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Thư kính mời  

tham gia Ngày Quốc Hận 2015 tại Berlin  
Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức trân trọng thông báo : 

Ngày Quốc Hận 2015 
sẽ được tổ chức tại Berlin vào ngày : thứ bảy 25.04.2015  

và gồm các  hình thức sinh hoạt : 

Biểu tình trước Đại sứ quán Việt cộng Elsenstr. 3, 12435 Berlin-Treptow 
từ 12:00 đến 13:00giờ 

 

Biểu tình tại Quảng trường Brandenburger Tor từ : 14:00 đến 15:30 giờ 

                       Cầu nguyện Tôn Giáo tại Thánh Đường St. Aloysius từ 16:00 đến 17:00giờ 

                                                        Hội Thảo và  văn nghệ đấu tranh tại : 

Hội trường Thánh đường St. Aloysius, Schwyzer Str. 2, 13349 Berlin-Wedding 

từ 18:00 đến 24:00 

Trong cuộc họp mặt đêm 25.04.2015 dự kiến sẽ có phần thuyết trình của Giáo sư Tiến sĩ Johannes Kals và 

Tiến sĩ Josef Bordat. Giáo sư Tiến sĩ Johannes Kals đã tiến hành vận động thu thập chữ ký qui tụ hàng trăm 

nhân vật nổi tiếng nhằm can thiệp cho Luật sư Lê Quốc Quân. Tiến sĩ Josef Bordat là người bạn đồng hành 

quen thuộc của Liên Hội, Tiến sĩ thường xyuên lên tiếng yểm trợ các bloggers quốc nội. 

Tiếp theo phần sinh hoạt với các diễn giả Đức, Ban Chấp Hành Liên Hội sẽ tường trình cùng Đồng hương 

Tỵ nạn về những công việc đã làm trong năm qua đồng thời sẽ xin lắng nghe những ý kiến đóng góp của 

Tập thể Đồng hương hiện diện.   

Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức trân trọng thỉnh cầu toàn thể đồng bào và các hội đoàn tỵ nạn 

địa phương, các tổ chức đảng phái chống cộng, các câu lạc bộ văn nghệ đồng lòng tham gia đông đảo  

Ngày Quốc Hận 2015 tại Berlin hôm thứ bảy 25.04.2015 

nhằm tưởng niệm bốn mươi năm cộng sản xâm lược Việt Nam Cộng Hoà khiến hàng triệu đồng bào đã 

phải bỏ nước ra đi và khiến cho đất nước Việt Nam  đắm chìm dưới một chế độ vô nhân đạo chà đạp lên 

nhân phẩm  và giá trị dân tộc.  

Đức quốc, ngày 02.04.2015 

TM Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt tại CHLB Đức, 

Chủ tịch  

BS Hoàng thị Mỹ Lâm 
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