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Tâm thư 
Kính thưa đồng hương, 
 
Chủ tịch Nhà nước Việt cộng Nguyễn Minh Triết sẽ chính thức viếng thăm Na Uy trong hai ngày 5-6 tháng 6, 2008. 
Mục đích chính là xin xỏ viện trợ kinh tế và kỹ thuật. Mục đích phụ là củng cố việc thi hành nghị quyết 36 – kiểm soát 
đời sống người Việt đang cư ngụ tại Na Uy.  
 
Các hội đoàn Việt Nam tại Na Uy đã làm kiến nghị lên chính quyền Na Uy để bày tỏ quan điểm về việc thăm viếng 
này, và trình bày hiện tình phi dân chủ và việc vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. 
 
Đồng thời chúng tôi kêu gọi đồng hương: 
 
- Đề cao cảnh giác: Cộng sản VN đã thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ với Na Uy, chính thức từ ngày 27.4.2005. 
Bản thân chúng ta và gia đình sẽ bị theo dõi, móc nối, mua chuộc... làm công cụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam, chiếu 
tinh thần nghị quyết 36 
 
- Đoàn kết: Hơn bao giờ hết, chúng ta phải đoàn kết để sinh tồn và an cư lạc nghiệp 
 
- Nói không với mọi lời chiêu dụ của cộng sản núp dưới danh nghĩa yêu nước, nhân đạo, nghệ thuật, kinh doanh 
 
- Quan tâm tới số phận của đại đa số đồng bào trong nước, nhất là phụ nữ bị buôn bán, trẻ em nghèo thất học, 
người nghèo bị bóc lột và các nhà đấu tranh cho dân chủ tự do, lãnh tụ tôn giáo bị bách hại 
 
Cụ thể nhất là tỏ rõ thái độ đối với sự hiện diện đầy mưu đồ của Nguyễn Minh Triết tại Na Uy: 

 
* tham gia biểu tình chống phái đoàn cộng sản 
 
* tẩy chay các cuộc tiếp tân, họp mặt liên quan tới chuyến đi của Nguyễn Minh Triết 
 
* phát biểu minh bạch “vấn đề Việt Nam” trước báo chí, láng giềng và bạn bè người Na Uy hiện nay là: hễ 
Đảng Cộng sản no thì dân đói, Đảng mạnh thì dân yếu. Mà cuộc thăm viếng Na Uy của lãnh tụ cộng sản 
Nguyễn Minh Triết chỉ có mục đích củng cố sức mạnh cho ĐCSVN, ‘người lãnh đạo duy nhất’ của đất nước, 
theo Hiến pháp của CS. 

 
Oslo ngày 28.05.2008 

 
Hội trưởng  
Nguyễn Minh Tuấn 
 
Đồng ký tên:  
Thượng Tọa Thích An Chí (Chùa Khuông Việt/GHPGVNTN tại Na Uy) 
Linh Mục Huỳnh Tấn Hải (Trung Tâm Mục Vụ Vùng Đông) 
Ông Đỗ Duy Huỳnh (Hội Cao Niên Người Việt Tỵ Nạn) 
Ông Lưu Lai (Hội Ái Hữu Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH) 
Ông Nguyễn Công Hùng (Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Bergen) 
Ông Nguyễn Đức Thọ (Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng/ Cơ sở Na Uy) 
Ông Trần Bửu Thọ (Hội Bảo Tồn Truyền Thống VN tại Moss & Rygge) 
Ông Nguyễn Văn Hùng (Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn tại Vest Agder) 
Ông Tôn Thất Sơn (Nhóm Thân Hữu Kristiansand) 
Bà Tô Thị Bảy (Hội Phụ Nữ Việt Nam Tỵ Nạn) 
Ông Nguyễn Đức Nhân (Đoàn Thanh Thiếu Niên Dũng Lạc - Kongsvinger) 
Cô Võ Thị Mỹ Phưọng (Đoàn Thanh Thiếu Niên Phan Bội Châu) 
Ông Lê Thiên Phương (Chi hội Người Việt Tỵ Nạn tại Tønsberg) 
Bà Lê Ngọc Sương (Chi hội Người Việt Tỵ Nạn tại Trondheim) 
Ông Trần Xuân Thu (Chi hội Người Việt Tỵ Nạn tại Stavanger) 
Ông Nguyễn Văn Thanh (Chi hội Người Việt Tỵ Nạn tại Fredrikstad) 
Ông Nguyễn Châu Tùng (Việt Tân Cách Mạng / Cơ sở Na Uy) 
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CHƯƠNG TRÌNH BIỂU TÌNH 
 

- Thứ Năm 05.06.08: 

09.00: Tập trung tại Oslo S (Tháp Trafikkanter) 

09.20: Tuần hành đến Ngã tư Karl Johansgt. / khuôn viên Dinh Vua. (10.00 Bà Bộ trưởng 
Công xã đón tại Slottplassen) 

11.00: Tuần hành dọc đường Karl Johans - và Biểu tình tại Storting (NMTriết có giờ tại 
Quốc Hội lúc 11.30) 

 
- Thứ Sáu: 06.06.08 

08.00: Tập trung tại Regjeringskvartal (Phủ Thủ tướng) - đường Akersgate. 59 (NM Triết có 
hẹn với Thủ tướng Stoltenberg, tại đây ký kết nhiều thoả hiệp). 

12.00: Tập trung tại Kongensgate - Myntgate (Akerhusfestning) - Tổ chức ăn trưa. 

 
Tập đoàn CSVN đang tung ra chiến dịch công du các nước có người Việt cư ngụ. Trước hết công 
du để tuyên truyền, quảng cáo, đánh bóng những thành quả trá hình về kinh tế, những bánh vẽ về 
cải cách chính trị. Công du cũng để chiêu dụ và khỏa lấp đi cái xảo trá CS và kích thích hòng lợi 
dụng lòng yêu nước vô điều kiện của những người việt hải ngoại dưới chiêu bài ”bộ phận kiều bào 
không thể tách rời dân tộc” (nghị quyết 36 của CSVN). Thực chất thì đúng như những kinh 
nghiệm mà nhiều Chính đảng tại Nauy đã vạch trần là tất cả những quyền lợi kinh tế chóp bu đều 
nằm trong tay những trùm đảng viên, bao lợi tức do những viện trợ nhân đạo quốc tế đều tuôn vào 
túi tham vô đáy nhằm củng cố thêm vững chắc bộ máy cai trị của tập đoàn CSVN. 
 
Vậy, để đối phó với những mưu toan mà Nguyễn Minh Triết và tập đoàn mong đợi trong chuyến 
kinh du này, chúng tôi gồm nhiều tổ chức hội đoàn Người Việt tỵ nạn kêu gọi toàn thể đồng 
hương: THAM GIA BIỂU TÌNH THẬT ĐÔNG ĐẢO. 
 
Ban Tổ chức kính mời 
 
 
Lâm Bá Thắng 
Trưởng Ban Tổ Chức 
 
 

 


