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Frankfurt am Main, ngày  02.07.2014 

    
T��ng trình và c�m �nT��ng trình và c�m �nT��ng trình và c�m �nT��ng trình và c�m �n    

tham gia tham gia tham gia tham gia h� tr� l�h� tr� l�h� tr� l�h� tr� l�    Di�n Hành V�n Hóa l�n th� 9Di�n Hành V�n Hóa l�n th� 9Di�n Hành V�n Hóa l�n th� 9Di�n Hành V�n Hóa l�n th� 9    t�i Frankfurt/M.t�i Frankfurt/M.t�i Frankfurt/M.t�i Frankfurt/M.    
 

Kính thưa Quý Tổ Chức, Đoàn Thể  và Quý Đồng Hương NVTN và tham dự viên  
đã hỗ trợ & tham gia tuần hành theo phái đoàn NVTN tại Frankfurt.   

 
Nhằm mục đích bảo tồn và phát huy văn hóa của Dân Tộc Việt trên bước đường lưu vong, việc tham 
gia vào những ngày lễ hội do chính quyền địa phương tổ chức, là một điều vinh hạnh cho tập thể 
Người Việt Tỵ Nạn chúng ta; Với ý hướng đó ngày thứ bảy 28.06.2014 tập thể NVTN của chúng ta 
tham gia vào ngày Diễn Hành Văn Hóa lần thứ 9, do các cơ quan thành phố Frankfurt tổ chức với chủ 
đề: „Vielfalt leben – Frankfurt für Alle“ để trình bày và giới thiệu những nét đặc thù về văn hóa & tập 
tục cổ truyền tốt đẹp của Dân Tộc Việt đến với người dân bản xứ và các dân tộc khác đang sinh sống 
tại Frankfurt được am tường. 
 

Trong dịp này Quý Tổ chức, Đoàn thể và Đồng hương đã tham gia trong phái đoàn NVTN, quý vị đã 
không quản ngại đường sá xa xôi, giờ giấc quí giá để hỗ trợ & đóng góp những màn vũ, múa nón, 
múa lân, trình diễn về y phục cổ truyền trên đường phố Frankfurt trong ngày diễn hành văn hóa lần 
thứ 9 vừa qua; Đặc biệt năm nay, phái đoàn của NVTN tham gia vào DHVH không những trình bày về 
văn hóa, truyền thống mà còn lồng vào chương trình, một đề tài sôi động tại biển đông „Hoàng Sa & 
Trường Sa là của Việt Nam“  được thực hiện trang trí trên một xe hoa thật trang trọng để hòa nhập 
vào đoàn tuần hành với bản sắc văn hóa truyền thống của hơn 40 quốc gia, tạo cho cuộc tuần hành 
đầy đủ sắc thái của những dân tộc đúng theo chủ đề là „Frankfurt dành cho tất cả“ 
 

Cờ vàng của Tổ Quốc một lần nữa cũng được Phái đoàn NVTN chúng ta giương cao, đã được nhiều 
phóng viên thu thập hình ảnh và được người dân bản xứ và bộ hành hoan nghênh nhiệt liệt.  
 

Điều đáng lưu ý là ban tổ chức đã sắp xếp từng phái đoàn một cách tế nhị, không để cho những sự 
việc kình chống đáng tiếc xãy ra trong lần tuần hành văn hóa năm nay. ( điển hình là phái đoàn vũ 
múa của Tàu cộng và các hội hè tay sai của Tổng lãnh sự Việt cộng tại Frankfurt, được BTC sắp xếp 
cho đi khoảng cách xa với các phái đoàn là nạn nhân như Pháp Luân Công và Người Việt Tỵ Nạn! ) 
 

