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Không xây dựng khu tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Moritzburg, CHLBĐ
Trong cuộc họp tại thành phố Moritzburg giữa Phái đoàn của Diễn Đàn Việt Nam 21 (DĐVN 21)
và giới thẩm quyền của thành phố Moritzburg vào ngày 23.08.2016, các ông Jörg Hänisch, Thị
trưởng thành phố, Giáo sư Tiến sĩ Thomas Knittel, chủ tich ban chấp hành (Vorsteher) cơ sở
Giáo hội Tin lành Diakonenhaus (DH) và ông Jens Knechtel, Giám đốc hành chánh
(Verwaltungsleiter) của DH, đã khẳng định „không xây dựng khu tưởng niệm Hồ Chí Minh“.
Tại cuộc họp, Thị trưởng Hänisch cho biết Ủy ban kỹ thuật (Technischer Ausschuss/TA)
Moritzburg vào ngày 04.08.2016 đã từ chối đơn xin xây cất (Bauantrag) của phía chủ trương
lập khu tưởng niệm. Ông Jens Knechtel cho biết thêm, cơ sở Giáo hội cho một người VN thuê
một mảnh đất trong khuôn viên DH nhằm phục hồi lại chứng tích của các học sinh Việt Nam đã
lưu trú trong ký túc xá „Käthe-Kollwitz“ vào thập niên 50, chứ không phải để biến khu lưu niệm
học sinh thành khu tưởng nhớ Hồ Chí Minh. Sau khi có sự bất bình, phản kháng mạnh mẽ của
cộng đồng Việt nam tại Đức ban điều hành DH sẽ xét lại những thỏa thuận trong hơp đồng thuê
đất (Pachtvertrag), trong đó có phần tấm bảng đồng ghi các học sinh VIệt Nam tiếp đón HCM
đến Moritzburg vào năm 1957. Ở điểm này,TS Dương Hồng Ân đã giải thích rõ về lập trường
người Việt Nam không chấp nhận những chứng tích có tiềm năng bị lạm dụng cho ý đồ chính
trị. TS Ân cũng thông tin cho giới thẩm quyền Moritzburg biết có hai cựu học sinh VN tại
Moritzburg ngỏ ý chỉ nên có một tấm biển đơn sơ ghi nhớ lưu học sinh Việt Nam đã từng ở đây,
không nhất thiết phải nhớ tới HCM và nhất là không dựng tượng HCM.
Sau cuộc họp phái đoàn DĐVN21 đã được Ban Giám Đốc DH và Thị trưởng hướng dẫn ra
thăm mảnh đất được dư tính trùng tu khu lưu niệm học sinh VN tại Morizburg. Cũng cùng ngày
phái đoàn DĐVN 21 đã gặp bà Yvonne Olivier và các ông Patrick Frenkel và Christian Junker,
đại diện đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDU) tại thành phố Morizburg. TS Ân xác định giá trị
cao của bản tuyên bố của chi bộ đảng CDU Moritzburg có lập trường rất rõ ràng không chấp
nhận việc xây dựng tượng đài cho một cá nhân độc tài Cộng Sản, đồng thời cám ơn Đảng bộ
CDU đã hỗ trợ cộng đồng VN tại CHLBĐ trong cuộc đầu tranh chống sùng bái cá nhân, lãnh tụ.
Tiến sĩ Dương Hồng Ân, trưởng phái đoàn DĐVN 21, cho biết các cuộc tiếp xúc tại thành phố
Moritzburg đã diễn ra rất cởi mở trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
Yêu cầu của DĐVN 21 „Không có khu tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Morizburg-Đức“ đã
được đáp ứng. Thành quả này là kết quả chung cho mọi tổ chức, đoàn thể và những cá nhân
thiện chí trong cộng đồng Việt Nam tại CHLBĐ đã cùng kiên trì đấu tranh từ lúc giới báo chí
truyền thông tiếng Việt của nhà nước CSVN loan tin, phóng đại về ý nghĩa trùng tu khu lưu
niệm học sinh thành nơi tưởng niệm HCM gây hoang mang và phẫn nộ trong cộng đồng VN.
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