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                                THÔNG  BÁO       
 
                                  V/V : Biểu tình phản đối Đại sứ CSVN đến Tây Úc. 
 
  Kính thưa Quý Đồng Hương . 
 
   Sau hơn 35 năm chúng ta  tiếp tục  sống đời lưu vong, bởi chế độ cộng sản độc tài vẫn đang  thống trị Dân 
tộc bằng bạo lực. Người dân phải chịu sự áp bức bởi lực lượng Công an, tay sai của tập đoàn cs luôn theo 
dõi, bắt bớ, tra tấn, tù đày những ai dám lên tiếng phản kháng. Đất nước ta đã trở thành một nhà Tù khổng 
lồ để kìm hãm những quyền căn bản nhất của con người như : 
                                          Tự do, Dân chủ, Nhân quyền.  
 Hơn thế nữa, vì muốn bảo vệ quyền độc đảng để tiếp tục vơ vét tài sản của đất nước vào túi tham, bọn cs 
VN đã không ngần ngại dâng đất, dâng biển đảo của Tổ quốc cho bọn Tàu cộng luôn nuôi mộng thôn tín 
nước Việt. 
 Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc ý thức rằng : Ngày nào chế độ CS bán nước còn tồn tại, ngày đó dân 
tộc Việt Nam còn phải chịu nghèo đói, áp bức, bất công để đưa đến cảnh đời nô lệ cho giặc Tàu. 
 Thế nên chúng ta cương quyết  
 
                    -  Không chấp nhận chế độ cs bán nước trên quê hương. 
                    -  Càng không thể chấp nhận sự hiện diện của những tên tay 
                        sai CS ở bất cứ nơi nào có người Việt Tự Do sinh sống. 
 
     Ngày Thứ Tư, 25/8/2010 tới đây, Đại sứ của nhà nước CSVN tên Thanh Hoang Vinh sẽ đến Tây Úc, để 
mừng kỷ niệm ngày Cách Mạng tháng 8 thành công và cũng ăn mừng trước ngày Quốc khánh của chúng. 
 Mục đích là “quan hệ ngoại giao với Tây Úc”. Nhưng thực chất là để thăm dò phản ứng của CĐ người Việt 
Tự do chúng ta với chế độ CS gian manh. 
 Nếu CĐ chúng ta thờ ơ, hay không có hành động tẩy chay sự có mặt của tên Đại sứ VC này, lẽ tất nhiên 
hắn sẽ huyênh hoang với chính giới Úc rằng chúng ta là thần dân của đảng, là “khúc ruột ngàn dậm” của 
của nhà nước CSVN. Dĩ  nhiên là  hắn đã thành công trong chuyến “công tác giao lưu” với  hơn 15 ngàn  
“Việt kiều yêu nước” Tây Úc, để lập công với Đảng. 
 Chưa kể đây cũng là chuyến “dọn đường” cho những bước xâm nhập kế tiêp vào Cộng đồng Người Việt 
Tự Do chúng ta. 
 
 Thế nên Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc nhất định không để tên đại diện cho chế độ phi nhân, bán 
nước CSVN có thể ra vào căn nhà chung của hơn 15 ngàn người Việt một cách tuỳ tiện. 
 
 Kính mong Quý Đồng hương hãy bày tỏ thái độ của những người Việt tỵ nạn CS, bằng sự hưởng ứng đông 
đảo cho ngày 25/8/2010, đúng 12.00 giờ trưa tại tiền đình Nhà Quốc Hội (Parliament House), để biểu tình 
phản đối sự hiện diện của tên Đại sứ CSVN. Cũng đồng thời gửi một thông điệp CHỐNG CỘNG TRIỆT 
ĐỂ về cho tập đoàn cộng sản Việt Nam. 
 
Trân trọng. 
  Perth, ngày 20/8/2010. 
Thay mặt Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người việt Tự Do Tây Úc. 
Quyền Chủ Tịch. 

 
Luật sư. Peter Lê 
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