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Kính thưa Ban Tổ Chức,

Được biết ngày 20/4 sắp tới đây, quý vị sẽ tổ chức buổi văn nghệ kết hợp với màn trình diễn áo dài Việt 
Nam mang tên “Fashion Show Miss Việt Nam World France 2019” tại Opéra Bastille, quân 12 Paris với sự 
góp mặt của nhiều ca sĩ, hoa hậu đến từ Việt Nam, đặc biệt có sự hiện diện của MC nổi tiếng Phan Nam.

Kính thưa Ban Tổ Chức,

Đối với khoảng 4 triệu người Việt hải ngoại đang sống tại hải ngoại và khoảng 250.000 người Việt sống tại 
Pháp mà phần lớn là những người Việt tị nạn cộng sản đã bỏ nước ra đi sau ngày 30/4/1975 thì tháng tư đối 
với chúng tôi là một tháng gợi lại những ký ức đau buồn: Vợ xa chồng, Cha lìa con, hàng triệu người vượt 
biển ra đi tìm tự do. Gần một triệu linh hồn chết tức tưởi trên biển Đông hay trong bàn tay của hải tặc Hàng 
trăm ngàn người đã bị bắt: từ một thầy giáo làng vô tội cho tới một linh mục hiền lành cũng đã trải qua 
những ngày khốn khổ trong trại tù được mạo danh là cải tạo. Nhiều gia đình mất trắng tài sản gầy dựng bằng
mồi hôi nước mắt sau chính sách đánh tư sản mại bản của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Những ngày tháng đau buồn đó khắc sâu vào tim óc của những người Việt đang sống lưu vong và mỗi độ 
tháng tư về những hình ảnh đó sống lại như mới ngày hôm qua. Vì thế, như một quy ước không thành văn, 
những người Việt hải ngoại đã đồng lòng gọi tháng tư là “Tháng Tư Đen” như một nén hương lòng thắp lên 
để tưởng nhớ những linh hồn oan khuất. Cho nên chúng tôi tránh những sinh hoạt vui chơi trong tháng này 
để tôn trọng những người đã hy sinh vì lý tưởng tự do và gia đình, thân nhân của họ.

Chiếc áo dài Việt Nam là một biểu tượng cho người phụ nữ Việt Nam, đó là: sự mềm mại, dịu dàng, đức tính
hy sinh của người Vợ cho chồng, người Mẹ cho con. Hình ảnh này cần được trân trọng và tôn vinh. Việc tổ 
chức trình diễn Áo Dài vào tháng 4, tháng của vành khăn tang, tháng của đau buồn, tháng của những linh 
hồn oan khuất sẽ làm hoen ố đi ý nghĩa cao cả của chiếc áo truyền thống Việt Nam.

Hơn nữa, MC Phan Nam là một MC nổi tiếng làm nhiều việc thiện nguyện nhân đạo. tức là một người có 
tấm lòng từ hậu. Nếu ông đọc được thư này, nếu ông biết được tháng 4 có ý nghĩa như thế nào với người 
Việt hải ngoại, rất có thể ổng sẽ trân trọng nỗi đau buồn của chúng tôi mà không tham gia show diễn.

Kính thưa Ban Tổ Chức,

Vẫn biết rằng quý vị đã tốn rất nhiều công sức để tổ chức buổi văn nghệ trình diễn Áo dài. Tuy nhiên, chúng
tôi tin rằng quý vị cũng sẽ không hào hứng gì khi biết rằng lúc bên trong hội trường có những người đang 
vui đùa, nhảy múa hay thướt tha trong áo dài thì bên ngoài hội trường là cả một rừng người đang đau buồn 
tưởng niệm những linh hồn đã chết tức tưởi trên biển đông hay trong nhà tù cs.

Vì thế, chúng tôi mong muốn Ban Tổ Chức hủy bỏ tổ chức “Fashion Show Miss Việt Nam World France 
2019” như một hành động can đảm và cao thượng, tôn trọng sự hy sinh của những người đã khuất cũng như 
đồng cảm với tâm trạng của những người Việt tị nạn tại Pháp, những người đã chấp nhận lưu vong vì mong 
muốn được sống trong một xã hội tự do dân chủ.



Trả lời phỏng vấn báo Dân Trí, MC Phan Anh đã nói : Trong các mối quan hệ xã hội, tôi chọn hai chữ “tử 
tế”. Chấp nhận hủy bỏ show diễn này là một hành động “tử tế” với đồng bào hải ngoại nói chung, và tại 
Pháp nói riêng.

Chúng tôi rất mong sự phản hồi của quý vị càng sớm càng tốt để chúng tôi thông báo lại cho đồng bào tại 
Pháp hầu tránh những tổn hại về tinh thần cũng như vật chất cho Ban Tổ Chức. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ
thông báo cho các cơ quan truyền thông về diễn tiến của sự việc

Trân Trọng

Nguyễn Sơn Hà ( Văn Phòng Liên Lạc các Hội đoàn tại Pháp)
email: n.sonha0906@gmail.com
Những Đảng phái, Tổ Chức, Hội đoàn đã cùng 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
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