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C p v/v Ch‰ Ç¶ CSVN âm mÜu hûy
Bia TÜªng NiŒm ThuyŠn Nhân VN ª Đông Nam Á
Trước áp lực của tập đoàn cầm quyền CSVN, chính phủ Nam Dương đã
âm thầm đập bỏ Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân VN vừa mới dựng lên
hồi tháng 3 vừa qua tại đảo Galang, và chính phủ Liên bang Mã Lai đã ra
lệnh cho tiểu bang Trengganu phải phá hủy một Bia Tưởng Niệm tương
tự được dựng lên cùng thời tại đảo Bidong.
Một cuộc hội thoại khẩn giữa đại diện các Ban Chấp hành CĐNVTD Úc
Châu Liên bang, các Tiểu bang và Lãnh Thổ đã được tổ chức vào tối Thứ
Năm 16/6/2005, đã nhận định rằng kẻ chủ mưu và phải chịu trách nhiệm
về những hành động vô thần này là chế độ CSVN. Thái độ đối xử tàn
nhẫn ngay cả đối với vong linh của những người đã chết của Hà Nội, từ
việc phá hủy nhiều nghĩa trang cũ ở miền Nam trước đây đến việc âm
mưu phá hủy Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân bây giờ, cho thấy bản chất
bất nhân, vô thần và vô văn hóa của chế độ CSVN , hoàn toàn phản lại
truyền thống kính trọng người đã khuất của nòi giống Việt.
Toàn thể các vị đại diện các BCH/CĐ có mặt đã đồng thuận với những
quyết định chung như sau:
•
c¿c l¿c lên án hành Ç¶ng của chế độ Hà Nội Çã ngang ngÜ®c can thiŒp
vào nội bộ Nam Dương và Mã Lai Ç‹ xóa bỏ vết nhơ lịch sử của bạo
quyền CSVN, xóa bỏ sự thật về thảm trạng thuyền nhân qua việc phá
hủy những tÃm Bia Tưởng Niệm, chứng tích bi thảm của nh»ng Çau
Ç§n cùng c¿c, nh»ng hy sinh không k‹ xi‰t, và oan hÒn cûa hàng træm
ngàn ÇÒng bào tœ nån ViŒt Nam Çã ch‰t ngoài biển cả trên ÇÜ©ng tìm
t¿ do.
•
bàn thảo và phối hợp với các CĐ người Việt hải ngoại tại các nước
khác, tìm mọi cách để ngăn chặn việc phá hủy Bia Tưởng Niệm
Thuyền Nhân tại Bidong và vận động với chính phủ Nam Dương để
tái lập tấm bia tại Galang.
•
tåo ra phương cách và phÜÖng tiŒn Ç‹ m†i ngÜ©i chúng ta ở hải ngoại
có th‹ trØng phåt ch‰ Ç¶ CSVN trên phÜÖng diŒn kinh t‰, công
luÆn...vv
CĐNVTD/UC thay mặt cho 200 ngàn người Úc gốc Việt, đã :
•
Gºi thÜ phän ÇÓi Ç‰n T°ng ThÓng Nam DÜÖng, vì quyền lợi chính trị
và kinh tế nhất thời, đã để cho CSVN lèo lái đến một quyết định vô
nhân và tệ hại như trên.

•

•

•

Viết thư cho Thủ Tướng Mã Lai để yêu cầu Mã Lai không vì áp lực
của CSVN mà đang tâm xóa bỏ một di tích lịch sử có ý nghĩa to lớn
đối với người Việt tị nạn hải ngoại.
Tiếp xúc với một số chính khách Úc để yêu cầu họ lên tiếng với các
chính phủ Nam Dương và Mã Lai.
Tiếp xúc với giới lãnh đạo Hồi Giáo ở Úc để nhờ họ can thiệp và vận
động với chính quyền Nam Dương và Mã Lai để phục hồi và duy trì
Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân tại Galang và Bidong.

Trong khi chờ đợi nghiên cứu thêm những kế hoạch hành động mới,
CĐNVTD/UC kêu gọi đồng hương tại khắp nơi trên đất Úc hãy cắt hoặc
chép lại Kháng Thư kèm theo đây và fax hoặc gửi cho tòa Đại sứ Nam
Dưong và tòa Lãnh sự Mã Lai tại Canberra để nói lên sự phẫn nộ của
người Việt đối với hành động bất nhân của CSVN và phản đối sự tiếp tay
của chính quyền hai nước nói trên.
CĐNVTD/UC cũng đang xúc tiến thành lập một website về chuyện này
để mọi người có thể vào xem, cập nhật tin tức cũng như ký tên vào
Kháng Thư online.
Xin quš ÇÒng hÜÖng hãy theo dõi nh»ng thông tin và l©i kêu g†i chi ti‰t
cûa CñNVTD/UC trên các cÖ quan truyŠn thông Việt ngữ trong thời gian
tới, và hãy tích cực vận động ủng hộ những kế hoạch, chiến dịch së được
Cñ phát động sau này.
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