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Lễ Tri Ân 40 Năm Đức Quốc nhận 

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Việt Nam 

 

 

Minh Hoài| 

Troisdorf, 21.9.2019. 

  

Hôm nay trời vào đầu mùa thu ấm áp. Trong ánh nắng cuối hè êm dịu của buổi 

chiều, lúc 14:00 giờ, đông đảo quý vị đại diện các tổ chức và hội đoàn cùng đồng 

bào huởng ứng lời mời của Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn (LH NVTN), đã từ mọi 

miền Nam Bắc tụ họp về trong khuôn viên của lâu đài Wissem, chung quanh đài 

Tuởng Niệm tiến sĩ Rupert Neudeck, để cùng cử hành buổi lễ Tri Ân nước Đức tiếp 

nhận Thuyền Nhân Tỵ Nạn Việt Nam cách đây 40 năm. 
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Sau phần khai mạc bằng quốc ca Đức và Việt ông Nguyễn Văn Rị tiến hành nghi 

thức tưởng niệm công đức tiền nhân, đồng bào và các chiến sĩ đã hy sinh vì lý 

tưởng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Ông đặt vòng hoa trước tấm bia của tiến 

sĩ Rupert Neudeck và mời vị đô trưởng thành phố Troisdorf, Klaus-Werner 

Jablonski, vị đại diện Ủy Ban Cap Anamur Bernd Göken và bà Christel Neudeck 

cùng đồng bào thắp nến. 

  

Kế đến, đại diện cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Đức và thay mặt cho ban tổ chức 

LH NVTN, vị trưởng thượng cụ Nguyễn Đình Tâm, 95 tuổi cùng cô Kim Ngân ngỏ 

lời trân trọng tạ ơn đến chính phủ và người dân Đức. Cô Kim Ngân được 10 ngày 

tuổi khi tàu Cap Anamur cứu vớt. 

  

Cụ Nguyễn Đình Tâm, 95 tuổi cùng cô Kim Ngân ngỏ lời tạ ơn đến chính phủ và 

người dân Đức . 

Ông tỉnh trưởng Jablonski, trong lời chào mừng, đã nhắc nhở về trách nhiệm 

chính trị và nhân đạo của các quốc gia đối với những người đang phải lánh nạn là 

phải làm sao để không ai phải miễn cưỡng rời bỏ quê hương mình. Và ông cũng 

cảm ơn người Việt tỵ nạn đã có nhiều nỗ lực hội nhập tốt đẹp và đang đóng góp 

cho xã hội Đức Quốc được phong phú hơn. 
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Ông tỉnh trưởng Jablonski 

  

Ông Bernd Göken trong trách vụ tổng quản trị của Ủy ban Cap Anamur (UB CA) 

trình bầy về những khó khăn mà UB gặp phải khi ra tay cứu người trên biển, 

nhưng lại bị tố cáo là vi phạm luật pháp. Từ công việc cứu thuyền nhân tỵ nạn Việt 

Nam UB CA đã mở rộng công việc từ thiện của mình đến 53 quốc gia và đã chăm 

sóc y tế cho hàng mấy chục triệu người bằng cách xây dựng nhà thương, truờng 

học và những hạ tầng cơ sở. Nhờ đó mà người dân không cần phải di tản và lánh 

nạn. 

 
Ông Bernd Göken 

  

Kế tiếp bà Christel Neudeck chia xẻ cảm nhận của bà về ngày hôm nay là một 

ngày thật đặc biệt trong một bầu không khí đầy khích lệ cho công việc từ thiện 

của UB CA. Bà tin rằng chồng bà cũng đang hiện diện nơi đây trong buổi lễ này. 

Bà rất hãnh diện khi thấy những ngưòi Đức gốc Việt Nam hát bài quốc ca Đức và 

cảm ơn nuớc Đức. Chính bà có nhu cầu cảm ơn các bạn Việt Nam đã mang đến 
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cho nuớc Đức một sinh lực mới, và bà đã trích lời của chủ tịch Quốc Hội Đức, tiến 

sĩ Wolfgang Schäuble như sau:“Bằng chứng rõ rệt nhất rằng Hội Nhập không phải 

là mối đe dọa, song là một sự phong phú, đó là quá trình Hội Nhập của người Việt 

tại Đức.“ 

 
Bà Christel Neudeck 

  

Sau phần phát biểu tại chỗ là phần đọc các văn thư chào mừng của các chính 

khách và chức sắc tôn giáo không đến tham dự được. 

Truớc nhất là vị đại diện chính phủ liên bang, ông giáo sư tiến sĩ Günther Krings, 

thứ trưởng bộ nội vụ liên bang. 

Sau đó là vị thống đốc tiểu bang Nordrhein-Westfalen, ông Armin Laschet. 

Rồi đến ông Herbert Reul, bộ trưởng bộ nội vụ tiểu bang. 

Kế đến là ông tiến sĩ Joachim Stamp, bộ truởng bộ thanh niên, gia đình, tỵ nạn và 

hội nhập.   

Và sau cùng là Đức Tổng Giám Mục địa phận Köln, Đức Hồng Y Rainer Maria 

Woelki. 

  

Nội dung chính của 5 văn thư chào mừng nêu trên là trân trọng những gì tiến sĩ 

Rupert Neudeck và UB CA đã làm cho thuyền nhân tỵ nạn và ca ngợi những nỗ lực 

hội nhập rất thành công của người Việt Nam tại Đức, tạo cho đời sống xã hội 

thêm phong phú. (Xin xem những văn thư bằng tiếng Đức kèm theo ở dưới). 

