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                        THÔNG BÁO  
    Lời kêu gọi Đồng hương tham gia biểu tình chống Văn công Cộng sản 

Kính thưa : 
• Quý vị Đại diện Tôn Giáo. 
• Quý Hội Đoàn Đoàn thể. 
• Quý Thân Hào Nhân sĩ. 
• Quý Đồng hương. 

 
    Với âm mưu tạo sự phân hoá trong tập thể Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc, cũng như trên toàn thế 
giới, theo đúng tinh thần Nghị quyết 36 của đảng CSVN.  

• “Giao lưu Văn hoá” là một trong những hình thức dễ thâm nhập vào quần chúng, qua tâm lý yêu nghệ 
thuật và mến mộ những tiếng hát đến từ VN của người Việt hải ngoại. Bọn CSVN đã mang một đoàn 
Văn công đến để thực hiện kế hoạch phân hoá, gây chia rẽ trong sinh hoạt đoàn kết gắn bó của CĐ 
chúng ta bao lâu nay, bằng hình thức Đại nhạc Hội, với chủ đề “Bản Tình Ca Mùa Đông”,  sẽ được trình 
diễn tại Grand Ball Room, Perth. Casino, chiều ngày 20/3/2011 tới đây. 

• CSVN đã lợi dụng những ca sĩ VN như một công cụ tuyên truyền bịp bợm cho chiêu bài “hoà hợp hoà 
giải dân tộc”, cũng như ca ngợi sự “cởi mở” của nhà nước Việt cộng đang mở rộng vòng tay đón rước 
những “khúc ruột ngàn dậm” mà những năm sau 30/4/1975, khi chúng ta vượt biên vì không chấp nhận 
chế độ CS, chính họ đã truy lùng, bắn giết và gọi chúng ta là “bè lũ phản quốc”. 

 Kính thưa quý vị cùng quý Đồng hương, 
• Cộng Đồng Người Việt Tự Do chúng ta, nhất định phải tỏ rõ thái độ và lập trường chống Cộng triệt để 

bằng hành động, để tập đoàn bán nước CSVN và đám tay sai biết rằng, chúng không thể ngang nhiên 
thao túng trên vùng đất của những người không chấp nhận chế độ CS trên quê hương VN. 

• Ban Chấp Hành CĐNVTD/Tây Úc, Đại diện các Tôn Giáo, Hội Đoàn, Đoàn Thể và Thân hào Nhân sĩ 
sẽ cùng với Đồng hương xuống đường biểu tình phản đối tẩy chay buổi trình diễn ca hát của đoàn Văn 
công VC.  

 Thay mặt Ban Vận Động Tổ Chức Biểu Tình, chúng tôi kính kêu gọi quý Đồng hương hãy cùng đến tập trung    
                            ngay lối vào Casino. Lúc 1:30 chiều Chú Nhật, ngày 20/3/2011.  
 

 Xin quý Đồng hương hãy vì CHÍNH NGHĨA TỰ DO với lập trường KHÔNG CỘNG SẢN,  
    vận động mọi người cùng tham gia đông đảo cuộc biểu tình “Tẩy chay Đại nhạc Hội Văn công VC”. 
 
          Ban Vận Động Tổ Chức Biểu Tình sẽ gửi đến quý Đồng hương LỊCH TRÌNH HÀNH ĐỘNG, 
                              cùng thời gian và địa điểm cho xe đưa rước bằng thông báo kế tiếp. 
 
Trân trọng. 
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