Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa
ADMIN NOTE: Nhận được email này từ một bạn cựu HS trường VHQD (Nguyễn
Đình Huy Hoàng), ban Admin đã vào Amazon website để check và đúng như bạn Huy
Hoàng đã viết; cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH đứng thứ 12 trong số 15 mẫu thiết kế (3
Piece Bathroom Rugs Set) được bạn trong Amazon online.
Vô tình hay có ý, đây là một chuyện hoàn toàn không thể chấp nhận được, chúng tôi
mong mỏi mọi người hãy tham gia ký tên phản đối Amazon.
Chúng tôi xin copy lại nguyên văn email dưới đây ngoại trừ cá nhân email address.

BMH ///

Washington, D.C
-----Original Message----From: BMH <…>
Sent: Thu, Jun 17, 2021 7:08 pm
Subject: Amazon quảng cáo bán bộ thảm dùng trong phòng vệ sinh với hình Quốc Kỳ
Việt Nam Cộng Hòa..
Xin kính thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH....
Tên Jeff Bezos / Amazon quảng cáo bán bộ thảm, dùng trong phòng vệ sinh với
hình Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa..
Để tường và tùy nghi.......
Trân trọng...
BMH ///
Washington, D.C
** Xin mời Quý Vị ký tên phản đối Amazon quảng cáo bán thảm dùng trong phòng
vệ sinh
có hình Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ,
phát động..
Chân thành cảm tạ..
-----Original Message----From: 'Hieu Doan' via PhucHungViet <…>
To: phungsuxahoi <…>; PhucHungViet <…>; DiendanTuoiHac <…>
Sent: Thu, Jun 17, 2021 6:49 pm
Subject: KÝ TÊN PHẢN ĐỐI AMAZON ĐÃ BÁN CÁC THẢM LÓT NHÀ CẦU
CÓ IN HÌNH CỜ CỦA CÁC QUỐC GIA, TRONG ĐÓ CÓ CẢ CỜ HOA KỲ VÀ
VIỆT NAM CỘNG HOÀ.

MOT Y CHI CHONG CONG
MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG
XIN BẤM VÀO LINK: http://chng.it/VR7NkpMj7v
KÝ TÊN PHẢN ĐỐI AMAZON ĐÃ BÁN CÁC THẢM LÓT NHÀ CẦU CÓ IN
HÌNH CỜ CỦA CÁC QUỐC GIA,
TRONG ĐÓ CÓ CẢ CỜ HOA KỲ VÀ VIỆT NAM CỘNG HOÀ.
Michael Do <…>
To:Michael Do
Bcc:cdnvqghk_hddd@googlegroups.com
Thu, Jun 17 at 2:46 PM
http://chng.it/VR7NkpMj7v
The Vietnamese American Community of the USA started this petition
to Amazon.com and 1 other
The national flag is the top sacred symbol of the people, particularly the Vietnamese
people.
There are millions of South Vietnamese people who are living all around the world
after the communists took power in Vietnam.
We continue embracing and respecting the Yellow flag with 3 red stripes as our
traditional symbol. In our home, the flag is always at the center, highest place of the
living room.
A Chinese company - Kaireno - has used our flag to make the toilet and bathroom
mats. The product is sold on Amazon.com via another Chinese entity
(XinShaoXianPingShangZhenQiangFuBaiHuoDian)
(https://www.amazon.com/.../B095SC.../ref=ask_ql_qh_dp_hza...
This is a grave insult to our people.
We urge Amazon.com to remove it from its product line and on its website.

Cờ Vàng:

