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THÔNG BÁO VÀ LỜI KÊU GỌI 

 

V/v: Biểu tình chống nghị quyết 36 của nhà cầm quyền csVN và 
thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam 

 
Kính thưa: 
 
• Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do (CĐNVTD) tại các Tiểu bang và Lãnh thổ, 
• Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo, 
• Quý hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Liên bang, Tiểu bang và Lãnh thổ, 
• Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể và tổ chức, 
• Quý vị đại diện giới truyền thông, cùng toàn thể quý đồng bào. 
 
Trong nhiều năm qua cộng sản Việt Nam (csVN) luôn luôn duy trì những hành động xâm 
nhập vào cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại qua chiêu bài nghị quyết 36 của chúng. 
 
Nhà cầm quyền csVN luôn hỗ trợ mạnh mẽ cho việc đưa các ca sĩ từ Việt Nam ra hải ngoại 
để lưu diễn nhằm ru ngủ cộng đồng người Việt tại hải ngoại để che đậy những tội ác mà 
chúng đã và đang làm.  Đối với đồng bào trong nước, csVN thẳng tay đàn áp kể cả chiếm 
đoạt tài sản của đồng bào chúng ta, điển hình là vụ cướp đất ở vườn rau Lộc Hưng.  Đối với 
các nhà đấu tranh dân chủ, csVN bắt bớ, giam cầm, đánh đập và khủng bố tinh thần một 
cách rất dã man. Đối với quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cũng cùng chung số phận, 
csVN sẵn sàng dùng vũ lực, đuổi họ ra khỏi chùa, nhà thờ, thánh thất để chúng tiện bề kiểm 
soát.  Đối với đất nước và tổ quốc chúng ta thì csVN đã và đang cắt từng mảnh, từng mảnh 
của quê cha đất mẹ đem bán cho giặc ngoại bang phương Bắc. 
 
Thay vì hành xử như một chính phủ dùng sức mạnh và quyền hạn của mình nhằm bảo vệ 
lãnh thổ và lãnh hải, bảo vệ quyền sinh sống của người dân để người dân được tự do sinh 
sống, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do báo chí nhằm gầy dựng một đất nước vững 
mạnh, người dân có được đời sống ổn định thì nhà cầm quyền csVN lại thẳng tay đàn áp. Tệ 
hại hơn nữa là csVN có những hành vi phản quốc và phản lại dân tộc Việt Nam. Để che đậy 
những hành vi phản quốc hại dân, chúng đã thường xuyên đưa những đoàn văn nghệ sĩ từ 
trong nước ra hải ngoại thực hiện mục đích ru ngủ và gây xáo trộn làm lũng đoạn, tạo sự bất 
ổn đối với cộng đồng người Việt tại hải ngoại. 
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CĐNVTD Úc Châu luôn quan niệm rằng, ngày nào csVN còn đàn áp tôn giáo, giam cầm 
các nhà đấu tranh dân chủ, ngăn cấm tự do báo chí, tự do ngôn luận, cướp tài sản của người 
dân Việt Nam, duy trì hành động phản quốc của chúng thì ngày ấy cộng đồng người Việt tại 
hải ngoại vẫn tiếp tục tranh đấu, chống lại nghị quyết 36 của csVN và cực lực lên án hành vi 
nhượng biển dâng dất của chúng. 
 
CĐNVTD Úc Châu kêu gọi toàn thể đồng bào hãy cùng nhau hỗ trợ Ban Chấp Hành 
CĐNVTD tại các tiểu bang đang tổ chức những cuộc biểu tình chống lại nghị quyết 36 của 
csVN qua các đoàn văn công, nghệ sĩ từ trong nước sang trình diễn tại các tiểu bang QLD, 
NSW và VIC vào những ngày 3, ngày 4 và ngày 5 tháng 8. Song song với các cuộc biểu 
tình này, CĐNVTD ở ba tiểu bang trên cũng đồng thời tổ chức những buổi thắp nến, cầu 
nguyện cho quê hương Việt Nam. Đặc biệt là Bãi Tư Chính, một phần thân thể của quê cha 
đất mẹ mà csVN đã yếu hèn, nhân nhượng cho tàu cộng trong những ngày tháng qua. 
 
Chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào hãy cùng nhau tham dự cho thật đông đủ trong những 
cuộc biểu tình và thắp nến tại các tiểu bang QLD, NSW và VIC nhằm duy trì sự đoàn kết 
đồng lòng với đồng bào trong nước, bảo vệ tổ quốc thân yêu của chúng ta và thể hiện tinh 
thần chống cộng, chống nghị quyết 36 của csVN. Hãy lên tiếng vì tự do, vì dân chủ. 
 
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc với ông Nguyễn Văn Bon qua số điện thoại 0411 616 
453. 
 
Trân trọng, 
 
Nguyễn Văn Bon 
Chủ tịch CĐNVTD-UC 
Ngày 3 tháng 8 năm 2019 
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