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V/v Lễ Tưởng Niệm 47 năm Quốc Hận tại Berlin   

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo, 

Kính thưa quý Hội Đoàn , Đoàn Thể và Tổ Chức chống Cộng tại CHLB Đức và Âu Châu, 

Kính thưa quý vị thân hào nhân sỹ,  

Sau hai năm dịch bệnh hoành hành khiến các sinh hoạt thường niên của Liên Hội bị gián đoạn, bây  

giờ, ngay giữa lòng Âu Châu, lại đang xảy ra một cuộc chiến tranh xâm lăng khốc liệt xuất phát từ tham vọng bá quyền 

của Tổng Thống Nga Wladimir Putin tấn công vào quốc gia Ukraine với hiểm họa chiến tranh leo thang thành thế chiến 

lần thứ ba. 

Trong khi đó nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam thừa cơ nước đục thả câu ra tay đàn áp dân chúng, tùy tiện kết án tù 

nặng nề các nhà báo độc lập, các Blogger, các nhân sĩ bày tỏ chính kiến ôn hòa và lập mưu phá hoại các hoạt động tôn 

giáo, ám hại người tu hành. 

Để lên tiếng tố cáo tội ác của Cộng Sản Việt Nam và tỏ lòng ủng hộ dân chúng Ukraine phản đối hành vi sát nhân của 

Putin, Liên Hội NVTN tại CHLB Đức sẽ trân trọng tổ chức: 

Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận lần thứ 47 vào ngày Thứ Bảy  30.04.2022 tại Berlin  

Bao gồm:      

*  Biểu tình trước Sứ Quán CSVN và tại Brandenburger Tor 

Chương trình :  

•             Từ 13:00giờ đến 13:30giờ: Biểu tình trước Sứ Quán Cộng Sản Việt Nam  

Elsenstr.3 -12435 Berlin-Treptow 

•             Từ 14:30giờ đến 15:30giờ: Biểu tình và tuần hành tại Brandenburger Tor 

Pariser Platz, 10117 Berlin  

Chúng tôi thành khẩn kêu gọi sự tham dự đông đảo của quý vị. Sự thành công của cuộc biểu tình là một đóng góp  tinh 

thần  lớn lao vào công cuộc đấu tranh đòi độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền cho hai  dân tộc Việt Nam và Ukraine  

Điện thoại liên lạc : Ông Nguyễn văn Rị ,  Handy 0157 33495440 

                                 Ông Hoàng Kim Thiên ,  Handy 0163-6743097 

Berlin , ngày 22.03.2022  
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