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Nhân ngày Quốc tế Nhân Quyền, Hội viên và Đồng hương NVTN tại
Frankfurt & vùng phụ cận quyết định tổ chức cuộc tuần hành &
biểu tình vào ngày thứ bảy 06.12.2014 tại Frankfurt/M.
Mặc dù thời tiết lạnh lẽo, bầu trời u ám tại thành phố đầy dẫy tai sai Việt cộng, nhưng cũng không
làm nao núng những tấm lòng có nhiệt tâm với quê hương đất nước! Rất đông đồng hương đã dậy
sớm cố gắng vượt hằng trăm cây số trong cái giá rét của mùa đông, để đến địa điểm tham gia vào
cuộc biểu tình; Mọi người đến tham dự mang theo tấm lòng yêu nước thương dân, mang theo một
tinh thần bất khuất đấu tranh không ngừng nghỉ, họ cùng đến để biểu dương ý chí đấu tranh và
cùng nhau cất lên tiếng nói uất nghẹn thay cho đồng bào khốn khổ tại quê nhà, đã và đang bị tập
đoàn cầm quyền Việt cộng trấn áp và chà đạp quyền làm người!

Thành phần tham dự ngoài Hội viên của Hội NVTN tại Frankfurt & vùng phụ cận và Đồng hương
NVTN đến từ Koblenz, Marburg, Hanau, Aschaffenburg, Odenwald trong vùng, còn có sự tham gia &
hỗ trợ đông đảo của đại diện các Tổ chức, Đoàn thể trong và ngoài vùng như: đại diện Cộng đồng
NVTN tại Odenwald, Phái đoàn Hội Vovinam-Việt Võ Đạo tại Vương Quốc Bĩ, Hội Vovinam-Viet Võ
Đạo tại Frankfurt; Hội NVTN tại Köln; Hội Cao Niên NVTN tại Frankfurt; Đoàn TNVNTD tại Đức, Hội
Văn Hóa Phụ Nữ VNTD tại Đức; Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương; Đại diện Đảng Dân Tộc tại Đức;
Hội Nhân Quyền Đức tại Frankfurt; Hội Nhân Quyền Veto tại Đức; Đại diện Diễn Đàn Việt Nam 21;
Hội NVTN tại Ruhrgebiet; Đặc biệt cuộc biểu tình năm nay có sự tham gia đông đảo của giới trẻ (thế
hệ thứ hai) và con em của các gia đình NVTN trong vùng; Đồng thời cũng có sự hỗ trợ tích cực của
tỳ kheo Vô Danh ( truyền âm trực tiếp vào dđ Paltalk); anh Nguyễn Tín phóng viên thu thập hình
ảnh cho ban tổ chức.
Theo chương trình, khoảng 13:00 giờ, đông đảo Hội viên và Đồng hương tập trung trước nhà Ga
chính của thành phố Frankfurt, tất cả mọi người đều chia sớt công việc với ban tổ chức trong tinh
thần hăng say chuẩn bị cuộc xuống đường đòi Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam.. Các
nhân viên công lực Đức cũng đã đến tận nơi đúng giờ, để hướng dẫn và bảo vệ cho đoàn tuần hành!
Đúng 14,00 giờ đoàn tuần hành đã được sắp xếp trật tự bắt đầu khỏi hành trong tinh thần phấn
khởi đầy khí thế đấu tranh, đoàn tuần hành tuần tự xuyên qua từng khu phố chính của thành phố,
rừng cờ vàng thân yêu của Tổ Quốc được NVTN giương lên ngạo nghễ tung bay trên thành phố
Frankfurt và hòa với những tiếng hô vang dậy của đoàn người „Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho
Việt Nam“, Thật nhiều hình ảnh của những tù nhân chính trị và những người yêu nước, cùng những
hình ảnh bạo hành đối với người dân của Việt cộng, cũng được mọi người trong đoàn tuần hành chia
nhau đeo vào ngực nhằm trưng bày bằng chứng cho người dân bản xứ biết sự đàn áp nhân quyền
một cách dã man, tàn bạo của chế độ Việt cộng trong thế kỷ 21!
Hơn 50 phút biểu dương khí thế đấu tranh của NVTN trên đường phố, đoàn tuần hành đã đến địa
điểm biểu tình tại Hauptwache Frankfurt/M. Tất cả mọi người đều tham gia buổi khai mạc biểu tình
trong tiết trời giá rét, ban tổ chức (anh Dũng, anh Đức, anh Minh) cũng được phân công đến sớm tại
địa điểm để chuẩn bị và thiết kế những phương tiện cho cuộc biểu tình! Anh chị em thanh niên trẻ,
đã chuyền tay nhau đi phát những tờ truyền đơn và tin tức từ báo chí Đức tố cáo những vi phạm
nhân quyền của cộng sản Việt Nam. Trong dịp này ban tổ chức cũng đặt bàn thông tin để xin chữ ký
của khách bộ hành và đồng hương NVTN để gửi cho Tổ chức Amnesty International tại Đức.
Sau 15 phút giải lao, cuộc biểu tình được diễn ra với nghi thức chào cờ Đức / Việt và phút mặc niệm
rất trang nghiêm! Tiếp theo là phần chào mừng và khai mạc cuộc biểu tình của Trưởng ban tổ chức (
hội trưởng Hội NVTN tại Frankfurt), ông Nguyễn Hữu Dõng đại diện cho Hội NVTN tại Köln cũng hỗ
trợ cho ban tổ chức trong việc điều hành đoàn tuần hành và biểu tình,kế tiếp là phần đọc bản tuyên
cáo của anh Minh-Khoa đại diện hội Ruhrgebiet lên án việc vi phạm nhân quyền của csVN bằng Đức

