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Kính thưa : 
• Quý vị Đại Diện các Tôn giáo. 
• Quý Hội Đoàn, Đoàn thể. 
• Quý Thân Hào, Nhân Sĩ. 
• Quý Đồng Hương TâyÚc. 

 
Ngày 20/3/2011, lúc 2.30 chiều Chúa Nhật, tại Burswood Grand Ballroom (Casino) sẽ diễn ra  buổi ca nhạc 
kịch, chủ đề “Bản Tình Ca Mùa Đông”, với thành phần ca kịch sĩ đến từ Việt nam. Được bảo trợ bởi một 
Công ty Quốc doanh dưói sự chỉ đạo và hướng dẫn của cán bộ đảng viên cộng sản VN.  
Cộng Đồng Người Việt Tự Do chúng ta đã có mặt khắp nơi trên thế giới từ sau ngày 30/4/1975, vì ý thức 
“không chấp nhận chế độ CSVN”. Và sau hơn 35 năm  trên đất nước tự do, chúng ta vẫn phải luôn đối phó 
trước những âm mưu xâm nhập, gây phân hóa chia rẽ tập thể người Việt Tỵ nạn CS, nhằm làm suy yếu đi 
tinh thần chống Cộng của người Việt tại hải ngoại, bởi chúng biết đây là mối nguy hiểm lớn, và là một trở 
ngại cho tham vọng củng cố một chế độ chuyên lừa gạt dân tộc, để chúng tiếp tục thống trị đất nước,  làm 
giàu trên xương máu  người dân từ đời này sang đời khác. 
 Đại nhạc hội “Bản Tình Ca Mùa Đông” lần này, là một bước thăm dò phản ứng của người Việt Tỵ Nạn CS 
Tây Úc, với hình thức “giao lưu văn hóa” là một trong những hoạt động mang tính “hoà hợp hoà giải dân 
tộc” theo kiểu CS.  
Mục Đích là để thực hiện Nghị quyết 36 của đảng Cộng sảnVN, nhằm tạo thêm sự phân hóa trong Cộng 
Đồng Người ViệtTự Do hải ngoại : “Khi có kẻ ủng hộ, ngườichống đối”. 
Chúng ta là những người đã đánh đổi sự sống trong cái chết trên biển cả để chạy trốn “thiên đường CS”. 
Nhưng bọn cộng sản VN và tay sai đã không chịu để mọi người sống bình yên ngay trên vùng đất tỵ nạn.  
Cụ thể là hôm nay chúng mang cả một đội ngũ Văn Công đến Tây Úc để tuyên truyền, đánh bóng cho chế độ 
phản dân hại nước của tập đoàn bán nước cộng sản VN, qua hình thức một buổi ca hát thông thường. 
                        Vì lẽ đó CĐNVTD.WA chúng ta phải tỏ thái độ chống cộng triệt để bằng cách:  
                                  Tẩy chay buổi trình diễn Đại nhạc Hội 20/3/11. 
   Xin quý đồng hương : Không cỗ động, Không mua vé xem chương trình “Bản Tình ca mùa Đông”  
  
 Ban Chấp Hành Cộng Đồng kính kêu gọi sự quan tâm của tất cả quý đồng hương cùng hỗ trợ, sát cánh với 
chúng tôi bảo vệ Cộng đồng trong việc ngăn chặn cộng sản Việt Nam dùng văn hóa vận qua hình thức Đại 
nhạc Hội, để gây chia rẽ Cộng Đồng Người Việt Tự Do chúng ta  
Trân trọng. 
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Chủ Tịch 
Ls. Peter Lê 
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