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KHỐI 8406 ÚC CHÂU 
TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM 

 

 
 

KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ VẬN ĐỘNG CHO CHIẾN 

DỊCH NHÂN QUYỀN 2015 

VÀ VẬN ĐỘNG TRẢ TỰ DO CHO NGUYỄN VĂN 

DŨNG (DŨNG PHI HỔ). 
 

  
Kính quý vị lãnh đạo Cộng đồng, Tôn giáo, Hội Đòan và Truyền 
Thông, 
Kính quý Đồng Hương, 
 

Phong trào Dân Chủ, bao gồm Khối 8406, vừa khởi xướng 
Chiến Dịch Nhân Quyền 2015, bắt đầu bằng việc vận động xin 
chữ ký gởi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, tiếp theo là 
vận động chính giới, tạo những sinh họat như đêm đốt nến, văn 
nghệ đấu tranh, tuyệt thực, xuống đường vận động nhân 
quyền. Mời quý vị vào xem chi tiết và ký tên trên thỉnh nguyện 
thư: The People’s Human Rights Campaign for 2015. 

 

 

 

 

https://www.change.org/p/the-people-s-human-rights-campaign-for-2015
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The People’s Human Rights 
Campaign for 2015 
Xin xem phần hướng dẫn ký tên tại 
đường 
link:  https://www.change.org/p/the-
people-s-human-rights-campaign-
for-2015/u/10010301 Lời kêu gọi 
tham gia Chiến Dị... 

View on www.change.org  

Preview by 
Yahoo 

  
  
Việc bắt giữ anh Nguyễn Viết Dũng (Dũng Phi Hổ) là vi phạm 
nhân quyền mới nhất. Vào ngày 12-4-2015 khi anh Dũng cùng 
hàng trăm cư dân Hà Nội đi bộ chung quanh khu vực hồ Hoàn 
Kiếm phản đối việc cắt cây xanh, anh đã bị công an cộng sản 
bắt vì mặc một áo thung với huy hiệu gần giống với huy hiệu 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH). 
 

Ngày 20-4-2015 gia đình nhận được giấy báo công an cộng 
sản buộc tội anh "phá rối trật tự công cộng" theo Điều 245 của 
Bộ luật hình sự. 
Anh Nguyễn Viết Dũng sinh ngày 19-6-1984 (trùng Ngày 
QLVNCH) tại Nghệ An Bắc Việt. Qua các bài viết trên facebook 
có thể thấy được anh là một trong số những bạn trẻ, những 
người được sinh ra và lớn lên dưới thể chế cộng sản nhưng khi 
biết đến thể chế Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam là một thể 
chế tự do và nhân bản họ trở nên yêu quý và ngưỡng mộ Việt 
Nam Cộng Hòa. 
 

Vi phạm điều 245 Bộ luật hình sự anh Dũng có thể bị kết án tối 
đa 7 năm tù giam. Vẫn chưa rõ anh bị buộc tội vì mặc áo với 
huy hiệu hoặc vì qua facebook anh thể hiện tình cảm đối với 

https://www.change.org/p/the-people-s-human-rights-campaign-for-2015
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miền Nam Việt Nam, nhưng cả hai đều không phải là những tội 
chiếu theo điều luật này. 
 

Khối 8406 Úc châu nhận thấy cần hỗ trợ anh và các bạn trẻ yêu 
mến nền Cộng Hòa vì thế chúng tôi quyết định tiến hành vận 
động nhân quyền cho anh. Quý vị có thể tiếp tay với chúng tôi 
bằng cách: 
 

Thứ nhất: ở khắp nơi trên thế giới qua mạng Internet có thể ký 
Thỉnh Nguyện Thư. Chúng tôi sẽ trình thỉnh nguyện thư này lên 
Quốc hội và Bộ Ngọai Giao Úc:  
 

 

  

  

 

    

  

    

Release 29-Year-Old Rights 
and Democracy Advocate 
Ng... 
PETITION FOR THE 
RELEASE OF 29-YEAR-OLD 
RIGHTS AND DEMOCRACY 
ADVOCATE NGUYEN VIET 
DUNG We undersign this 
petition to demand for the u... 

 
View 
on www.gopetition.com  

Preview 
by 

Yahoo 

   
  

Release 29-Year-Old Rights and Democracy Advocate Nguyen Viet  

 

Thứ hai: cùng nhau xuống đường xin chữ ký tập trung vào ngày 
thứ Bảy 9-5-2015 

Tại New South Wales xin liên lạc Phạm Anh Tuấn 0423 155 
088 

Tại Tây Úc xin liên lạc Nguyễn Lê Thanh 0416 623 331 

http://www.gopetition.com/petitions/nguyenvietdung.html
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Tại: Victoria Việt Hưng 0420 450 818, Uyên Di 0431 500 982 và 
Quang Duy 0411 148 525 

Thứ ba, xin liên lạc với Quang Duy (duyact@yahoo.com.au) 
chúng tôi sẽ gởi Thỉnh Nguyện Thư đến quý vị để qúy vị giúp 
xin chữ ký. Sau đó quý vị gởi lại Khối 8406 PO Box 497 
Flemington VIC 3031 Australia hay chụp và gởi đến email 
duyact@yahoo.com.au. 
 

Mỗi chữ ký của chúng ta sẽ góp phần không ít mang lại tự do 
cho người bạn trẻ yêu mến Việt Nam Cộng Hòa. 
Úc châu, 22 tháng 4 năm 2015 

Thay mặt Khối 8406 Úc châu 

Nguyễn Quang Duy  
  
Nguyễn Quang Duy 

04 111 48525 

 

 

www.vietnamvanhien.net 
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