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NĐ tường trình từ Paris 

Vào sáng thứ Hai 26/3/2018, đại diện của rất nhiều đoàn thể, đảng phái, 

các nhân sĩ và đồng hương từ khắp nơi đã tham dự cuộc biểu tình trước Tòa 

Đại sứ CSVN ngay góc đường Miromesnil / Messine Paris quận 8. Mục đích 

của cuộc biểu tình là để phản đối chuyến viếng thăm Pháp của ông Nguyễn 

Phú Trọng do Cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại Pháp kêu gọi. 
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Các biểu ngữ đòi tự do nhân quyền cho VN, hình ông Trọng bị gạch chéo, 

cùng nhiều biểu ngữ tố cáo các tội ác của đảng CSVN đã được giương cao tạo 

sự chú ý cho dư luận Pháp. 

Đã có hai thỉnh nguyện thư, một do Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới và 

Đảng Việt Tân đứng tên tố cáo các hành vi tra tấn của an ninh CSVN; thư thứ 

hai được đứng tên bởi các hội đoàn, tổ chức và các đảng phái để gửi đến 

Tổng Thống Pháp và các Bộ liên hệ nhằm yêu cầu chính quyến Pháp áp lực 

CSVN phải tôn trọng các hiệp ước quốc tế vê nhân quyền và về bảo vệ môi 

sinh mà Hà Nội đã ký kết. 



 

Trước đó vài ngày, báo chí lề đảng tung tin rằng chuyến đi của ông Nguyễn 

Phú Trọng được ông Emmanuel Macron, Tổng Thống Pháp mời, tuy nhiên văn 

phòng phủ Tổng thống không hề loan báo sự kiện này. Vì thế, lễ tiếp đón ông 

Nguyễn Phú Trọng ngay lúc đến Paris diễn ra rất tẻ nhạt vào buổi chiều ngày 

25/3 tại phi trường quân sự Orly, do một nữ nhân viên trong bộ lễ tân hướng 

dẫn vào khu vực nhập cảnh. Ngày hôm sau 26/3 ông Trọng mới được mời 

vào phủ Tổng thống dùng cơm trưa. 

 



 

Mặc dầu chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng sang Pháp chính thức, nhưng 

luôn luôn phải đi vào những cửa sau, vì đi đến đâu phái đoàn cũng gặp phải 

những cuộc biểu tình phản đối của Cộng đồng. 

NĐ tường trình từ Paris 

Nguồn: https://chantroimoimedia.com/2018/03/28/bieu-tinh-phan-doi-ong-nguyen-phu-trong-

tai-paris/ 
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