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 THÔNG CÁO 

V/v Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 48 tại Berlin 

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo, quý Hội Đoàn, quý Đoàn Thể và Tổ Chức chống Cộng, 

Kính thưa quý thân hữu, 

sau 48 năm thống trị Việt Nam đảng Cộng Sản ngày càng lộ rõ sự yếu kém toàn diện trong trọng trách điều 

hành đất nước. Họ đưa quốc gia Việt Nam chẳng những vào khủng hoảng kinh tế tài chánh mà còn tạo ra bất 

ổn xã hội, suy đồi văn hóa và đạo đức, khiến người dân càng ngày càng mất niềm tin vào sự lãnh đạo độc 

quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam. 

Trước thảm trạng quê hương này người Việt hải ngoại cần phải tích cực lên tiếng tố cáo sự lạm quyền và vô 

nhân vô pháp của nhà nước Cộng Sản Việt Nam hơn nữa. 

Do đó, nhân ngày Quốc Hận lần thứ 48, Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức sẽ long 

trọng tổ chức một buổi lễ tưởng niệm tại Berlin  

vào ngày thứ bảy 29.04.2023 từ 13:00 giờ đến 22:00 giờ với chương trình như sau: 

 

*từ 13:00giờ đến 14:00giờ :  
                  biểu tình trước Sứ Quán Việt Cộng, Elsenstr. 3 / 12435 Berlin 
*từ 15:00giờ đến 17:00giờ:  
                  biểu tình và tuần hành tại Brandenburger Tor, Pariser Platz/10117 Berlin 
*từ 18:00giờ đến 22:00giờ:  
                 hội thảo và văn nghệ chủ đề đấu tranh cho Tự Do và Nhân Quyền Việt Nam. 

Chương trình chi tiết sẽ được công bố thêm vào đầu tháng tư 2023. 

Chúng tôi thành khẩn kêu gọi sự tham gia đông đảo của quý Hội Đoàn và thân hữu chống Cộng.  

Sự thành công của buổi lễ là minh chứng cho sự quyết tâm đồng hành với dân tộc Việt Nam của người Việt 

hải ngoại để tranh đấu cho một quốc gia Việt Nam tự do dân chủ với pháp quyền và nhân quyền minh bạch. 

Berlin, ngày 01.03.2023 
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