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THÔNG  BÁO  
Về việc hề Hoài Linh và đoàn Văn công csVN trình diễn tại Perth 

 
Perth, ngày 30/3/2017. 
 
Kính thưa quý đồng hương, 
 
Sắp tới đây một đoàn văn công do hề Hoài Linh (được VC phong danh hiệu 
Nghệ sĩ Ưu tú vì đã về phục vụ csVN lâu dài) và Phi Nhung (dù mang quốc 
tịch Mỹ nhưng đã về phục vụ cho VC lâu dài), sẽ làm một chuyến lưu diễn 
khắp Úc Châu, và chặng cuối sẽ đến Perth trình diễn vào chiều Thứ Bảy 
27/5/2017, một hình thức gián tiếp ‘’mừng chiến thắng 30/4 ăn cướp miền 
Nam của cộng sản’’ 
 
Trong khi cả nước đói khổ, miền Trung cá chết dân hết đường sống vì 
Formosa thải chất độc huỷ diệt môi sinh, tổ quốc thì bị lũ đảng viên csVN bán 
cho Tầu lấy tiền bỏ túi, thì đám hề vô cảm với tổ quốc này lại muốn đến Úc để 
làm cho mọi người quên đi tội lỗi tày trời của đảng cộng sản. 
 
Chúng ta không tiếp tay cho đám nghệ sĩ vô tâm này ăn mừng ngày 30 tháng 
4 của chúng. Không vì 2 chữ văn nghệ, chữ Hề, chữ ca sĩ, mà làm giàu cho 
chúng, quên đi vận mạng tổ quốc và sự đau khổ của đồng bào do cs gây ra.. 
 
Chúng ta mất nước vào tay nguỵ quyền cs, và ngay cả bây giờ chúng vẫn 
tiếp tục bỏ tù đánh đập những ai nói lên hoà bình dân chủ đa nguyên, nói lên 
nỗi đau mất nước sắp sửa đến, nói lên quyền làm người, chúng vẫn chiếm 
đất chiếm nhà của dân nghèo…chẳng lẽ chúng ta lại ủng hộ chúng và bộ mặt 
văn hoá ngoại hình của chúng? Chẳng lẽ chúng ta phản bội vong hồn của cả 
nửa triệu người vượt biên đã mất, cả triệu binh lính đã chết bảo vệ miền Nam 
tự do? Cả trăm ngàn quân nhân đã bỏ thây trong tù cải tạo?   
 
Chúng tôi thiết tha kêu gọi đồng hương tiếp tay chuyển gửi thông báo này 
đến thân nhân, con em trong gia đình, để cùng tẩy chay đêm văn nghệ do hề 
Hoài Linh và Phi Nhung hướng dẫn. Xin đọc kỹ thành tích phục vụ csVN của 
hề Hoài Linh đính kèm. 
 
Trân trọng   
Đồng ký tên: 
  BCH Cộng Đồng Người Việt Tự Do-UC / TU 
  Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH 
  Hội Phụ nữ VN- TU 
  Khối 8406 Tây Úc và Khối 8406 Úc Châu 
  Gia Đình Quân Cảnh 
                       Gia Đình Võ Bị Đà Lạt 
  Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị- Thủ Đức 
  Hội Cao Niên TU 
  Chi Nhánh RSL VN – TU 

                                            Đảng bộ Việt Tân- TU,  
                                            Hội Kỹ Thuật Tây Úc 
                                            Hội sinh viên VN – TU 
                               
                 (một số đoàn thể khác chưa kịp để tên vào danh sách này) 
 
 

	  


