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Ø  12:00 - 13:00 giờ: Chuẩn bị, dựng lều cho cuộc tuyệt thực. 
Ø  13:00 - 13:00 giờ: 24 tiếng đồng hồ Tuyệt thực trước Tổng lãnh sự csVN &  

                               đường Kennedy Allee 46, 60596 Frankfurt/M. 
Ø  15:00 - 17:00 giờ: Biểu tình trước Tổng Lãnh Sự csVN.  
Ø  20:00 – 08:00 giờ sáng 01.05.2015: Đêm không ngủ ngoài trời & đốt nến cầu nguyện 
Ø                                                              hỗ trợ cho cuộc tuyệt thực trước TLS Việt cộng.                          
Ø  Đúng 13 giờ trưa ngày 01.05.2015: Chấm dứt tuyệt thực & bế mạc. 

===================================================================================================================== 

Ban T� Ch	c do s� ph�i h�p các ðoàn th�, T� ch	c và các H�i ñoàn NVTNcs. H�iNVTN t i Frankfurt/M & VPV ñ*m nhi,m ph-n k. thu/t 
Địa chỉ liên lạc Ô. Võ, Hùng-Sơn, đt: 0176-39056538; email: HoiNVTNtaiFfm@gmail.com; 
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Kính thưa đại diện Quý Tổ chức, Đoàn thể và Ðồng hương NVTNcs tại CHLB Ðức, 

 

30.04.1975, ngày đại nạn của quốc gia dân tộc, ngày mà tập đoàn cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam 

tự do để áp đặt nền thống trị hà khắc, độc tài sắt máu trên toàn cõi Việt Nam, ngày mà cả nước rơi vào hố sâu 

của nghèo nàn lạc hậu, người dân phải chịu cảnh đọa đầy khổ ải trong ngục tù cộng sản. 

 

Trong 40 năm cai trị, tập đoàn buôn dân bán nước cộng sản Việt Nam đã thẳng tay triệt tiêu tận gốc nền văn 

hóa nhân bản truyền thống của dân tộc, đàn áp, cướp bóc tài sản của người dân không thương xót. Hệ thống 

cầm quyền tham ô nhũng lạm đã biến xã hội Việt Nam ngày nay thành một xã hội loạn cuồng: an sinh xã hội 

được đổi bằng “Tiền”, nền giáo dục tệ hại, nền kinh tế lệ thuộc, vay mượn. Trầm trọng hơn, tập đoàn cộng sản 

Việt Nam chủ trương đưa dân Việt đi làm “Lao Nô” khắp thế giới, rao bán Gái Việt ở khắp năm châu. Với chế 

độ độc tôn độc đảng, cộng sản Việt Nam tóm thu tất cả quyền hành “lãnh đạo & quản lý” để tha hồ bòn rút, 

sang nhượng tài nguyên thiên nhiên của quốc gia, cấu kết cắt biên cương, dâng biển, hiến đảo cho giặc Tàu, 

lén lút ký kết hiệp ước nhằm lần lượt „sáp nhập Việt Nam thành tỉnh hay huyện của Trung cộng“.  

 

Kết quả: Tổ Quốc Việt Nam giờ đây đang đứng trước mối họa vong nô. 
 

 

Hơn 3 triệu đồng bào Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại vẫn gọi ngày 30 tháng 4 là Ngày Quốc Hận. Tuy sống 

trong sự kềm kẹp của Cộng Sản nhưng người Việt trong nước cũng đã xem ngày 30 tháng 4 là ngày họ bị mất 

hoàn toàn tự do, nhân quyền cũng như dân quyền.  

 

Để tưởng niệm ngày Quốc hận, hằng năm người Việt tỵ nạn chúng ta luôn tổ chức những cuộc biểu tình để 

nhắc nhở chính mình cũng như để hỗ trợ tinh thần đấu tranh của đồng bào trong nước chống “cường quyền áp 

bức“, đẩy mạnh cao trào dân chủ tự do nhằm xoá bỏ thể chế độc tài Cộng Sản. Những hành động này cũng nói 

lên tiếng nói uất nghẹn thay cho đồng bào quốc nội và tố cáo việc chà đạp nhân quyền, áp bức người dân của 

tập đoàn cộng sản Việt Nam trước dư luận thế giới. 

 

Để tưởng niệm ngày Quốc Hận lần thứ 40, các Tổ chức, Đoàn thể, Hội đoàn NVTNcs cùng phối hợp tổ chức tại 

Frankfurt/M đúng ngày 30.04.2015 trước Tổng lãnh sự của Việt Cộng bằng hình thức “Biểu Tình, Tuyệt Thực 

và Đêm Không Ngủ ngoài trời”.  

 
 

 

 

 

Chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả Đồng hương NVTN, các Tổ chức, Đảng phái và Hội đoàn, cùng nhau vận 

động và tham gia cuộc Biểu Tình, Tuyệt Thực và Đêm Không Ngủ ngoài trời, để cùng giữ vững lập trường đấu 

tranh chống Việt gian cộng sản, thắp sáng chính nghĩa dân tộc; lên tiếng ủng hộ những ngọn đuốc hào hùng 

của các nhà đấu tranh cho dân chủ; hỗ trợ đồng bào tại quốc nội đang vượt qua sợ hãi để vùng lên xóa ách 

độc tài cộng sản tại Việt Nam. 
 

Trân trọng kêu gọi và mong sự tham gia đông đảo của Quý Đồng Hương trong  ngày Quốc Hận 30.04.2015. 
 

Ban Tổ Chức 
 

 

 

 

 

Cuộc Tuyệt Thực & Biểu tình và Đêm không ngủ ngoài trời do các Tổ chức,  
Đoàn thể NVTNcs hợp lực thực hiện trước Tổng lãnh sự Việt cộng tại Frankfurt 

vào trưa ngày thứ năm 30.04.2015 đến trưa ngày thứ sáu 01.05.2015 

Tích cực tham gia để yểm trợ cho những cuộc xuống đường đấu tranh giải thể chế độ độc 

tài giành tự do, dân chủ và nhân quyền của đồng bào tại quốc nội! Đồng thời lấy mốc điểm 

ngày 30.4 là ngày Quốc Hận của toàn dân &  xác định tư cách tỵ nạn cũng như giữ vững 

lập trường đấu tranh chống Việt gian cộng sản không khoan nhượng! 
 



 

 

 

 
 

Ban tổ chức ngày tưởng niệm Quốc Hận 30.04.2015 xin thông báo cùng Quý Ðoàn thể,  
Tổ chức, Hội đoàn và Ðồng hương NVTN khi về tham dự như sau: 

 

1. Ai muốn tham gia cuộc tuyệt thực 24 tiếng, xin ghi danh trước nơi ban tổ chức để tiện việc sắp xếp 

và phải có mặt tại cuộc tuyệt thực  đúng 12,00 giờ ngày 30.04.2015 để chuẩn bị. 
2. 14:00 giờ : Tất cả tham dự viên tập trung & ghi danh tại địa điểm trước TLS Việt cộng. 

3. Chụp hình & quay phim: xin ghi danh để nhận băng hiệu Photo được phép chụp hình. 

4. Mỗi địa phương nên cố gắng có 1 bảng với tên Tổ chức & Hội đoàn địa phương mình và 1 biểu ngữ. 

5. Các Tổ chức, Hội đoàn về tham dự xin mang theo thật nhiều cờ vàng, không mang theo đảng kỳ. 

6. Cho „Đêm không ngủ“ (từ 20:00 giờ ngày 30.4.2015 đến 08:00 giờ ngày 01.05.2015), xin vui lòng 

mang theo đèn cầy (Teelicht) và Schlafmatte. 

7. Xin đề nghị các phái đoàn đề cử 1 thành viên vào ban trật tự của ban tổ chức để giữ gìn trật tự trong 

ngày Quốc Hận. 

8. BTC cung cấp phần nước và ẩm thực tại nơi tổ chức. 

9. Xin yêu cầu các Tổ chức, Hội đoàn cử đại diện hoặc Cá nhân phát biểu cảm tưởng bắng tiếng Đức  

hoặc tiếng Việt. Mỗi phát biểu xin giới hạn tối đa 3 phút.  
 

Đề nghị cho Biểu ngữ, Bích chương: 
 

• Bích chương: khổ DIN A3, làm cán cầm hoặc đeo vào người. 

• Nội dung Biểu ngữ (xin xử dụng nhiều tiếng Đức): 

Ø  Freiheit für Vietnam -Demokratie für Vietnam - Freiheit & Demokratie für Vietnam 
Ø  Menschenrecht für Vietnam - Pressefreiheit für Vietnam –  
Ø  Versammlungsfreiheit, Meinungs- und Redefreiheit für Vietnam 
Ø  Kein CENT für das korrupte Regime in Vietnam –  
Ø  Keine Entwicklungshilfe für das korrupte Regime in Vietnam –  
Ø  Schluß mit der kommunistische Diktatur in Vietnam –  
Ø  Vietnam: politisch schön reden, gewalttätig handeln – 

Ø  Das kommunischtische Regime Vietnams: feige gegenüber China, grausam zum eigenen Volk  
Ø  Đả đảo CSVN phản dân hại nước –  
Ø  Đòi Cộng sản Việt Nam trả lại quyền tự do và dân tộc tự quyết cho nhân dân Việt Nam 
Ø  Ðả đảo CSVN buôn dân bán nước -  

 

Hướng dẫn đường đi đến địa điểm biểu tình 
 

Ði xe hơi , đến từ các hướng A3 / A5 chạy về hướng Frankfurter Süd Kreuz, lấy Ausfahrt > Stadion Frankfurt, 

Richtung Stadtmitte> chạy trên đường Mörfelden Landstr.,>nối dài tiếp theo là đường Kennedy Allee. Gần cuối 

đường này sẽ thấy TLS csVN (phía bên phải), đoàn biểu tình tập trung đối diện Villa Hanoi của Việt cộng   

Theo link:   
http://maps.gelbeseiten.de/Kartensuche/&wo=Frankfurt+Main&pid=epro&zanpid=1597968069597496321 
 

Tưởng Niệm 

QuQuQuQuốc Hc Hc Hc Hận ln ln ln lần thn thn thn thứ    40404040    
Tích cực tham gia để yểm trợ cho những cuộc xuống đường đấu tranh giải thể chế độ độc 

tài giành tự do, dân chủ và nhân quyền của đồng bào tại quốc nội! Đồng thời lấy mốc điểm 

ngày 30.4 là ngày Quốc Hận của toàn dân &  xác định tư cách tỵ nạn cũng như giữ vững 

lập trường đấu tranh chống Việt gian cộng sản không khoan nhượng! 
 

Hư-ng d?n chi ti@t kA thu6t 

Trong cuộc biểu tình, Tuyệt Thực và Đêm không ngủ ngoài trời 

Trước Tổng lãnh sự Việt cộng tại Frankfurt 
Kennedy Allee 46 – 60596 Frankfurt/M 

 


