Ngày 20.12.2016
Nhận định về cuộc khủng bố tại thành phố Bá Linh (Đức)
Chúng tôi vô cùng bàng hoàng và phẫn uất trước tin „Chợ Giáng Sinh ở khu Nhà
thờ tưởng niệm (Gedächtniskirche)“ tại Bá Linh bị khủng bố.
Nước Đức đau buồn, Bá Linh đau buồn và chúng tôi, những người Việt Nam tại
Đức xin chia sẻ nỗi đau buồn với nhân dân Đức và Bá linh về những nạn nhân ở
chợ Giáng Sinh Bá Linh. Trong giờ phút đau thương này, tất cả chúng ta đều là
người Bá Linh.
Chúng tôi vô cùng xúc động và đau buồn. Tâm tư chúng tôi xin hướng về người
thân của các nạn nhân thiệt mạng và bị thương, sống ở Bá Linh, ở Đức hay ở
nước ngoài. Hành động bạo lực đã lấy đi mạng sống của những người vô tội chỉ
đang muốn mừng đón ngày lễ của tình thương.
Cuộc khủng bố là một cuộc tấn công vào „lối sống của chúng ta“ (lời của Tổng
Thống Gauck), vào cuộc sống trong tự do và dân chủ. Chúng tôi những người
Việt ở Đức đã biết quá rõ chế độ độc tài ở Việt Nam nên rất trân quý được sống
hạnh phúc trong một nền dân chủ tự do. Vì vậy chúng tôi tích cực chống lại chủ
nghĩa cực đoan hữu hay tả, chống lại bạo lực và những hành động phi nhân. Nói
cách khác, chúng tôi luôn đề cao việc bảo vệ nền dân chủ và tự do ở Đức. Cho
mục đích này, tất cả mọi người phải hợp tác để những hành động bạo lực tương
tự không được phép tái diễn.
Dù bị nhiều tổn thương và mất mát, Bá Linh vẩn là thành phố phóng khoáng và
bao dung cho mọi người dân Bá Linh, đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, đã
sống chung nhiều năm trong hòa bình.
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