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Ø  12:30 – 14:30 giờ : B
                                    Kennedy Alle
Ø  14:30 – 16:00 giờ : Bi

                                 Stresemannallee 
Ø  17:30 – 22:00 giờ : H
                            tại Volkshaus Enkheim; đư
                              ca sĩ “Hạt-Sương
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Biểu tình trước Tổng lãnh sự csVN
Kennedy Allee 46, 60596 Frankfurt/M

: Biểu tình trước Tổng lãnh sự Trung c
Stresemannallee 19, 60596 Frankfurt/M
Hội thảo,  văn nghệ đấu tranh  

Volkshaus Enkheim; đường Borsig-Allee 40, 60388 Frankfurt/M.
Sương-Khuya” sẽ yễm trợ cuộc biểu tình v

�n t�i CHLB ð	c ph%i h&p v(i H�i NVTN t�i Frankfurt/M
y Ban ðHCTðT cùng t/t c0 các ðoàn th4 T� ch	c và H�i ðoàn NVTN t�

c BTC: C/o Võ, Hùng-Sơn, ñt: 0176-39056538; email: HoiNVTNtaiFfm@gmx.de
tranvantich@hotmail.de; ñt: 02284-4679696, ô Nguyễn văn Rị; ñt: 02166-
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46, 60596 Frankfurt/M. 

Trung cộng   
19, 60596 Frankfurt/M.                                             

Allee 40, 60388 Frankfurt/M. 
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L�i kêu g	i tham gia bi�u tình 
Nhân ngày Qu�c H$n l6n th� 38Nhân ngày Qu�c H$n l6n th� 38Nhân ngày Qu�c H$n l6n th� 38Nhân ngày Qu�c H$n l6n th� 38    

 

Kính thưa đại diện quý Tổ chức, Đoàn thể và Ðồng hương NVTN tại CHLB Ðức, 
 

30.04.1975 ngày đại nạn của quốc gia dân tộc, ngày mà tập đoàn tay sai ngoại bang csVN cưởng 

chiếm miền Nam tự do, ngày mà cả nước lặn ngụp trong hố sâu của nghèo nàn lạc hậu, ngày mà 

toàn dân chịu đọa đày khổ ải trong ngục tù cộng sản! 
 

Với 38 năm cai trị, tập đoàn buôn dân bán nước cộng sản Việt Nam, ra tay triệt tiêu tinh thần yêu 

nước, chúng thẳng tay cướp bóc quyền tư hữu cùng tài sản của toàn dân và đàn áp nhân dân 

không thương xót, thậm chí chúng tha hồ bòn rút tài nguyên quốc gia, nghênh ngang cắt đất biên 

cương, dâng biển hiến đảo cho giặc Tàu! Qua âm mưu đen tối „sáp nhập Việt Nam thành tỉnh hay 

huyện của Trung cộng“ giữa tập đoàn Việt gian cộng sản và tập đoàn bành trướng Bắc Kinh, đất 

nước Việt Nam đang đứng trước mối họa vong nô! 
 

Tại hải ngoại, qua những chỉ thị & nghị quyết  do  tập đoàn Việt gian cộng sản chủ xướng, tay sai 

Việt cộng ra sức đánh phá & lũng đoạn, nhằm triệt tiêu tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm và 

lăm le nhuộm đỏ cộng đồng NVTNCS chúng ta tại hải ngoại.  
 

Ðể tưởng niệm ngày Quốc hận lần thứ 38 năm nay, nhằm hỗ trợ tinh thần cho những cuộc xuống 

đường „đấu tranh chống cường quyền áp bức“ của đồng bào tại quốc nội;  cũng như thể hiện tinh 

thần chống ngoại xâm của con dân nước Việt trước mối họa vong nô của tổ quốc! Cộng đồng 

NVTN khắp nơi trên nước Ðức liên kết nhau tổ chức cuộc Biểu Tình trước hai Tổng lãnh sự của 

Việt cộng và Tàu cộng tại Frankfurt/M. ngày thứ bảy 27.04.2013 sắp tới. 
 

Sự hiện diện của Quý Ðồng hương trong cuộc biểu tình này, để gióng lên tiếng nói uất nghẹn thay 

đồng bào tại quốc nội, đồng thời tố cáo trước dư luận thế giới về việc chà đạp nhân quyền,áp bức 

nhân dân của tập đoàn buôn dân bán nước cộng sản Việt Nam và cùng nhau tố cáo với dư luận 

thế giới về âm mưu bá quyền thôn tính Việt Nam của Tàu cộng! 
 

