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Brandenburger Tor năm nay có nhiều điều khác biệt , tiết trời khá cay nghiệt, 

lạnh và buốt . khắp cà nước Đức tuyết đang rơi, có nhiều nơi tuyết dày đặc , 

ngoài sự kiện thời tiết  là một lực lượng Cảnh Sát đông đảo chưa bao giờ xẩy ra 

đã làm cho Brandenburger Tor có phần căng thẳng. 

Vụ việc tên Việt cộng Trịnh Xuân Thanh một trong những tên trùm tham nhũng 

bị nhà cầm quyền của Nguyễn Phú Trọng truy nã, Trịnh Xuân Thanh được đồng 

bọn bao che thoát ra ngoài một cách bí mật và xin tỵ nạn tại Cộng Hòa Liên 

Bang Đức. Vì phải bắt cho bằng được Trịnh Xuân Thanh với mục đích duy nhất 

´´thanh trừng nội bộ để duy trì Quyền Lực´´ nên nhà cầm quyền Việt cộng đã 

bất chấp đến Công Pháp Quốc Tế và đưa đến sự vi phạm một cách trắng trợn 

Luật Pháp của Đức Quốc gây nên tình trạng căng thẳng trong Cộng Đồng người 

Việt, ngoài ra môt số ´´vẹm cái´ đã xuất hiện khuấy phá trong lần Liên Hội tổ 

chức biểu tình phản đối nhà cầm quyền Việt cộng vi phạm Công Pháp Quốc Tế 

và Luật Pháp của nước sở tại gây nên tình trạng bẩt ổn cho những người Việt 

đang sinh sống tại Berlin . Bác Sỹ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Tịch Liên Hội 

người Việt tỵ nạn tại Đức Quốc đã gởi một kiến nghị lên Chính Quyền địa 

phương về tình trạng quây phá của một số vẹm cái đang tỵ nạn ở phía Đông hầu 

ngăn chận những hành vi tồi tệ có thể xẩy ra trong ngày Quốc Tế Nhân Quyền 

tại Brandenburger Tor – Berlin ngày 09 tháng 12 năm 2017. 

Tuy rằng thời tiết có phần khắc nghiệt,  nhưng Quảng Trường Pariser Platz vẫn 

tấp nập khách thập phương bởi BrandenburgerTor mang dấu ấn lich sử, giữa 

Đông và Tây của nước Đức mà bức tường  ô nhục Ba Linh chia cắt trong thời 

chiến tranh lạnh.  Năm nay kỷ niệm năm thứ 69 ngày  Bản Tuyên Ngôn Quốc 

Tế Nhân Quyền được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày 10 

tháng 12 năm 1948 tại Palais de Chaillot-Paris – Pháp Quốc. Trong mưa tuyết 

bay bay những bông tuyết trắng cùng đủ loại màu sắc của dòng người thập 

phương, màu Vàng cùng Ba Sọc Đỏ ,màu cờ của Tổ Quốc vẫn tươi thắm , ngạo 

nghể tung bay trước cửa thành mang dấu tích lịch sử này. 

Như thường lệ, buổi biểu tình bắt đầu trong sự trang nghiêm và trân trọng dưới 

hai sắc cờ : Đức Quốc và màu cờ Tổ Quốc - Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, màu Vàng của 

sắc cờ biểu tương cho dòng giống da vàng , màu da của dòng giống Lạc Việt và 

ba sọc đỏ là dòng máu của ba miền Bắc, Trung, Nam đã đổ thắm ướt lòng đất 

Mẹ trong công cuộc chống ngoại xâm mà độc ác nhất cũng chỉ là giặc từ phương 

Bắc , và  Đức Quốc là Quê Hương thứ hai cũng là nơi mở rộng vòng tay nhân ái 

chào đón Người Việt Tỵ Nạn Việt cộng. 



