Ngày 30, Tháng 8, Năm 2016
Ông Barack Obama
Tổng Thống Hoa Kỳ
Tòa Bạch Ốc
1600 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20500
Kính thưa Tổng Thống Obama,
Để tiếp tục cùng thỉnh nguyện thư Tôi đã gởi cho ông hồi Tháng Năm, 2016, một lần nữa Tôi
liên lạc với Ông để chuyển những quan tâm của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, liên quan đến sự
đối xử của chính quyền Cộng Sản Việt Nam đối với công dân Việt Nam trong cuộc biểu tình
chống lại các hành động của tập đoàn Formosa Plastics Corp., giờ đây họ công khai thừa nhận đã
thải hóa chất độc ra vùng biển làm chết hàng ngàn loạt cá dọc bờ biển miền Trung.
Mặc dù giới chức chính quyền Cộng Sản Việt Nam bảo đảm rằng vùng biển này không còn bị
độc hại nữa, tuy nhiên, vụ cá chết tiếp tục ảnh hưởng đời sống của hàng ngàn người Việt Nam
khiến họ phải biểu tình đòi hỏi chính quyền và tập đoàn Formosa Plastics Corp. bồi thường, một
hành động mà chính quyền Cộng Sản Việt Nam không chấp nhận. Trong vài tháng qua, sự bất
khoan dung của chính quyền ngày càng gia tăng, dẫn đến việc giam bắt và đánh bị thương hàng
trăm người biểu tình, bao gồm phụ nữ, trẻ em, và lãnh đạo tôn giáo.
Theo nhiều báo cáo cho biết, cách đây hai tuần, tại làng Kỳ Hà, hơn hàng ngàn giáo dân Việt
Nam chuẩn bị biểu tình chống lại sự thụ động của chính quyền đối với sự thiệt hại môi sinh của
người dân đã bị ngăn chặn và tấn công. Rất tiếc, vụ biểu tình này chỉ là một trong nhiều vụ xảy
ra trong mấy tháng gần đây, công an Cộng Sản Việt Nam lại ngày càng đàn áp dã man đối với
người biểu tình. Phản ứng trước sự ngược đãi đối với người biểu tình, nhiều người Việt Nam
khắp thế giới đã đồng lòng lên tiếng phản đối các hành động của chính quyền VN, đồng thời ủng
hộ người biểu tình, đặc biệt những giáo dân Công Giáo chỉ là những người hiền lành đang tìm
phương cách sinh sống cho chính họ và gia đình của họ.
Trong vai trò Tổng Thống Hoa Kỳ, một quốc gia tôn trọng các nguyên tắc của tự do, Tôi trân
trọng yêu cầu Ông kêu gọi chính quyền Cộng Sản Việt Nam tôn trong tự do và nhân quyền của
người dân, và trả tự do cho tất cả người biểu tình, cũng như các tù nhân chính trị. Tôi cũng yêu
cầu ông kêu gọi chính quyền Cộng Sản Việt Nam lắng nghe những quan tâm của người dân liên
quan đến sự phế thải chất độc do sự hiện diện của tập đoàn Formosa Plastic Corp. tại Việt Nam,
cũng như các hoạt động của công ty này.

Một lần nữa, xin cảm ơn Ông đã quan tâm đến vấn đề này. Nếu tôi có thể giúp được gì, xin Ông
đừng ngại liên lạc với tôi qua địa chỉ email janet.nguyen@sen.ca.gov, hoặc qua số điện thoại
(714) 741-1034.
Trân trọng,

JANET NGUYỄN
Thượng Nghị Sĩ, Địa Hạt 34
Quốc Hội Tiểu Bang California
Đồng kính gởi:
Ông John Kerry, Ngoại Trưởng
Bà Barbara Boxer, Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ
Ông John McCain, Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ
Ông Alan Lowenthal, Dân Biểu Hoa Kỳ
Ông Dana Rohrabacher, Dân Biểu Hoa Kỳ
Ông Ed Royce, Dân Biểu Hoa Kỳ
Bà Loretta Sanchez, Dân Biểu Hoa Kỳ