  

Xen kẽ những lời phát biểu và những văn thư là phần trình bầy bằng đàn dương 

cầm độc đáo của các cháu An, Huy và hai em My. Họa sĩ nổi tiếng tại Đức là anh 

Lê Đức Lập đã gửi tặng cho bà Christel Neudeck một bức tranh chân dung tiến sĩ 

Rupert Neudeck, và gửi biếu ông Bernd Göken của UB CA một bức tranh về cảnh 

tàu Cap Anamur đang cứu vớt thuyền nhân để tỏ lòng tri ân. 
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Trong phần văn nghệ đấu tranh các anh chị Thy Kim, Vĩnh Điệp, Mỹ Lệ, Minh Mẫn 

và những anh chị khác đã gửi đến đồng bào những ca khúc thôi thúc tình yêu quê 

hương và dân tộc. 
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Trước khi chấm dứt chương trình lúc 18:30 giờ ông Nguyễn Văn Rị đã ngỏ lời cảm 

ơn đến tất cả quý đồng hương đã đến tham gia buổi lễ, đóng góp công sức, vật 

chất cũng như tài chánh để trang trải những chi phí tổ chức và để quyên góp cho 

những công việc từ thiện của Úy Ban Cap Anamur (*). Mọi người đều cảm nhận 

buổi lễ hôm nay thật là trang trọng và ý nghĩa nhờ có thêm phần triển lãm hình 

ảnh thuyền nhân cũng như bàn thông tin của anh Đinh Văn Thiệu xin chữ ký gửi 

đến Nghị Viện Âu Châu yêu cầu duyệt xét kỹ lưỡng vấn đề Nhân Quyền tại Việt 

Nam trước khi thông qua Hiệp Ước Thương Mại Tự Do giữa Âu Châu và Việt Nam. 

  

Minh Hoài 

https://photos.google.com/share/AF1QipOCmDGuFA2XtYzbyT4ORJ5I28fTU1-

E4Rs9xKTbEqEjn-

eRMwuXjfiXbOsQ2gnUMw?key=c3JnM3pjNGFwVTh5TlFuRHhydzV0NXU2RTQxc0

NR 

https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/FMfcgxwDrRRXhlQNdrJsrHvBtqlJB

rXr 
https://photos.google.com/share/AF1QipPCMfuuKVDql72uxkwxmeN8jrGte2NF6YFRcOl5Yxarte8
_6_pad-4Dwu437XOKrQ?key=ZFJhOWV5b2d1S2U2emJyWXpCWEZPS2Z5cG5DNzln 
https://drive.google.com/drive/folders/11mb2dJaRZQor4pc7OBYmJBsSXfr8wuhb 

(*) Vào ngày 25.9.2019, ông Nguyễn Văn Rị đã trao cho Ủy Ban CAP ANAMUR số 

tiền quyên góp tại buổi lễ: 

https://photos.google.com/share/AF1QipOCmDGuFA2XtYzbyT4ORJ5I28fTU1-E4Rs9xKTbEqEjn-eRMwuXjfiXbOsQ2gnUMw?key=c3JnM3pjNGFwVTh5TlFuRHhydzV0NXU2RTQxc0NR
https://photos.google.com/share/AF1QipOCmDGuFA2XtYzbyT4ORJ5I28fTU1-E4Rs9xKTbEqEjn-eRMwuXjfiXbOsQ2gnUMw?key=c3JnM3pjNGFwVTh5TlFuRHhydzV0NXU2RTQxc0NR
https://photos.google.com/share/AF1QipOCmDGuFA2XtYzbyT4ORJ5I28fTU1-E4Rs9xKTbEqEjn-eRMwuXjfiXbOsQ2gnUMw?key=c3JnM3pjNGFwVTh5TlFuRHhydzV0NXU2RTQxc0NR
https://photos.google.com/share/AF1QipOCmDGuFA2XtYzbyT4ORJ5I28fTU1-E4Rs9xKTbEqEjn-eRMwuXjfiXbOsQ2gnUMw?key=c3JnM3pjNGFwVTh5TlFuRHhydzV0NXU2RTQxc0NR
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/FMfcgxwDrRRXhlQNdrJsrHvBtqlJBrXr
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/FMfcgxwDrRRXhlQNdrJsrHvBtqlJBrXr
https://photos.google.com/share/AF1QipPCMfuuKVDql72uxkwxmeN8jrGte2NF6YFRcOl5Yxarte8_6_pad-4Dwu437XOKrQ?key=ZFJhOWV5b2d1S2U2emJyWXpCWEZPS2Z5cG5DNzln
https://photos.google.com/share/AF1QipPCMfuuKVDql72uxkwxmeN8jrGte2NF6YFRcOl5Yxarte8_6_pad-4Dwu437XOKrQ?key=ZFJhOWV5b2d1S2U2emJyWXpCWEZPS2Z5cG5DNzln
https://drive.google.com/drive/folders/11mb2dJaRZQor4pc7OBYmJBsSXfr8wuhb


7 

 

 

------------------------------------------------------ 

Nguồn: http://www.viettin.de/node/1419 

 

Chuyển Đến: NgoVanMinh  van-minh@gmx.net 

Ngày 27/9/2019 

www.vietnamvanhien.org 
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