ngữ, ông Stephan một thân hữu người Đức đến từ Stuttgart, hôm nay cũng đến Frankfurt tham gia
biểu tình & tuần hành và góp tiếng nói đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam; Sau cùng là phần
phát biểu bằng Đức ngữ của Tiến sĩ Dương Hồng Ân đại diện Diễn Đàn Việt Nam 21 đến từ
Stuttgart, kêu gọi người Đức hỗ trợ cho cuộc đấu tranh của NVTN tại Đức „đòi Nhân Quyền cho
Nhân Dân Việt Nam“
Cuộc tuần hành và biểu tình được chấm dứt lúc 16:15 giờ sau lễ bế mạc trong tiết trời lạnh giá, mọi
người chia tay ra về với niềm tin tự chủ và tất thắng, hẹn gặp lại nhau trên bước đường tranh đấu
cho đến khi nào quê hương có đầy đủ Tự Do & Dân Chủ! Ngày hôm sau, chủ nhật 07.12.2014 vào
lúc 20:00 giờ, phóng viên Thu Hồng thuộc đài phát thanh „Radio Việt Nam Hải Ngoại“ đã phỏng vấn
ban tổ chức về chương trình và mục đích cuộc biểu tình nêu trên.

Nhận định của BTC: Từng người trong đoàn biểu tình & tuần hành đã thể hiện rõ tinh thần thượng
tôn pháp luật, thể hiện những biểu thị và biểu kiến của người dân, mà chính quyền sở tại tôn trọng,
ủng hộ và bảo vệ cho cái quyền tự do căn bản đó … Trái lại tại Việt Nam khi người dân thể hiện
quyền tự do, biểu kiến của mình thì nhà cầm quyền độc tài Việt cộng chỉ thị cho tay sai ra tay hành
hung, rình rập, bắt bớ, đe dọa và tìm mọi cách để khủng bố người dân!...Đấy có phải là những hành
động mà Việt cộng cho là đã có Dân Chủ và Tự Do gấp ngàn lần hơn ở các xứ Tây phương không?
Thay mặt ban tổ chức cuộc biểu tình đòi Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam tại
Frankfurt vừa qua, chúng tôi chân thành tri ân sự tham gia & hỗ trợ của các Tổ chức,
Đoàn thể và Đồng hương; Đặc biệt là Hội viên của Hội NVTN tại Frankfurt đã quyết định,
khẳng định lập trường chống Nghị quyết 36 của Việt cộng và hợp lực đưa cuộc đấu tranh
trong ngày Quốc Tế Nhân Quyền vừa qua đạt được kết quả thành công mỹ mãn!
Kính tường thuật

Ban Tổ Chức
Hội NVTN tại Frankfurt & vùng phụ cận
Đính kèm theo đây là nguồn lưu trữ những đoạn phim và hình ảnh về cuộc biểu tình đòi
Nhân Quyền của cộng đồng NVTN tại Frankfurt:

http://huongduongtxd.com/bieutinh_frankfurt.pdf
Bieu_Tinh_Nhân_Quyền_2014_Frankfurt_Ducquoc
http://youtu.be/yyVeuyu4sgc
Bieu_Tinh_Nhân_Quyền_2014_Frankfurt_Ducquoc_tập2
http://youtu.be/nBgB4YK_U1M
Bieu_Tinh_Nhân_Quyền_2014_Frankfurt_Ducquoc_tập3
http://youtu.be/wSdJzB731ug
Cờ Tổ Quốc ngạo nghễ tung bay trên thành phố
Frankfurt am Main ngày 06.12.2014

Thu thập chữ ký để cung cấp
cho Tổ chức Amnesty
International tại Đức

Giới trẻ cũng đồng hành
trong công cuộc đấu tranh