Với tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng hương tại CHLB 

Ðức cùng qui tụ về Frankfurt/M, để cùng đấu tranh thắp sáng chính nghĩa dân tộc và lên tiếng 

ủng hộ cho những ngọn đuốc hào hùng của anh chị em, các nhà đấu tranh cho dân chủ & nhân 

quyền và đồng bào tại quốc nội đang vùng lên xóa ách cai trị độc tài của cộng sản Việt Nam. 
 

Rất mong sự tham gia đông đảo của Quý vị. 
Trân trọng kính mời 

Ban Tổ Chức 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tích cực tham gia biểu tình để yểm trợ cho những cuộc nổi dậy giành tự do, 

dân chủ và nhân quyền của đồng bào tại quốc nội! 



Hư8ng d:n chi ti;t k< thu$t 

cuộc biểu tình tại Frankfurt am Main ngày 27.04.2013 
 

Ban tổ chức cuộc biểu tình ngày 27.04.2013 xin thông báo cùng quý Ðoàn thể, Tổ chức, Hội 
đoàn và Ðồng hương NVTN khi về tham dự cuộc biểu tình như sau: 
 

- Tất cả tham dự viên tập trung & ghi danh tại địa điểm biểu tình 1 = trước TLS Việt cộng. 

- Ai muốn chụp hình & quay phim, phải đến ghi danh để nhận băng hiệu Photo được phép chụp hình. 

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

Những câu dùng để làm biểu ngữ và bích chương được đề nghị như sau: ( nếu làm trên giấy cứng, thì 

nên  có cán cầm hoặc đeo vào người )  
 

 > Freiheit für Vietnam -Demokratie für Vietnam - Freiheit & Demokratie für Vietnam - 

Menschenrecht für Vietnam - Pressefreiheit für Vietnam - Versammlungsfreiheit für Vietnam - 

Meinungs- und Redefreiheit für Vietnam - Kein CENT für das korrupte Regime in Vietnam - 

Keine Entwicklungshilfe für das korrupte Regime in Vietnam - Đả đảo CSVN Phản dân hại 
nước - Nieder mit dem kommunistischen Regime in Vietnam - Ðả đảo CSVN buôn dân bán 

nước - Vietnam: politisch schön reden, gewalttätig handeln –  

Das kommunischtische Regime Vietnams: feige gegenüber China, grausam zum eigenen Volk –  

Schluß mit der chinesiche Expansion – Schluß mit der Machtexpansion der RotChinas -   

PPAARRAACCEELL  &&  SSPPRRAATTLLYY  IISSLLAANNDDSS BBEELLOONNGG  TTOO  VVIIEETTNNAAMM  ;; 

DDOOWWNN  WWIITTHH CCHHIINNEESSEE  CCOOMMMMUUNNIISSTT  IINNVVAASSIIOONN  AANNDD  VVIIEETT--CCOOMMMMUUNNIISSTT TTRRAAIITTOORRSS  TTOO  

VVIIEETTNNAAMM;;  

打倒中共侵掠打倒中共侵掠打倒中共侵掠打倒中共侵掠 越越越越 南南南南     

 
- BTC đề nghị thêm thật nhiều biểu ngữ bằng tiếng Hoa, để sử dụng biểu tình trước TLS Trung cộng. 

- Các Tổ chức,Hội đoàn về tham dự mang theo thật nhiều cờ vàng ( không mang theo đảng kỳ ). 

- Đề nghị giử gìn trật tự trong lúc biểu tình! BTC cung cấp phần nước và ẩm thực tại nơi biểu tình và 

hội thảo! - xin quý vị ủng hộ tích cực cho chi phí của hai cuộc biểu tình. 

-Năm nay với thời gian đầy đủ, BTC đề nghị các Tổ chức, Hội đoàn cử đại diện và cá nhân được phép 

phát biểu cảm tưởng (tối đa 5 phút, bằng 3 ngôn ngữ Đức, Việt, Tàu) và hô hào thể hiện tinh thần đấu 

tranh tại hai nơi biểu tình nêu  trên ( đặc biệt là tiếng nói của giới trẻ ). Đề nghị ghi danh theo địa chỉ 
của ban tổ chức, để tiện việc sắp xếp. 

