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Bổ nhiệm chức vụ Ngoại Trưởng Cộng Hòa Liên Bang Đức
Kính thưa Bà Ngoại Trưởng,
Chúng tôi chân thành chúc mừng Bà được bổ nhiệm chức vụ Ngoại Trưởng Cộng Hòa Liên
Bang Đức. Chúng tôi xin kính chúc Bà khi đảm nhận chức năng đầy trọng trách này, nhiều
nghị lực, nhiều may mắn để hoàn tất công tác quan trọng này.
Cộng đồng người Việt tại Đức cảm nhận thấy mình may mắn, hạnh phúc hiện được sống
trong một đất nước dân chủ, tự do và phóng khoáng. Nơi đây, ở Đức, hàng ngày chúng tôi
trải nghiệm, chứng kiến được những giá trị cơ bản của nền dân chủ, trái ngược hoàn toàn
với Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN). Nơi mà đảng cộng sản cai trị khắc
nghiệt, công khai vi phạm các quyền công dân, tự do tôn giáo, tự do báo chí và tự do ngôn
luận. Chính quyền Hà Nội đã không quan tâm, không tôn trọng và không thực thi các điều cơ
bản liên quan đến nhân quyền được quy định trong „Đối thoại pháp quyền Đức-Việt“ và
„Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Âu châu (EU)“. Và mới
đây,vào ngày 14.12.2021 Bà Phạm Đoan Trang,một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng ở
Việt Nam đã bị kết án 9 năm tù.
Kính thưa Bà Ngoại Trưởng
Chúng tôi thành tâm thỉnh cầu Bà hãy can thiệp và đòi tự do ngay cho nhà hoạt động nhân
quyền, đồng thời lên tiếng phản đối Chính quyền Hà Nội đã kết án nặng nề đối với Phạm
Đoan Trang.Chúng tôi rất hoan nghênh một chính sách ngoại giao dựa trên các giá trị đạo
đức do Bà khởi xướng.Chính sách này đang được thể hiện qua những chỉ trích công khai và
cứng rắn không chỉ nhằm chống những cường quốc độc đoán như Trung quốc,Nga…,mà
còn áp dụng cho cả những nước nhỏ độc tài như Belarus,Triều Tiên, Việt Nam.
Giáng sinh sắp tới, chúng tôi xin kính chúc Bà và Gia đình những ngày lễ vui vẻ và một Năm
mới An khang và nhiều thành công.
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