THƯ MỜI
Kính thưa:
Quý bậc trưởng thượng,
Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
Quý hội đoàn, tổ chức người Việt Quốc Gia,
Quý cơ quan truyền thông và báo chí,
Quý đồng hương tỵ nạn Cộng Sản,
Và đặc biệt quý bạn thanh niên sinh viên,
Để đánh dấu 61 năm Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được ra đời và được tất cả quốc gia trên
thế giới chính thức công nhận về những quyền Tự Do căn bản nhất và bất khả xâm phạm của con
người, và để gióng lên hồi chuông khNn thiết về sự vi phạm và chà đạp nhân quyền một cách trắng trợn
của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam hiện nay, Thanh Niên Sinh Viên Cờ Vàng, được sự hỗ trợ của
Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali cùng với sự phối hợp tiếp tay của các Hội đoàn tổ chức
người Việt Quốc Gia, xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn dành chút thì giờ đến tham dự:

ĐÊM CẦU NGUYỆN VÀ THẮP LỬA NHÂN QUYỀN
CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
với chủ đề

“Tuổi Trẻ Việt Nam Đứng Lên Bảo Vệ Tổ Quốc”
sẽ được tổ chức vào:
Thời gian:

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 12 năm 2009
Lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối

Địa điểm:

Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali
2129 South 10th Street, San Jose, CA 95112

Chúng ta sẽ cùng thắp nén hương kính dâng lên bàn thờ Tổ Quốc, cầu nguyện cho quốc thái dân an và
cho một quê hương sớm thoát khỏi quốc nạn Cộng Sản, và cùng cầu nguyện cho tất cả những người
con dân nước Việt khắp nơi trong cũng như ngoài nước luôn được chân cứng đá mềm, bất khuất và
kiên trì trong công cuộc đấu tranh đầy gian nan hiện nay.
Cùng cầu nguyện cho công cuộc đấu tranh của các phong trào dân chủ sớm được toàn dân trong và
ngoài nước hưởng ứng, mau chóng giải thể chế độ độc tài toàn trị của bạo quyền Cộng Sản để cùng
nhau bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, dân tộc được thật sự hạnh phúc, ấm no.

Đây là cơ hội để chúng tôi được tường trình thêm về tình trạng tự do nhân quyền hiện nay tại quê nhà,
về sự đàn áp một cách khốc liệt của nhà cầm quyền và Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với các nhà đấu
tranh dân chủ trong nước và về sự đồng lõa bán đất dân biển của Tổ quốc Việt Nam cho quan thầy
Trung Cộng.
Đồng thời, quý vị cũng lắng nghe những lời phát biểu từ tận con tim, những ưu tư, trăn trở và ước mơ
của thế hệ tuổi trẻ hải ngoại tiếp nối đứng trước tiền đồ và vận mệnh điêu linh của Tổ quốc và dân tộc
Việt Nam.
Ngoài ra sẽ có thêm phần phụ diễn văn nghệ đấu tranh hướng về quốc nội do chính các anh chị em
thanh niên sinh viên tại miền Bắc Cali đảm trách.
Kính mong quý cô bác, quý anh chị và các bạn thanh niên sinh viên xin hãy đến tham dự hỗ trợ thật
đông để cùng nhau giúp chuyển ngọn lửa Tự Do và Nhân Quyền về trên quê hương Việt Nam.
Trân trọng kính mời,
San Jose, ngày 28 tháng 11 năm 2009
Thay mặt Ban tổ chức,
Nguyễn Minh Huy
Đại diện Thanh Niên Sinh Viên Cờ Vàng
− Mọi ý kiến đóng góp tiếp tay hỗ trợ, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ e-mail
TuoiTreCoVang@yahoo.com, hoặc qua số điện thoại (408) 515-7659, hay có thể liên lạc qua trang nhà
website: www.TuoiTreCoVang.net.
− Vì buổi sinh hoạt ngoài trời, xin quý vị nhớ mang theo áo thật ấm.