- Cuốc biểu tình năm nay có sự tham gia của nữ danh ca „Hạt-Sương-Khuya“ đến từ Pháp;  

- Những cá nhân nào muốn đóng góp vào chương trình ca hát & văn nghệ đấu tranh ngoài trời và 

trong đêm hội thảo 27.04.2013, cũng đề nghị ghi danh nơi ban tổ chức, qua email:  
HoiNVTNtaiFfm@gmx.de  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: HoiNVTNtaiFfm@gmx.de; 069/95412691; hay  Liên Hội NVTN tại ðức = ô.Trần văn 

Tích; tranvantich@hotmail.de; ñt: 02284-4679696,   hoặc vanri@googlemail.com; 02166-340153 ; 

 

Lưu ý: Hai mẫu bản đồ được kèm theo phía dưới  , với dạng hình JPG trong 
phiên bản pdf này, Quý vị có thể Kopie rồi kèm (einfügen) vào Word-Datei 
trong PC, sau đó mở lớn ra để nhận diện địa điểm rõ ràng hơn. 
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A.-Địa điểm biểu tình:    1.- TLS Việt cộng, đường Kennedy Allee 46, 60596 Frankfurt/M. 
                                             2.- TLS Trung cộng, đường Stresemannallee 19, 60596 Frankfurt/M. 
 
Tất cả các phái đoàn đúng 12 giờ tập trung biểu tình trước tổng lãnh sự  csVN, Kennedy Allee 46, 
60596 Frankfurt am Main ( có thể theo đội hình „Menschenkette“ do BTC sắp xếp ); Sau cuộc biểu 
tình tại đây đoàn biểu tình sẽ tiến đến biểu tình trước TLS Trung cộng.  
 
Ði xe hơi đến chổ biểu tình , 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 phía bên trái.   (theo link: )  Quý vị có thể sử dụng máy Navigation để định hướng đi 
theo địa chỉ  1 + 2 nêu trên 
http://maps.gelbeseiten.de/Kartensuche/&wo=Frankfurt+Main&pid=epro&zanpid=1597968069597496321 
 
Đi bằng phương tiện công cộng đến chổ biểu tình: 
 
Đi xe Straßenbahn: 
 
Từ Hauptbahnhof lấy xe Strassenbahn 16 hướng 
Offenbach Stadtgrenze xuống trạm Otto-Hahn-Platz 
(Station thứ 3).. bước xuống thì thấy tên đường Kennedy 
đi về hướng tay phải, đi thẳng tới khoảng 400  mét là thấy 
địa điểm biểu tình trước Tls Vc:   đường Kennedy Allee 
46, 60596 Frankfurt/M. 
Hoặc: 
Tất cả đến Hauptbahnhof Frankfurt/M., sau đó lấy xe 
Straßenbahn số 12,16,21 (phía trước Hauptbahnhof Ffm) 
chạy về  hướng Offenbach Stadtgrenze, ngang qua trạm 
Baseler-Platz sau đó đến trạm Stresemannallee/Gartenstraße, xuống xe ở trạm này, rồi đi bộ đến 
chổ biểu tình trước tổng lãnh sư Trung Cộng, đường Stresemannallee 19, 60596 Frankfurt/M.,    
http://maps.google.de/maps?hl=de&gs_rn=7&gs_ri=psy-

ab&cp=15&gs_id=1y&xhr=t&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44011176,d.ZWU&biw=1037&bih=584&um=1&ie=UTF-

8&q=chinesische+konsulat+frankfurt&fb=1&gl=de&hq=chinesische+konsulat&hnear=0x47bd096f477096c5:0x422435029b0c600,Fra

nkfurt&cid=0,0,8412588803155011638&sa=X&ei=Z-lIUaOlPMXXPLjwgPAJ&sqi=2&ved=0CFoQrwswAw 
 

B.- ðịa ñiểm Hội thảo: 
 

Đi bằng xe công cộng U-Bahn, tất 
cả các hướng đi về trạm 
Konstabler Wache, sau đó đổi xe 
U-Bahn số U4 hoặc U7 hướng về 
trạm cuối là Enkheim, xuống xe nơi 
đây nhìn sang đường phía phải là:  
 

 Saalbau Volkshaus Enkheim 

đường Borsigallee 40 
60388 Frankfurt am Main  
 

Đi xe hơi: (theo hướng dẫn của 
máy Navigation chạy về hướng 
Enkheim (Hessen-Center ) 
Frankfurt am Main, hoặc theo link 
của googlemaps như sau: 
  

 

 

http://goo.gl/maps/lU4DN 

hoặc từ nguồn chính (Url.links): 
http://maps.google.de/maps?saddr=Borsigallee+40,+Frankfurt+am+Main&daddr=Kennedy+Allee+46l,

+Frankfurt+am+Main&hl=de&ll=50.121569,8.718853&spn=0.056902,0.11261&sll=50.126058,8.724

024&sspn=0.056897,0.11261&geocode=FcQd_QIdVpeFACnRYSk3tQ-

9RzHcoJo18Neyfg%3BFYh4_AIdzleEACkNLIhCBAy9RzHBsdP7MsLxng&mra=ls&t=m&z=13 

 


