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Sehr
S
geeh
hrter Herr Bürgerme
eister (Inn
nensenato
or)
Sie mir, auch
Gestatten
G
a
im Namen dess Vereins der vietna
amesischeen Flüchtlinge in
Hamburg
H
e. V., micch an Sie zu
z wenden
em besond
deren Anliiegen.
n mit eine
Als
A vietnam
mesische Flüchtling
ge in Deuttschland wissen
w
wirr, die großßartige Tat
Deutschla
D
u würdigen, mehr als
a 40.000 >>Boat People<<
<
nds und der Bevölkerung zu
aufzunehm
a
men und uns
u ein Le
eben in Freeiheit und
d Würde zu
z ermögliichen. Es wurde
damit
d
nich
ht nur Leb
ben geretttet, sonde rn auch Hoffnung
H
geboren
g
u
und Chancen
geschenkt
g
t. Wir werrden dies niemals
n
veergessen.
Durch
D
ein Attentat von
v rechtssradikalen
n Terroristten wurde
en zwei un
nserer Lan
ndsleute
im Augustt 1980 in tragischer
t
r Weise geetötet. Die
e Tat schm
merzte unss zutiefst.. Dennoch
h
sind
s
wir de
er Hambu
urger Polizzei und deer Justiz dankbar, dass die Tääter schne
ell gefasstt
und
u zu ho
ohen Haftsstrafen verurteilt wu
urden. Mitt der Veru
urteilung dder Täter wurde das
Verbreche
V
en gesühn
nt. Wir waren und s ind bereitt, diese Ta
at zu vergeeben denn der
ewige
e
Hasss im Herzzen würde
e niemals den Frieden in unsere Seele bringen.
Umso
U
befrremdlicher nehmen
n eine Inittiative zurr Umbenennung de r Halskesttraße zur
Kenntnis
K
((Unterlage
en anbei),, deren Sin
nn das Wiederaufle
eben des H
Hasses un
nd der
Rachegelü
R
üst als Ziel angestre
ebt wird. D
Die Art, wie
w die Inittiative auffgebaut wird,
widerspric
w
cht unsere
em Geist der
d Vergeb
bung und der Versö
öhnung. W
Wir lehnen
n es ab,
Deutschla
D
nd wegen
n dieser Ta
at zu veru
urteilen. Irrläufer
I
gibt es in j edem Lan
nd und wirr
sind
s
überzzeugt davo
on, dass die
d deutscche Demokratie stark und geefestigt ge
enug ist,
solche
s
Irrläufer ausszuhalten.
Wir
W distan
nzieren uns ausdrüccklich von dieser Initiative. Hass und R
Rachegelüst würden
n
niemals
n
un
nser Ziel sein.
s
Wir
W wünscchen Ihne
en viel Erfo
olg in der schwierig
gen Ausfüh
hrung Ihrees Amtes..

Mit
M freund
dlichen Grüßen
Der
D Vorsittzender
LE
L NGOC TUN
NG
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Kính gửi ông Thị Trưởng Hamburg,
kính thưa quý Ngài đại diện chính quyền Cộng Hòa Liên bang Đức,
trong chức vụ đại diện của Hội Người Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hamburg chúng
tôi xin mạn phép trình bày đến Ông / quý Ngài một sự việc rất nhạy cảm.
Là người Việt Nam Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức chúng tôi cảm nhận chính sách
đầy nhân ái của Chính Phủ và Dân Tộc nước Đức đã lãnh nhận hơn 40.000 người
thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam. Tạo dựng và giúp đở chúng tôi có nền tảng của một đời
sống đầy nhân bản, tự do và tự trọng. Chúng tôi không bao giờ quên tấm lòng độ
lượng này.
Quý vị không những cứu mạng sống, mà còn mở rộng cho chúng tôi một chân trời mới
đầy hy vọng và ước nguyện.
Biến cố vào tháng tám năm 1980 của một vài người quá khích đã gây tử vong rất
thương tâm cho 2 người Việt tỵ nạn. Sự kiện việc này đã gây hoang mang, đau đớn,
phẩn uất sâu đậm cho những người Việt tỵ nạn vào thời điểm đó (1980).
Tâm trạng đau thương, hoảng sợ, tức giận này đã được giải tỏa một cách nhanh
chóng, cũng nhờ cảnh sát địa phương hết lòng truy tầm, bắt được thủ phạm và tòa án
với luật pháp nghiêm minh Cộng Hòa Liên Bang Đức đã kết án, xử tội các tội phạm một
cách đích đáng.
Những tội phạm quá khích này đã lảnh án và đền tội về cách hành xử quá khích của
họ.
Đa số người Việt tỵ nạn chúng tôi cùng với thời gian đã hỷ xả điều tội lỗi của chuyện
quá khích này, vì rằng sự thù hận sâu đậm trong trái tim không bao giờ mang lại niềm
Hạnh Phúc và Thanh Thản cho tâm hồn của mình.
Sự căm phẩn và thù hận của việc này lại được nhắc nhở và đào xới trở về qua nhóm
hội đoàn người bản xứ mang tên „Sáng kiến cho Dự Án đổi tên đường
Halskestrasse với tên hai người Việt Tỵ Nạn đã mất‟.
Ý nghĩa và hình thức triển khai trở lại sự việc đã qua 35 năm về trước của Hội Đoàn
này,
„Dự Án đổi tên đường Halskestrasse với tên hai người Việt Tỵ Nạn đã mất‟ đã
đi ngược lại tinh thần Bác Ái Hỷ Xả và Hội Nhập của Hội Người Việt tỵ nạn cộng sản
Hamburg và đại đa số Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Cộng Hòa Liên Bang Đức.
Về chuyện này, chúng tôi không muốn, không hưởng ứng kết án nước Cộng Hòa Liên
Bang Đức bất cứ dưới hình thức nào.

Thiết nghĩ một vài nhóm người quá khích và bạo động đều có trên mọi Đất Nước, trong
các Hội Đoàn và Xã Hội.
Chúng tôi tin tưởng, nền Dân Chủ, Dân Trí của Cộng Hòa Liên Bang Đức rất vững chắc
và chặt chẻ, để ngăn chặn nhóm người quá khích và bạo động này.
Chúng tôi Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Hamburg không hưởng ứng, không ủng hộ,
không tham dự „Dự Án đổi tên đường này‟ qua mọi phương thức và hành động.
Thù Hận và Ý Niệm Trả Thù không là Chân Lý và Chủ Đích của chúng tôi.
Kính chúc ông Thị Trưởng / quý Ngài đại diện chính quyền Cộng Hòa Liên bang Đức
đat nhiều thành quả tốt đẹp trong thời gian đặc nhiệm của ông / qúy Ngài.
Trân Trọng
Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Hamburg

