
KÊU GỌI TẨY CHAY VÀ BIỂU TÌNH PHẢN ĐỔI CÁC
BUỔI VĂN NGHỆ VUI CHƠI TRONG THÁNG TƯ ĐEN

Paris, ngày 5/4/2019 

Kính thưa quý Hội đoàn, Tôn giáo, Đảng phái,

Kính thưa quý Đồng hương,

Ngày 30/4/1975 đánh dấu một giai đoạn đổi đời trong lịch sử miền Nam Việt Nam từ chế
độ Dân chủ, Tự do sang độc tài toàn trị của cộng sản. Sau ngày định mệnh đó, hàng
triệu người bỏ nước ra đi, hàng trăm ngàn người bước vào tù cộng sản. Những cái chết
oan ức trên biển Đông hay trên đất liền mãi mãi không siêu thoát. Vì thế, như một quy
ước bất thành văn, «tháng tư đen» được xem như là tháng để tang cho những linh hồn
oan khuất đã nằm xuống vì muốn được sống dưới chế độ Tự do, Dân chủ.

Không ai có thể vui đùa, ăn chơi bên vành khăn tang của người khác. Thế nhưng, như
quý đồng hương cũng biết : Tháng tư năm nay, không biết vô tình hay cố ý, có đến 3
chương trình văn nghệ được tổ chức tại Paris :

1. Sao Hài Đại Náo Âu Châu (đặc biệt có mặt Đàm Vĩnh Hưng) : ngày 20/4

2. Miss Vietnam - Music Fashion Show (đặc biệt có mặt Thu Phương) : ngày 20/4

3. Đại Nhạc Hội Từ thiện & Tiệc Chay cùng Ca hát – Khiêu vũ: ngày 28/4

Đó là những nhát gươm chém vào vết thương vẫn chưa lành của chúng ta sau 44 năm.
Vào ngày 25/3, chúng tôi đã viết thư đến các Ban Tổ Chức giải thích và yêu cầu họ hủy
show diễn hoặc dời vào một thời điểm khác. Tuy nhiên, các bầu show và Ban tổ chức
vẫn hoàn toàn giữ im lặng cho đến ngày hôm nay. Một số còn lên tiếng thách thức và đe
dọa Cộng đồng.  



Vì thế, qua lá thư này, chúng tôi kêu gọi tất cả các đồng hương còn nghĩ đến quê hương
đang còn nằm dưới sự cai trị của chế độc độc cộng sản hãy :

- TẨY CHAY các buổi văn nghệ nói trên

- VĨNH VIỄN TẨY CHAY các bầu show, ban tổ chức, ca nghệ sĩ của các buổi văn
nghệ nói trên  

- VĨNH VIỄN TẨY CHAY các cơ sở làm ăn, nhà hàng, siêu thị của các bầu show 

- Cùng tham gia BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI trước các địa điểm tổ chức văn nghệ đó 

Chúng  tôi  sẽ  gửi  một  thông  báo  sau  về  ngày  giờ  và  địa  điểm  biểu  tình.
Nhất quyết không để nghị quyết 36 xóa tan lịch sử của người Việt tị nạn cộng sản.
Hãy cùng chúng tôi lên tiếng.

Văn Phòng Liên Lạc các Hội Đoàn tại Pháp

Nguyễn Sơn Hà

Đại diện những Đảng phái, Tổ Chức, Hội đoàn đã ký tên trong lá thư cho Ban Tổ Chức
các buổi văn nghệ:

1. Văn Phòng Liên Lạc các Hội đoàn và Người Việt Tự Do tại Pháp

2. Câu Lạc Bộ Phối Hợp Công Tác Paris

3. Tập Thể Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Pháp

4. Hội Ái Hữu Pháp Việt

5. Collectif Transparence

6. Đại Việt Quốc Dân Đảng (Khu Bộ Pháp)

7. Phong Trào Thăng Tiến Việt Nam tại Pháp

8. Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt Việt Nam Tự Do 

9. Hội Ái Hữu Dân Chủ

10.Hội Gia Long Paris (Pháp)

11.Hội Văn Hóa Người Việt Tự Do

12.Hội Người Việt Tị Nạn CS vùng Puy de Dôme

13.Hội Khuyến Khích Tài năng Âm Nhạc Trẻ (TALEA)



14.Hội Hải Quân và Hàng Hải tại Pháp 

15.Hội Thanh Niên Tị Nạn tại Pháp

16.Hội Bussy Saigon

17.Việt Nam Quốc Dân Đảng (Pháp)

18.Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ


