
Buổi họp do CĐNVTD/NU tổ chức vào 
trưa Chủ Nhật 20/6/2021 đã quy tụ 
nhiều đồng hương quan tâm đến sự việc 
trên. Những ý kiến và nhận định chung 
của đại đa số đồng hương có mặt tại 
buổi họp chung quanh những vấn đề 
chính sau đây: 
1. Hành động nhục mạ cờ Vàng của du 
học sinh Dương Đức Thịnh (DĐT) KHÔNG 
phải là một hành động tự phát của một 
cá nhân đơn lẻ, mang tính bốc đồng, 

nông nổi. Nhưng có thể là một hành 
động có chủ đích trước, hoặc trầm trọng 
hơn có thể là của một tổ chức đứng sau 
lưng DĐT giật dây, nhằm đo lường phản 
ứng từ cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng 
sản tại Úc Châu! Cụ thể là ngay sau vụ 
việc đó, trên mạng Facebook lại có thêm 
đoạn video ghi hình một nhóm du sinh 
VN khác, cõng nhau trên lưng, trèo lên 
trụ cờ, cố giựt Cờ Vàng đang treo cho rớt 
xuống. 

Thêm nữa, sau đó trên mạng xã hội, xuất 
hiện những lời đe doạ đầy tính căm thù 
đối với các thành viên của Ban Chấp 
Hành (BCH) CĐNVTD/NSW, đặc biệt 
nhắm thẳng vào ông Paul Huy Nguyễn và 
cô Kate Hoàng.  
2.  Đại đa số hiện diện đồng ý tiếp tục 
tiến trình thu thập chữ ký cho thỉnh 
nguyện thư do CĐNVTD/NSW khởi 
xướng, yêu cầu Bộ Di Trú Úc hủy bỏ visa 
chiếu khán của DĐT. 
Buổi họp cũng có ý kiến trái chiều được 
nêu lên từ một đồng hương có mặt đề 
nghị cộng đồng nên liên lạc với DĐT hoặc 
gia đình, yêu cầu DĐT nên công khai ngỏ 
lời xin lỗi cộng đồng người Việt Tự Do, 
thì hy vọng cộng đồng sẽ rút lại thỉnh 
nguyện thư. Lại cũng có ý kiến cho rằng: 
việc vận động Bộ Di trú hủy visa và trục 
xuất du sinh DĐT về Việt Nam không có 
cơ sở pháp lý, cho nên việc đòi trục xuất 
DĐT rất khó mà thực hiện và có thể gây 
tổn hại đến thanh danh của CĐNVTDUC. 
Tuy nhiên đại đa số đồng hương tham 
dự đều phản đối  ý kiến này, vì những lý 
do sau đây: 
- Thứ nhất: Hành động xin lỗi cần phải 
được thực hiện trong tinh thần tự 
nguyện ngay từ đầu, chứ không thể chờ 
cho đến lúc này.   
- Thứ hai:  Điều khoản 8303 của bộ di trú 
là cơ sở pháp lý mà CĐNVTD/NSW đã 
dựa vào để yêu cầu Bộ Di trú áp dụng 
hủy visa và trục xuất DĐT về Việt Nam. 
Theo quy định của điều khoản 8303: Để 
được cấp visa vào học tại Úc, du sinh 
không được vi phạm những điều như: 

[Harrassment, stalking, intimidation, 
bullying, threatening, public “hate 
speech”], quấy rối, rình rập, hăm dọa, 
bắt nạt và nhất là phát ngôn hận thù một 
cách công khai đối với cá nhân hay hoặc 
nhóm/cộng đồng đang sinh sống trong 
nước Úc. Hành động của du sinh DĐT 
được coi là đã vi phạm trầm trọng điều 
khoản 8303 của bộ Di Trú rồi, và do đó 
hậu quả là DĐT phải bị trục xuất khỏi 
nước Úc. 
- Hầu hết những đồng hương hiện diện 
nhận định rằng, việc trục xuất là hợp lý 
và cần thiết để duy trì sự ổn định lâu dài 
cho tương lai của cộng đồng người Việt 
chúng ta.  
- Ngoài ra, để trả lời cho yêu cầu của 
một đồng hương, CĐNVTDUC cần phải 
có một cuộc họp để lấy ý kiến chung của 
người Việt Tự Do trên toàn nước Úc 
trước khi Liên Bang tiến hành kêu gọi 
mọi người ký thỉnh nguyện thư. Ông 
Nguyễn Văn Phụng, Chủ Tịch 
CĐNVTD/NU đã trả lời như sau: BCH 
CĐNVTDUC (Liên Bang) thường xuyên 
làm việc trực tiếp với Chủ Tịch của các 
Tiểu bang và Lãnh thổ (những vị được 
đồng hương mỗi địa phương bầu lên). 
Những quyết định quan trọng đều được 
thông qua trong các cuộc họp đó và 
được coi là tiếng nói chung của CĐNVTD 
trên toàn nước Úc, tương tự như sinh 
hoạt chính trị của chính trường Úc. Vì 
thế, nếu đồng hương tại Nam Úc muốn 
nêu lên ý kiến của mình với CĐNVTDUC, 
xin gặp gỡ và bày tỏ quan điểm của mình 
với HĐQT CĐNVTD/NU. 

Phiên Họp Khoáng Đại 
Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trân trọng kính mời quý vị đại diện các hội đoàn, các tổ 
chức đấu tranh, các gia đình quân đội và quý đồng hương đến tham dự phiên họp 
khoáng đại định kỳ mỗi ba tháng được tổ chức như sau: 
 •  Thời gian: 2g đến 4g chiều Chủ Nhật, 11/07/2021 
 •  Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU 
Đây là cơ hội để quý đồng hương đóng góp ý kiến xây dựng cộng đồng và cũng là 
dịp để HĐQT trực tiếp trả lời những thắc mắc của quý đồng hương. 
Trong tinh thần sinh hoạt dân chủ, HĐQT mong quý đồng hương dành thì giờ đến 
tham dự vì đây chính là hình thức đóng góp thiết thực để cộng đồng chúng ta trở 
nên vững mạnh hơn. 
Nếu quý đồng hương có điều gì quan tâm hoặc muốn đóng góp ý kiến, xin vui lòng 
gửi thư đến trụ sở CĐNVTDUC/NU hoặc gửi điện thư đến địa chỉ:  
ykiendonghuong@sa.vnca.org.au. 

Trân trọng kính chào và mong gặp mặt quý đồng hương. 
HĐQT CĐNVTDUC/NU 

--------------===========-------------- 

Tóm tắt buổi họp bất thường 
về vụ việc nhục mạ Cờ Vàng ở Marrickville, NSW 

 


