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Đức Quốc ngày 06.11 - 2019 

THÔNG BÁO 

Kỷ Niệm 30 Năm Bức Tường Bá Linh sụp đổ 

30 Jahre friedliche Revolution – Mauerfall 

Kính gửi toàn thể đồng bào, đồng hương Người Việt tại các quốc gia Âu châu. 

Nhân sự kiện lịch sử, 30 năm bức tường ô nhục chia cắt hai miền nước Đức bị sụp đổ, đánh dấu 

bước cáo chung của chế độ cộng sản tại Đông Đức, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Âu 

Châu xin gửi lời thông báo và mời gọi đến toàn thể quý đồng bào, đồng hương cùng các đảng phái, tổ 

chức, hội đoàn khắp nơi hãy về chung vui, chia sẻ những giờ phút lịch sử hào hùng này - Thời khắc 

chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc Đức nói riêng và là cuộc biến thiên lịch sử chung của toàn dân 

Âu châu. Sự kiện chế độ cộng sản Đông Đức cáo chung đã đưa đến sự sụp đổ sau đó của toàn khối  

cộng sản Đông Âu và là mở đầu cho cuộc đổi đời tốt đẹp của hàng trăm ngàn Người Việt đang lao 

động, sinh sống tại xứ sở này. 

Chúng ta, những người Việt tỵ nạn Cộng sản  tại Âu châu cũng nhân dịp này tưởng nhớ đến một Việt 

Nam cũng đã bị chia cắt và sau đó rất tiếc lại thống nhất dưới chế độ độc cai trị bạo tàn và hèn hạ của 

đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng nắm tay nhau, chúng ta hy vọng quê hương Việt Nam một ngày gần 

đây sẽ thay đổi thể chế để toàn dân tộc được hưởng một đời sống tự do, hạnh phúc và dân chủ. 

Thời gian tập trung: 13 – 14 giờ, thứ bảy ngày 09 tháng 11 năm 2019. 

Địa điểm tập trung bàn thảo và chuẩn bị cho các công tác  tại: Check Point Charlie, Friedrich Straße 

43 - 45, 10117 Berlin. 

15 giờ. Viếng thăm khu vực tưởng niệm Bức Tường Bá Linh (Gedenkstätte Berliner Mauer) tại 

Bernauer Str. 111 , 13355 Berlin (chụp hình, biểu dương lực lượng, quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, thắp 

sáng niềm tin, hy vọng cho tương lai Việt Nam tự do, dân chủ trong một ngày không xa. 

17:30 giờ. Đến tham dự buổi hòa nhạc ( Mauerfall-Konzert am Brandenburger Tor). Chụp hình 

chung, biểu dương lực lượng  tại cổng thành Brandenburger Tor 

Chương trình dự kiến sẽ kết thúc sau 21 giờ. 

Ngày chủ nhật, hôm sau sẽ có một lễ tưởng niệm vào lúc 13 giờ 30 (Gedenkveranstaltung an der 

Glienicker Brücke) tại cầu Glienicker - nơi mở cổng biên giới Đông Tây lần đầu tiên vào ngày 

10.11.20189 lúc 18 giờ.  Ai còn ở lại Berlin thì có thể tham dự buổi này. 

Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Âu châu trân trọng mời gọi mọi người cùng đến tham dự sự 

kiện lịch sử này. Kính xin quý vị cùng tiếp tay phổ biến thật rộng rãi  thông báo này. 

Trân trọng 
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Ban Chấp Hành CĐNVTNCS Âu châu 

Chủ tịch Lê Quang Thành,   vtdmunich@gmail.com,  + 49 170 7945 226  (Đức quốc) 

T/m, Hội đồng cố vấn: Bác sĩ Nguyễn Quốc Nam : nam95lmdc1@gmail.com,  + 33 6 15 08 19 99  

(Pháp quốc) 

Đặc trách ngoại vụ, Ngô Hoàng Phong, hpngo_germany@yahoo.de,   + 49 1522 868 6696 (Đức quốc) 

Phó chủ tịch ngoại vụ, Nguyễn Sơn Hà : n.sonha0906@gmail.com, + 33 6 95 62 23 98 (Pháp quốc) 

Tổng thư ký: Trần Tỉnh – Lê, vietnamtd1@yahoo.com,    + 49 179 122 9541 (Đức quốc) 

https://www.berlin.de/kultur-und-tickets/tipps/30-jahre-mauerfall/#hveranstaltungen 
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