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THÔNG	  BÁO	  
ĐÊM	  THẮP	  NẾN	  CHO	  VIỆT	  NAM	  TỰ	  DO	  

	  
	  
Kính	  gửi	  quý	  vị	  Lãnh	  Đạo	  Tôn	  Giáo	  
Quý	  Đoàn	  Thể	  
Quý	  Thân	  Hào	  Nhân	  Sĩ	  
Quý	  Đồng	  Hương	  
	  
	  

v Trước	   hiện	   tình	   bạo	   quyền	   cộng	   sản	   đang	   dâng	   đất	   nước	   cho	   Trung	   Cộng	   đổi	   lấy	   lợi	  
nhuận	  cá	  nhân,	  yên	  lặng	  đồng	  tình	  với	  những	  âm	  mưu	  của	  giặc	  Hán	  ra	  sức	  tận	  diệt	  môi	  
sinh,	  diệt	  chủng,	  phá	  tan	  đất	  nước	  Việt	  Nam,	  lại	  còn	  thô	  bạo	  trấn	  áp	  những	  ai	  lo	  lắng	  cho	  
tiền	  đồ	  tổ	  quốc,	  

	  
v Để	  hiệp	  thông	  với	  tinh	  thần	  đấu	  tranh	  của	  toàn	  dân	  tại	  Việt	  Nam	  đang	  chống	  lại	  sự	  cai	  trị	  

của	  nguỵ	  quyền	  cộng	  sản,	  	  
	  

v Song	  hành	  với	  các	  tiểu	  bang	  Úc	  và	  thế	  giới,	  
	  
Cộng	  Đồng	  Người	  Việt	  Tự	  Do	  tại	  Tây	  Úc	  sẽ	  tổ	  chức	  đêm	  thắp	  nến	  cầu	  cho	  Tự	  Do	  và	  Dân	  Chủ	  
sớm	  trở	  lại	  trên	  quê	  hương	  để	  cứu	  tổ	  quốc.	  
	  
Đêm	  thắp	  nến	  sẽ	  được	  tổ	  chức	  vào:	  
	  

Chiều	  thứ	  Bảy	  21	  tháng	  5	  năm	  2016	  
Lúc	  6	  giờ	  chiều	  –>	  đến	  khuya.	  
Tại	  Koondoola	  Hall	  (mới)	  	  

90	  Koondoola	  Ave,	  Koondoola.	  
	  
Kính	  mời	  quý	  thân	  hào	  nhân	  sĩ	  và	  quý	  đồng	  hương	  đến	  tham	  dự	  đêm	  thắp	  nến	  cầu	  nguyện	  này.	  
	  
	  
Thay	  mặt	  ban	  chấp	  hành	  CĐNVTD-‐UC-‐Tây	  Úc	  
	  
Chủ	  Tịch	  Cộng	  Đồng	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
BS	  Nguyễn	  Anh	  Dũng	  
	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chương	  trình	  gồm	  có:	  

 Triển	  lãm	  hình	  ảnh	  
 Phát	  biểu	  của	  các	  chính	  khách,	  Hội	  Đoàn	  
 Văn	  nghệ	  yểm	  trợ	  tinh	  thần	  
 Trình	  chiếu	  video	  về	  nguy	  cơ	  Bắc	  thuộc..,	  
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