THƯ KÊU GỌI THAM DỰ
NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM
2020 TRÊN MẠNG
Kính gởi quý tổ chức, đoàn thể, hội đoàn
Kính thưa quý đồng hương,
Ngày 30 tháng 4 năm 2020 đánh dấu 45 năm Ngày Quốc Hận của cả dân tộc
Việt Nam. Thời gian 45 năm đã quá đủ để toàn dân Việt nhìn thấu thảm họa
gây ra cho đất nước bởi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Ngày nay, dưới
sự cai trị độc tài của đảng CSVN, đất nước đang đứng trước một thách đố lớn,
đó là sự tụt hậu trên mọi mặt từ chính trị, kinh tế, xã hội và nhất là tình trạng
chà đạp nhân quyền đối với người dân trong nước ngày càng gia tăng. Trầm
trọng hơn là do sự yếu kém và thái độ phản bội lại dân tộc của lãnh đạo Việt
Cộng, đã dần dà đẩy đất nước vào nguy cơ nô lệ Trung Cộng ngày càng rõ nét.
Vì tình hình lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19 trên thế giới và tại Âu
Châu, Ban Tổ Chức đã phải hủy bỏ những chương trình sinh hoạt ngày
30/04/2020 tại Bá Linh.
Tuy nhiên, để đánh dấu 45 năm ngày Quốc Hận 1975-2020 và cũng để biểu
dương ý chí của mọi người trong tinh thần “Chống Bắc Thuộc - Xóa Độc Tài Xây Dựng Dân Chủ“, chúng tôi kêu gọi quý đồng hương cùng nhau thực hiện
các phương thức đấu tranh qua mạng như sau:
1/ Bắt đầu từ ngày 23/04/2020 cho đến hết ngày 30/04/2020, xin mọi người
dùng LOGO chính thức của Ban Tổ Chức ngày Quốc Hận 30/04/2020 tại Bá
Linh thay cho avatar của mình trên facebook cá nhân.
2/ Xin quý đồng hương theo dõi trang facebook của BTC 30/04 để xem vidéo,
những hình ảnh, bài vở, tài liệu , thơ văn và những bản nhạc liên quan đến
các giai đoạn đấu tranh của Cộng Đồng Người Việt trong và ngoài nước.
3/ Đúng 11 giờ sáng ngày 30/04/2020, xin tất cả mọi người dành 1 phút để
tưởng niệm ngày Quốc Hận và cầu nguyện cho đất nước sớm thoát ách độc tài
cộng sản để toàn dân có thể chung tay chống bắc thuộc.
Xin tất cả cố gắng chụp hình giây phút thiêng liêng nầy và đăng lên facebook
như là một hiệp thông với tiền đồ của đất nước và cùng đồng hành với Dân Tộc
Việt Nam cho một tương lai thật sự Tự Do-Dân Chủ-Nhân Bản.

Trân trọng kính chào.
Ban Tổ Chức :
• Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức,
gồm 24 tổ chức và hội đoàn tại Đức quốc
Đại diện: bà Hoàng Thị Mỹ Lâm – hoangml69@hotmail.com
• Phong Trào Dân Quyền UK-Anh quốc
Đại diện: ông Phạm Văn Chính – chinhpham0618@gmail.com
• Cộng Đồng Việt Nam tại Liège, Vương quốc Bỉ
Đại diện: ông Lê Hữu Đào – lehdao2013@gmail.com
• Hội Người Việt Tự Do tại Vương quốc Bỉ
Đại diện: ông Nguyễn Đức Hồ – duchonguyen@hotmail.com
• Vovinam - Việt Võ Đạo tại Vương quốc Bỉ
Đại diện: ông Võ Tân Tiến – tantienbelgique@yahoo.com
• Hội Người Việt Tự Do tại Đan Mạch
Đại diện: bà Nguyễn Kim Hương – kimhuongarhus@gmail.com
• Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan
Đại diện: ông Nguyễn Quang Kế – quangkenguyen@hotmail.com
• Hội Bảo Tồn Truyền Thống Việt Nam tại Moss & Rygge,
NaUy Đại diện: ông Trần Bửu Thọ –
hoibtttvn.nu@gmail.com
• Nhóm Tinh Thần Diên Hồng, gồm 12 tổ chức và hội đoàn tại Paris, Pháp
quốc Đại diện: ông Vũ Đăng Sơn – vudangson@gmail.com
ông Nguyễn Văn Minh – minh.ngvm@gmail.com
• Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Thụy Sĩ
Đại diện: Linh Mục Giuse Phạm Minh Văn – minhvan@bluewin.ch
• Hội Người Việt Quốc Gia Lausanne tại Thuỵ Sĩ
Đại diện: ông Nguyễn Xuân Sơn & bà Trần
Céline info@hoi-nguoivietquocgia-lausanne.ch
• Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Thụy Sĩ
Đại diện: ông Trần Hữu Kinh – kingtran1@sunrise.ch
• Hội Anh Em Dân Chủ
Đại diện: ông Nguyễn Văn Đài – bfdvn@hushmail.me
• Hội Ái Hữu Người Việt Miền Trung Tỵ Nạn CS tại Âu Châu
Đại diện: ông Nguyễn Minh Chính: mchinh.nguyen@gmail.com
• Đảng Việt Tân
Đại diện: ông Trần Kỉnh Thành – thanhtran5458@gmail.com

