
HỘI NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN TẠI NÜRNBERG VÀ 
VÙNG PHỤ CẬN 

 

Verein der Vietnamesischen Flüchtlinge in Nürnberg & 
Mittelfranken 

 

V/V THỈNH NGUYỆN THƯ ĐỂ PHẢN ĐỐI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI 
TỰ DO GIỮA LIÊN MINH ÂU CHÂU VÀ VIỆT NAM (EVFTA)!  

Cùng nhau đóng góp chữ ký để gởi đến Quốc hội Đức và Âu châu! 

 

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo tại Đức Quốc và Âu Châu,  
Kính thưa quý Đại Diện các Hội Đoàn, các Tổ Chức và Tập thể Người Việt tỵ nạn Cộng sản tại Đức 
Quốc và toàn Âu Châu,  
 
Kính thưa quý vị Đồng hương, 

Hầu như quý vị ai cũng đã biết, vào ngày 27 tháng sáu năm 2012 Liên Minh Âu châu và Cộng sản VN 
đã ký kết cái Hiệp định Khung về Đối Tác và Hợp Tác Toàn Diện (Partnership & Co-Operation 
Agreement – PCA). 

Theo các điều khoản của Hiệp định khung này csVN đã hứa hẹn đũ mọi thứ; chúng đã hứa sẽ cố gắng 
và phát triển những biện pháp chính đáng để giải quyết nhiều vấn đề đã đước Liên Minh Âu châu đề 
cập đến, xin phép chúng tôi được trích ra ba vấn đề chính: 

- Thứ nhất là vấn đề bảo vệ môi trường;  

- Thứ hai là vấn đề tôn trọng nhân quyền, được xem là những trở ngại và cũng là những mối quan 
tâm chính của Liên Minh Châu Âu;  

- Thứ ba là những tích cực thúc đẩy quá trình dân chủ tại Việt nam. 

Cần phải nhắc đến là Hiệp định Khung này phải là cơ sở để tiếp tục đàm phán tiếp về cái mục đích 
chính là ký kết Hiệp định Tự do Thương mại giữa Liên Minh Châu Âu và Việt Nam (EVFTA)! 

Kính thưa quý vị, trên thực tế không một thỏa thuận nào đã nêu trên mà được csVN thi hành. Nhưng vì 
cần tiền csVN tiềm mọi cách để đạt được cái lợi „EVFTA“. Nhưng nói đến lợi là chỉ nói đến lại lợi ích cho 
bọn cầm quyền csVN và lợi ích nhóm, chứ không phải là lợi ích cho dân. Thực tế hiện nay tại Việt nam 
là gì? 

- Tài sản của người dân bị "quốc hữu hóa” một cách tùy tiện và không có bất kỳ cơ sở pháp lý 
nào, bởi các cơ quan điều hành tham nhũng. Cư dân bị cướp đất và trục xuất ra khỏi mảnh đất 
cảu mình mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào. Động cơ chính là, hầu hết trong mọi trường 
hợp, để bán đất này cho ngoại bang, đặc biệt là cho Tàu cộng. 

- Thực tế là hiên nay tại VN con số tù nhân lương tâm ở Việt Nam đạt được mức cao như chưa 
từng bao giờ có trong lịch sử của dân tôc VN; bất đông ý kiến với chúng là chúng giết hay nhốt 
vào tù với những bản án vô nhân đạo, dài dẳng cho dến 20 năm. 

- Thực tế là ngày nay hơn 250 km vùng biển của miền miền Trung Việt Nam bị ô nhiễm bởi công 
ty FORMOSA với những hóa chất đọc hại không được lọc trước khi được thải ra biển; 

- Thực tế là thực phẩm bị nhiễm độc được lan tràn khắp nơi trên thị trường VN mà không có bất 
kỳ một kiểm soát nào của chính quyền;  

Tỷ lệ ung thư ở Việt Nam đang gia tăng theo cấp số nhân;  

Sự phá hủy các khu rừng nhiệt đới và việc xả thải khí độc từ các ngành công nghiệp hóa chất 
không được lọc, đang gia tăng một cách khủng khiếp v.v. 

Tất cả chúng ta, là đại diện hay là thành viên của các hiệp hội người Việt tị nạn cộng sản khắp nơi, đều 
có bổn phận phải lên tiếng PHẢN ĐỐI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO NÀY! Với hiệp định thương 
mại tự do này và dưới điều kiện hiện tại, nỗi khổ của người dân Việt Nam sẽ chỉ tăng lên và một chế độ 
độc tài, bất công, phi nhân và ác đức chỉ tồn tại lâu hơn mà thôi. 



Để nhấn mạnh quan điểm này, chúng tôi đã đưa ra Thỉnh Nguyện Thư này và sẽ gởi đến Quốc hội Đức 
và Âu châu! 

Thay mặt cho hội NVTNcs tại Nürnberg và Mittelfranken, cũng như tập thể người Việt tỵ nạn CS khắp 
nơi trên thế giới, kính xin quý vị Đại diện và quý Đồng hương bớt chút thời gian để ký tên và phổ biến 
rộng rải đến những người bản xứ nơi mình cư ngụ (Đức, Pháp, Anh, Mỹ, Úc, ...) để cùng ký tên vào 

Thỉnh Nguyện Thư này. 

Nhân dịp năm mới 2019, chúng tôi cũng xin kính chúc quý Vị Đại diện và Quý Đồng hương một năm 
mới với mọi tốt đẹp nhất, chúc quý Vị Đại diện và Quý Đồng hương một năm mới đầy hạnh phúc, an 
khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe để cùng nhau góp phần cho quê hương sớm thoát khỏi chế độ 

độc tài cộng sản và thảm họa bị đồng hoá và giệt chủng bởi Tầu cộng. 

Trân trọng kính chào Quý đại diện và Quý Đồng hương. 

TM Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Nürnberg và Vùng phụ cận 

Bùi Văn Tân and  Nguyễn Thế Bảo 

 

 

 

 

Nürnberg (Đức quốc), ngày 10 tháng 01 năm 2018 


