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Thưa quý đồng hương, 
Trong bối cảnh: 

1. Đất nước đang bị Đảng Cộng Sản Việt Nam bán đứng cho Trung Quốc. Trong đó có 
Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan (bây giờ là Ải Hữu Nghị) và hơn 700 cây số vuông đất 
biên giới phía Bắc đã lọt vào tay Trung Quốc. 

2. Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm đọat và quân sự hóa. 
3. Các phố Tàu đã đua nhau mọc trên các thành phố lớn của Việt Nam. 
4. Thực phẩm độc hại từ Trung Quốc đang tràn ngập thị trường Việt Nam. 
5. Tệ trạng tham nhũng đã trở thành quốc nạn. 

Chúng tôi nhận định rằng việc Đảng CSVN cử Hoài Linh và các cán bộ văn công qua lưu diễn 
tại Tây Úc và các nơi khác trên Úc châu là một âm mưu thâm độc để: 

1. Chia rẽ sức mạnh đoàn kết của Cộng Đồng Việt Nam tại Tây Úc; 
2. Làm suy yếu sự chống đối của các Cộng Đồng Việt Nam tại hải ngoại trước việc Đảng 

CSVN bán đứng đất nước cho Trung Quốc;  
3. Cho thế giới thấy Đảng CSVN không đàn áp tự do tư tưởng. 

Vì vậy, chúng tôi kêu gọi quý đồng hương không mua vé và không tham dự các buổi trình 
diễn văn nghệ do Đảng Cộng Sản Việt Nam bảo trợ. Bằng cách này, chúng tôi tin rằng âm 
mưu văn hoá vận của Đảng Cộng Sản Việt Nam chắc chắn sẽ thất bại. 
Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của quý đồng hương. 

 

Khối 8406 Úc châu và Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu Tây Úc 


