm không nhập cảng hải sản từ VN.  
Người dân Việt Nam và Vũng Áng còn phải chịu khổ đến bao giờ đây? 
 
Thay vì lo lắng cho dân đang đói khổ chết dần chết mòn vì phải ăn những thức ăn bị nhiễm độc, 
đảng CSVN  lại thờ ơ với vận mệnh dân tộc và đất nước, đặt ưu tiên cho một loạt nhiều phim điện 
ảnh trong nước trình chiếu trong tuần lễ điện ảnh Việt Nam tại Melbourne bắt đầu từ ngày 29/9. 
Việc đưa phim ảnh, nói chung là văn hóa phẩm, cũng như việc đưa văn nghệ sĩ từ trong nước ra hải 
ngoại nằm trong âm mưu xâm nhập và lũng đoạn Cộng Đồng của chế độ CSVN, là một hành động 
khiêu khích cộng đồng người Vi ệt tự do hải ngoại, là việc rất rõ chúng đã thực hiện trong nhiều 
năm qua. 
 
Vì thế, sau khi hội thảo với các hội đoàn, đoàn thể, Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Vi ệt Tự Do 
Victoria kêu gọi đồng bào tẩy chay không hưởng ứng những phim điện ảnh này. 
 
Mọi người chúng ta cần phải sáng suốt, cảnh giác và đoàn kết để sớm phát giác và chống lại những 
âm mưu xâm nhập và lũng đoạn cộng đồng người Vi ệt hải ngoại của chế độ CSVN nhằm duy trì sự 
ổn định và sức mạnh của cộng đồng, tiếp tục góp phần vào công cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do 
và nhân quyền cho VN. 
 
Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với ông Đỗ Văn Thắng, Trưởng Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36 của 
CSVN, qua số điện thoại 0431 279 673. 
 
 
Trân trọng, 
Nguyễn Phượng Vỹ  
Xử Lý Thường Vụ Chủ Tịch 
27/9/2016 