Một điều đáng lưu ý là:  nhằm thực hiện chỉ thị nội dung trong NQ36 của đảng cộng sản VN để lấn 
chiếm cộng đồng; Tổng lãnh sự Việt cộng tại Frankfurt, dùng những hội đoàn ngoại vi để xen lấn vào 
những sinh hoạt của cộng đồng, thậm chí chúng chỉ thị những tên công an, nhân viên từ Tổng lãnh sự 
thi hành nghiệp vụ, bằng cách lén lút rình rập và lần mò theo dõi phái đoàn NVTN của chúng ta trong 
lễ diễn hành văn hóa tại Frankfurt vừa qua!. ( Đây là hành vi bẩn thỉu và đốn mạt nhất của cộng sản 
Tàu & Việt, được lũ Việt gian bán nước csVN chỉ thị công an, côn đồ thi hành trên cái xứ Tự Do Dân 
Chủ và Pháp trị như Tây Đức này! thật là một điều nhục nhã nhất làm xấu hỗ bộ mặt Người Việt trên 
những xứ văn minh tại hải ngoại ) 
Với ý thức về việc bảo vệ và phát triễn cộng đồng nhằm vô hiệu hóa việc xen lấn, gây chia rẽ cộng 
đồng của tổng lãnh sự Việt cộng, hy vọng mọi tổ chức, đoàn thể và NVTN chúng ta cần nên tham gia 
trong những buổi trình diễn về văn hóa & nghệ thuật tại địa phương mình cư ngụ; Việc tham gia đông 
đảo của NVTN trong ngày diễn hành văn hóa qua phái đòan của Hội NVTN tại Frankfurt và vpc vừa 
qua, là một điều đáng trân quý mang một ý nghĩ sâu xa trong việc hội nhập vào một xã hội văn minh, 
thể hiện được những nét đặc thù về văn hóa của dân tộc Việt trên bước đường ly hương. 
 

Kết quả tốt đẹp này có được là do sự tham gia đóng góp và  hỗ trợ chân tình của quý anh chị em trong 
Liên đoàn Hướng đạo Hùng Vương, Hội Văn Hóa Phụ Nữ Việt Nam Tự Do tại CHLB Đức, anh chị em 
NVTN trong vùng đến từ Wiesbaden, Hanau, Aschaffenburg, Odenwald, điều đáng hoan nghênh là có 



sự tham gia tuần hành của ông và bà bác sĩ Hoàng Mỹ Lâm, chủ tịch Liên Hội NVTN tại CHLB Đức 
đến từ Berlin tham gia diễn hành với phái đoàn NVTN chúng ta. Anh Quang đến từ Hamburg, anh Tín 
đến từ Thụy Sĩ cũng đến để quay phim và thu hình 
 

Thay mặt Ban tổ chức của phái đoàn NVTN, chúng tôi chân thành tri ân và cảm ơn những sự đóng 
góp hỗ trợ của Quý vị. 
 

TM. Hội NVTN tại Frankfurt và vbpc, 
Hội Trưởng, 
 
 
 
 
 
 
Võ, Hùng-Sơn 

 

Kèm theo đây là những hình ảnh về ngày Diễn Hành Văn Hóa 

tại Frankfurt, kính gửi đến Quý vị để lưu niệm! 
 

-Kết quả:  
 

http://www.hronline.de/website/rubriken/kultur/index.jsp?rubrik=5676&jmpage=1&jm=1&key=standar

d_document_52212265&gallery=1&mMediaKey=mediathek_52220165&b=4 
 

-Hình ảnh của các phái đoàn tham gia trong ngày diễn hành văn hóa 28.06.2014 của anh Nguyễn Tín, 

Thụy Sĩ thu thập: 

https://plus.google.com/111179431606786187559/posts/VV3vCtFFymJ?gpinv=AMIXal-

6oVUuwVhWON6rT368QGyMQEybnxK5HOvibSVnWAi0BoHLcmf-

2ZoCVBpnlf0PV9kqbfqKfZlfdtqJBF8CVsYMFaCZflhSSZkoJ_Udx1YA35srA_k&cfem=1 
 

-Clip-Phim Youtube  „ DienHanhVanHoa,Frankfurt,2014 “ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7g5I5K0DcY 
 

http://www.huongduongtxd.com/thongbaosinhhoat.html 
 

http://navygermany.gerussa.com   (Mục Tin Tức & Thời Sự)     hoặc: 

Diễn Hành Đa Văn Hoá tại Frankfurt am Main, Germany 28.06.2014  

http://navygermany.gerussa.com/main/tintuc/Hoi%20Frankfurt%20am%20Main/Dien%20Hanh%20Va

n%20Hoa/DienHanhDaVanHoa_2014.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