 
 

´´Công dân ơi, máu hiến thân dưới cờ´´ - Có lẻ nó đã đi vào quá vãng sau hơn 42 

năm với thế hệ đi trước và rất xa vời với thế hệ tiếp nối. Âm vang của Hồn 

Thiêng Sông Núi có còn lại chăng nữa cũng chỉ trong tâm hồn của những người 

Việt ´´Tỵ Nạn Việt cộng ´´đang ôm ấp và phất cao màu cờ . 

Tiếp theo bài Diễn Văn khai mạc buổi tổ chức Biểu Tình và  lời chào đón  

những Hội Đoàn cùng Thân Hào Nhân Sỹ của Bà Hoàng Thị Mỹ Lâm Chủ Tịch 

Liên Hội, Giáo Sư Phạm Minh Hoàng đến từ Pháp Quốc đã bày tỏ cãm nghĩ của 

mình trong ngày Quốc Tế Nhân Quyền được tổ chức một cách long trọng tại 

Thủ Đô Berlin này. Giáo Sư Phạm Minh Hoàng vừa bị Nhà Cầm Quyền Việt 

cộng trục xuất và tước Quốc Tịch Việt Nam , theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại 

Giao Việt cộng Bà Nguyễn Thu Hằng nói Ông Hoàng đã ´´phạm pháp´´ và 

´´xâm phạm an ninh´´Quốc Gia Việt Nam. Ông Phạm Minh Hoàng mang hai 

Quốc Tịch Việt và Pháp. Đồng thời một số Bạn Trẻ lớn lên và trưởng thành ở 

hãi ngoại cũng nói lên những ưu tư của mình về hiện tình đất nước, về Nhân 

Quyền, Tự Do, Dân Chủ trước hiểm họa giặc ngoại xâm Tàu cộng đã và đang 

gặm nhắm đất nước qua sự tiếp tay của nhà cầm quyền Việt cộng. 

 

 



 

Hình ảnh Bloger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh , Bloger Trần Thị Nga, 

Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Bloger Trần Huỳnh Duy Thức, Phóng Viên Nguyễn 

Văn Hóa…đã nói lên sự thật tồi tệ về Nhân Quyền của nhà nước Việt cộng ,sự 

tồi tệ này được nhà nước Việt công cho leo thang trước những ngày tháng khai 

mạc Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC lần thứ 25 được Tổ Chức tại Đà Nẳng. Qua 

sự thất bại cay đắng của Hội Nghị APEC cùng bài diễn văn sâu sắc của Tổng 

Thống Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Bà Melania Trump, người thay mặt 

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trao giải ´´Phụ Nữ Quốc Tế Can Đảm´´cho Bloger Mẹ 

Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã từ chối viếng thăm Việt Nam, từ cú ´´sốc´´ 

này , nhà cầm quyền Việt Nam bất chấp những phản đối của người dân đã y án 

Bloger Mẹ Nấm 10 năm tù. Cuộc tuần hành chung quanh Quảng Trường Pariser 

Platz qua sự điều hành của Ông Nguyễn Văn Rị Phó Chủ Tich Liên Hội đả được 

khách thập phương chiếu cố qua những hình ảnh của những Bloger, bên cạnh đó 

những tờ truyền đơn về Nhân Quyền cho Việt Nam cũng đã thu hút được Cộng 

Đồng Quốc Tế. 

           NGAY QUOC TE NHAN QUYEN TAI THU DO BERLIN .(BERLIN - 

09/12/17) . 
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Trong thời gian biểu tình cũng có vài con ´´vẹm cái´ xen vào phạm vi biểu tình 

quậy phá tuy nhiên cũng không trầm trọng, chúng nó chỉ ăn nói tục tỉu và sau đó 

thì cũng bị Cành Sát mời đi. Nói chung thì cuộc biểu ngày hôm nay tất cả đều 

suông sẻ và tốt đẹp.  Cuộc biểu tình hôm nay tại Brandenburger Tor, cũng đã có 

một tiếng nói với Cộng Đồng Quốc Tế về tình trạng Nhân Quyền , Tự Do và 

Dân Chủ tại Quốc Nội. Vì thời gian có hạn , trước khi rời Quảng Trường Pariser 

Platz, Ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh Phó Chủ Tịch, đặc trách Ngoại Vụ, thay mặt Ban 

Chấp Hành Liên Hội cám ơn các Hôi Đòan, Thân Haò Nhân Sỹ và đặc biệt là 

Lực Lượng Cảnh Sát đã bảo vệ an ninh trong suốt thời gian biểu tình từ 13h đến 

15h .  

