
THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI
V/V:  NGÀY XUỐNG ĐƯỜNG ĐÒI GIẢI THỂ CSVN, ĐÒI TỰ DO, 

DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN & TOÀN VẸN LÃNH THỔ CHO VIỆT NAM 
v à PHẢN ÐỐI CA SĨ TỪ VIỆT-NAM SANG TRÌNH DIỄN TẠI 

MELBOURNE

Kính Thưa:

- Quý vị đại diện tinh thần các tôn giáo.

- Quý vị lãnh đạo, đại diện các hội đoàn, đoàn thể. 

- Quý vị đại diện các tổ chức và đảng phái chánh trị. 

- Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông.

- Cùng toàn thể đồng hương tại Victoria.

Để bày tỏ: 
•    Tinh thần đoàn kết và kiên trì đấu tranh của người Việt hải ngoại trong công cuộc đòi Tự 
Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam,
•    Quyết tâm hỗ trợ các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các nhà tranh đấu dân chủ và đồng 
bào tại quốc nội trong công cuộc đòi các quyền tự do căn bản của con người,
 
Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria trân trọng kính mời:

Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý Đại diện các Hội đoàn, Đoàn thể, Tổ chức, Quý 
cơ quan truyền thông, cùng toàn thể đồng hương

THAM GIA NGÀY XUỐNG ĐƯỜNG ĐÒI GIẢI THỂ CSVN, TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN 
QUYỀN & TOÀN VẸN LÃNH THỔ CHO VIỆT NAM và phản đối sự hiện diện của những 
ca sĩ từ VN sang trình diễn tại Crown Casino, Melbourne vào ngày 18-3-2011 sắp tới đây.

Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria quan niệm rằng, ngày nào đảng CSVN còn cấm đoán, 
bắt bớ, giam cầm những nhà văn, nghệ sĩ và các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại 
VN và ngày nào đảng CSVN vẫn còn tiếp tục vi phạm, cấm đoán và kiểm soát những quyền 
căn bản nhất của con người như: tự do báo chí, tự do hiệp hội, tự do ngôn luận, tự do phát 
biểu, tự do tôn giáo v.v… thì ngày ấy cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại sẽ còn 
phản đối và không chấp nhận sự hiện diện của bất cứ văn nghệ sĩ từ trong nước ra hải ngoại 
trình diễn .

Kính thưa quý vị; 

Trong khi ở tại Việt Nam, hiện nay có người dám hy sinh cả mạng sống của mình, tự thiêu 
trước Ủy Ban Nhân Dân Đà Nẵng để nói lên sự bất mãn của mình đối với nhà cầm quyền 
CSVN thì lại có một nhóm nghệ sĩ từ Việt Nam sang trình diễn Tại Melbourne và ở những 
tiểu bang khác, chúng ta là những người tỵ nạn cộng sản, yêu chuộng Tự Do thì không có lý 
do gì chúng ta không lên tiếng phản đối đoàn văn công từ Việt Nam sang.  Vì Tố Quốc, vì quê 
hương và dân tộc chúng tôi thiết tha kêu gọi sự tham gia đông đủ của toàn thể quý vị.



Kính mời toàn thể quý vị và đồng hương tham gia thật đông đủ NGÀY XUỐNG ĐƯỜNG 
ĐÒI GIẢI THỂ CSVN, ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN & TOÀN VẸN LÃNH 
THỔ CHO VIỆT NAM.

Chi tiết của cuộc biểu tình như sau:

Ngày giờ: Thứ Sáu, Ngày 18-3-10 vào lúc 6:00 pm
Ðịa điểm: Crown Casino (xin quý vị hãy tập trung ở bên bờ sông Yarra, nơi có cờ vàng 

của chúng ta)

Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với Cô Nguyễn Lê Thanh Trúc, Ủy ban Tranh Ðấu Cho Dân 
Chủ và Nhân Quyền VN qua mob: 0432 898 898  hoặc Ông Nguyễn Văn Bon 0411616453.

Trân trọng kính báo và kính mời,
TM. BCH-CÐNVTD-VIC

Nguyễn Văn Bon
Chủ tịch.
Ngày 27 Tháng 2 Năm 2011