***

3 Pcs Bathroom Rugs Set,South Vietnam Flag South Vietnamese Flag, U-Shaped
Contour Toilet Mat
Machine Washable Non Slip Bath Rugs for Tub,Shower,Bathroom
Price: $48.85
https://www.amazon.com/Bathroom-Vietnam-Vietnamese-U-Shaped-Washable/dp/B
096WNWY4B/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=three+set+vietnam+flag+rug&qid=1
623960042&sr=8-2
Chúng nó cũng bán cờ máu ...
Cờ máu:
Luxury Flannel 3-Piece Bath Rug and Mat Sets,Absorbent Non Slip Bath Mat +
Contour + Toilet Seat
Cover for Bathroom Toilet Shower Kitchen Vietnam Flag
Price: $30.98
https://www.amazon.com/Flannel-3-Piece-Absorbent-Contour-Bathroom/dp/B08ML2
NKNT/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=three+set+vietnam+flag+rug&qid=1623959
939&sr=8-1
***
-----Original Message----From:
To: Hung Bui <…>
Sent: Thu, Jun 17, 2021 3:49 pm
Subject: Quảng-cáo trên Amazon : Cờ Vàng với Cờ Đỏ
Gửi anh Bùi Mạnh Hùng xem trước :
Không hiều vì ngu dốt hay cố ý gây rối, mà Amazon nhận bán hai món hàng như
bên dưới (mong phe này mua món kia ?)
Dù với lý-do hay dụng ý gì, sẽ phải bị lên án.
******
On Thu, Jun 17, 2021 at 1:46 PM Hang Phuoc Bui Thi <> wrote:

Kính gửi ông chủ tịch và BCH Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
***
Tôi là Nguyễn Đình Huy Hoàng 65 tuổi,đang ngụ tại:
Annandale,Fairfax,Virginia,Hoa Kỳ.
tôi là người gốc Việt,con của 1 sĩ quan QLVNCH (đã mất)qua đây theo chương trình
H.O.
gia đình bố tôi có tất cả 5 anh em,và tất cả 4 anh em là SQ cấp Tá và 1 người là hội
thẩm toà Thượng thẩm Saigon ,4 người đã qua đời ,còn sống 1 người đã 99 tuổi.
Nay tôi viết thư này thông qua email của vợ tôi là Hằng Bùi () để
Trình bày với quý hội một sự việc mà tôi cảm thấy đau lòng khi thấy trên
trang Amazon.com có bán bộ thảm để trong bathroom có hình quốc kỳ Việt Nam
Cộng Hoà họ bày bán online.
Đối với người Việt Nam lá cờ Việt Nam Cộng Hoà cũ là lá cờ thiêng liêng biểu
tượng cho hồn thiêng sông núi của VNCH và cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn CS ở
khắp thế giới được nhiều nơi công nhận,đã được nhiều thế hệ người gốc Việt nâng niu
quý trọng, đã 1 thời đại diện cho 1 quốc gia,dân tộc và đã ôm ấp bao anh hùng tử sĩ ,
hơn 1 triệu quân nhân cán chính và 17 triệu đồng bào đã chiến đấu vì tự do.
Vậy mà AMAZON đã công khai bày bán dưới hình thức tấm lót chùi chân và tấm
phủ cho toillet ,chứng tỏ văn hoá bán hàng của Amazon không phù hợp và không tôn
trọng bảo vật thiêng liêng quý giá của cộng đồng người Việt. Làm gợi nhớ tới việc
người ta đã vẽ cờ vàng ba sọc đỏ trong chậu ngâm chân trong tiệm làm nail năm nào!
Chúng ta không chấp nhận lá cờ yêu quý của chúng ta bị coi thường và làm đồ chùi
chân trong nhà vệ sinh.
Tôi cũng như người gốc Việt đã từng chào,kính trọng lá cờ Việt Nam kính trình
để quý hội được biết . Kính xin quý hội nhân danh người Việt Nam tại Hoa Kỳ yêu
cầu Amazon xem lại việc bán các sản phẩm trên và có biện pháp cần thiết trân trọng
lá cờ với những di sản của cộng đồng người việt trên toàn thế giới trân quý .
Vì chúng tôi là cá nhân đơn lẻ và chúng tôi đã làm hết khả năng của mình: thông báo
trên Facebook,email cho Hội cao niên vùng Hoa thịnh Đốn,Virginia,Maryland để nhờ
can thiệp,và anh chị em tôi đã gọi Điện thoại trực tiếp cho Amazon qua số
1-866-216-1072
Họ cũng báo lại là họ sẽ xem xét.
Xin đa tạ và kính chào ông Chủ Tịch và quý BCH cộng đồng người Việt quốc gia
Hoa Kỳ
NGUYỄN ĐÌNH HUY HOÀNG
Đính kèm:
Link : https://www.amazon.com/Bathroom-Vietnam-Vietnamese-Anti-Skid-Contour/
dp/B095SCB3BW/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=Việt+Nam+flag+toilet+cover&q
id=1623891874&sr=8-3