´´Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên´´Mọi sự toan tính đều tùy thuộc vào lòng 

người, tuy nhiên thành hay bại còn do ý trời mà ´´ý dân là ý trời´´ , làm thế nào 

để cho trời cao trên chín tầng mây biết được ý dân. - Cầu Nguyện -  Tại nhà Thờ 

St.Aloysius Kirche, sau khi rời Pariser Platz tất cả mọi người tập trung về đây để 

tiếp tục chương trình cho ngày Quốc Tế Nhân Quyền, Liên Tôn Cầu Nguyện 

cũng là một trong những tiết mục quan trọng.                Cha Nhà Thờ đọc Thánh 

Lễ và Cầu Nguyện , tiếp theo là Đại Diện Phật Tử và Đại Diện Công Gíáo theo 

Nghi Thức của mỗi một Tôn Gíáo.       

 

 

 

                                               https://youtu.be/t4uM0VpkN0k 
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Tuy rằng qua một ngày cũng khá mệt mỏi cho những Hội Đoàn và những Thân 

Hào Nhân Sỹ đến từ phương xa, cộng với cái buốt lạnh của tiết trời mùa Đông, 

nhưng với một tấm lòng sắc son cùng Dân Tộc, luôn hướng về Quê Hương , tất 

cả đã có mặt đông đủ trong buổi Hội Luận tối ngày hôm nay, cũng là tiết mục để 

kệt thúc Ngày Quốc Tế Nhân Quyền . Nhân vật quan trọng dành cho buổi Hội 

Luận là Luật Sư Jens Gnisa , Chủ Tịch Liên Đoàn Chánh Án Đức Quốc , Ông là 

người đã quyết định trao giải Nhân Quyền cho Luật Sư Nguyễn Văn Đài vào 

ngày 05 tháng 04 năm 2017 . Ông đã đến  trong những tiếng vổ tay nồng nhiệt 

tiếp đón, đến đúng giờ không sớm mà cũng chẳng muộn, đó là phong cách của 

một Chính Khách. Đến từ Bielefeld cùng với Ông Ngô Hoàng Phong, Hội 

Trưởng Hội Người Việt Tư Do tại Bielefeld. 

Sau nghi thức chào cờ Đức  ,Cờ Tổ Quốc cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và phút Mặc 

Niệm; Bà Hoàng Thị Mỹ Lâm Chủ Tịch Liên Hội ngỏ lời Chào Mừng toàn thể 

Quan Khách và giới thiệu một số Qúy Vị : Luật Sư Jens Gnisa đến từ Bielefeld , 

Giáo Sư Phạm Minh Hoàng đến từ Pháp , Nhà Văn Võ Thị Hảo-Berlin , Phóng 

Viên Lê Trung Khoa - Thời Báo Berlin, Bloger Người Buôn Gió-Berlin , Anh 

Long Radio Việt Nam Hải Ngoại… Buổi Hội Luận được giới hạn trong khoảng 

thời gian quá ngắn từ 18.30h đến 20h , chỉ 1 tiếng 30 phút và sau đó dành Hội 

Trường cho Tuổi Trẻ trong chương trình nhạc Đấu Tranh, nhiều khuôn mặt mới 

, nhiều giọng ca mới qua MC Đoàn Thy Kim. 



 

 

 16.12.2017 

Lê Trung Ưng – ODW, Đức Quốc 
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