
 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP 

V/V: Biểu tình phản đối Đại Sứ Việt Cộng tại Hoa Kỳ Lê Công Phụng đến San Diego 

trưa   ngày 1 tháng 3, 2011 để kêu gọi đầu tư cho Việt Cộng 

San Diego ngày 20 tháng 2, 2011 

Kính thưa quý đồng hương, 

Vào lúc 11:30 sáng ngày 1 tháng 3, 2011 Đại Sứ Việt Cộng tại Hoa Kỳ Lê Công Phụng sẽ tổ 

chức một buổi ăn trưa tại Trung Tâm Thương mại Quốc tế San Diego (WTCSD), số 2980 Pacific 

Highway, San Diego CA 92101.  Buổi ăn trưa này nhằm mục đích tuyên truyền và kêu gọi các 

công ty thương mại và doanh nhân tại San Diego đầu tư với Cộng Sản Việt Nam. 

Sự hiện diện nhằm mục đích tuyên truyền của đại diện cao cấp nhất của Việt Cộng tại Hoa Kỳ 

và tay sai ở San Diego là một thách thức trực tiếp của Việt Cộng đối với tập thể gồm hơn 

40,000 người Việt Quốc Gia tỵ nạn Việt Cộng hiện cư ngụ tại thành phố San Diego.  Hiệp Hội 

Người Việt San Diego khẩn thiết kêu gọi tập thể người Việt Quốc Gia tại San Diego sát cánh với 

chúng tôi để: 

1. Cho nhóm tay sai Việt Cộng hiểu rõ tập thể người Việt tự do tại San Diego tuyệt đối 

không công nhận đảng cộng sản Việt Nam là đại diện cho hơn 80 triệu đồng bào Việt 

Nam tại nước nhà và tuyệt đối không hợp tác với Việt Cộng dưới bất cứ hình thức nào. 

 

2. Nhắc nhở tới cư dân và chính quyền San Diego những sự thật đang xảy ra tại nước Việt 

Nam dưới sự cai trị độc quyền của đảng cộng sản Việt Nam trong mọi mặt như: 

 Chính trị: Việt Nam là một trong ba nước cuối cùng trên thế giới lấy chủ nghĩa cộng 

sản làm căn bản cho chế độ cai trị, trong khi chủ nghĩa cộng sản đã chính thức được 

xem là kẻ thù của nhân loại và khai tử hơn hai mươi năm qua. 

 Tôn giáo: Việt Cộng đặt ra các tổ chức tôn giáo quốc doanh để lừa bịp dư luận thế 

giới trong khi thẳng tay bắt giữ, đánh đập, khủng bố các bậc lãnh đạo tinh thần và 

giáo dân đã có can đảm chống lại việc này.   

 Nhân quyền: Việt Cộng cầm tù, tra tấn, hành hung, cưỡng nhập vào nhà thương 

tâm thần các nhà văn, sinh viên, chuyên nghiệp và trí thức đã có can đảm dùng ngòi 

bút và khả năng chuyên môn của mình để chỉ trích chế độ; Việt Cộng toa rập hoặc 

làm ngơ cho bọn buôn người dụ dỗ, bắt cóc trẻ em và các cô gái Việt Nam làm nô lệ 

tình dục khắp Đông Nam Á, biến Việt Nam thành trung tâm nô lệ tình dục thế giới 

để thâu ngoại tệ.    

 Dân quyền: Việt Cộng công khai cưỡng chiếm nhà đất của dân khi cần xây dựng cơ 

sở thương mại cho các công ty ngoại quốc và thẳng tay đàn áp khi những người 



“Dân Oan” đã có can đảm đứng lên phản đối, đòi lại nhà đất đã đời đời thuộc về gia 

đình họ.  

 Tự do thông tin, báo chí: Việt Cộng nắm độc quyền thông tin báo chí trong nước; 

viện cớ an ninh quốc gia truy lùng bắt giữ các người dân dùng internet để thông tin 

chính xác, để chia sẻ ý kiến; đánh phá liên tục các trang web của người Việt Quốc 

Gia trên khắp thế giới tự do. 

 

3. Báo động cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ biết rõ tình trạng vô cùng bất trắc trong việc đầu 

tư tại Việt nam ngày nay dưới chế độ cộng sản tham nhũng đến cùng cực và với những 

luật rừng của chế độ độc tài.  Cảnh cáo các người Việt gốc Mỹ vì tham lợi cá nhân muốn 

mang tiền về làm ăn ở Việt Nam ngày nay, về sự lật lọng của cộng sản, cuối cùng mất 

hết gia sản và bản thân bị vu oan để bỏ thân trong lao tù.  Những người này hãy nhìn 

kỹ tình trạng bi thảm của Việt kiều về nước đầu tư, ngay cả với  các cá nhân thân cộng 

như Trần Trường! 

Để biểu hiện thực tế những điều trên, HHNVSD cùng với các đoàn thể quốc gia sẽ biểu tình 

trước Trung Tâm Thương Mại Quốc tế San Diego từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày 

1 tháng 3, 2011.  Hiệp Hội Người Việt San Diego kêu gọi quý đồng hương, quý cựu quân 

nhân, cán bộ VNCH, các sinh viên học sinh trong tập thể người Việt Quốc Gia tích cực tham gia 

cuộc biểu tình này.  Cùng sát cánh nhau, chúng ta chắc chắn sẽ cho Việt Cộng và bè lũ tay sai 

một bài học khi chúng dám bén mảng đến thành phố San Diego thân yêu của chúng ta. 

Để biết thêm chi tiết cập nhật trong những ngày tới xin vào trang nhà của HHNVSD: 

www.vietfederationsd.org   

Trân trọng kính chào quý đồng hương, 

 

BS Lê Thế Dũng,  

Chủ tịch Hiệp Hội Người Việt San Diego  

http://www.vietfederationsd.org/

