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’’Tôi cũng là người Việt Nam – Ich bin auch ein Vietnamese“ câu mở đầu trong
bài nói chuyện của Tiến sĩ Rupert Neudeck trong ngày Đại hội kỷ niệm 35 năm Cap
Anamur do Ủy Ban Cap Anamur phối hợp với Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản
Hamburg tổ chức trước Tượng Đài Thuyền Nhân Tỵ Nạn CS tại cảng Hamburg ngày
09.8.2014. Câu nói của ông đã gây một ấn tượng thương quý mãnh liệt đối với hơn
3.000 1 người Việt từ khắp nước Đức cũng như từ vài quốc gia lân cận đến tham dự
buổi lễ… Đây cũng là câu nói để đời trong ngày sinh nhật 75 tuổi của ông và lần này có
thể là lần tổ chức cuối cùng kỷ niệm Cap Anamur theo như Thông Báo của Ban Tổ
Chức.

Cảm ơn nước Đức, Cảm ơn Cap Anamur
Một lần nữa cảng Hamburg lại tưng bừng đón tiếp một ngày tri ân và hội ngộ của
người Việt khắp mọi tiểu bang trong rừng cờ vàng ba sọc đỏ tung bay giữa vùng biển
trời lồng lộng để tưởng nhớ đến quê mẹ bên kia bờ đại dương. Đất trời cũng chìu lòng
người nên những cơn mưa âm ỉ buổi sáng, những cơn gió mạnh, những đám mây đen
vần vũ trên bầu trời cũng dần dần biến mất. Trời quang đãng dần và vầng thái dương bắt
đầu chiếu những tia nắng ấm áp vào lòng người thật rộn ràng vui tươi khi bắt đầu buổi
lễ vào lúc 14 giờ.

Ông Nguyễn Hữu Huấn, Trưởng Ban Tổ Chức
Cô MC Thanh Trúc với tiếng Đức lưu loát đã điều khiển linh động nhịp nhàng,
vui nhộn trong suốt buổi lễ hoàn toàn nói tiếng Đức.
Trong bài diễn văn chào mừng, Ông Nguyễn Hữu Huấn, Trưởng Ban Tổ Chức đã
cảm ơn mọi người và giới thiệu thành phần quan khách đến tham dự. Trong đó có quý
ông Dr. Hans-Jochen Jaschke, Giám Mục phụ tá Giáo phận Hamburg; ông Franz
Muntefering, cựu phó thủ tướng (SPD); ông Dr. Philipp Rösler, cựu phó thủ tướng, cựu
đảng trưởng FDP, hiện là Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ; Ký giả Frank
Alt, Giám Đốc chương trình truyền hình Baden Baden; ông Freimut Duve, thành viên
quốc hội liên bang; Luật sư Burgkhard Müller-Söncksen, cựu thành viên quốc hội liên

bang; Mục sư Roman Siewert, quản trị Nazareth Haus Nordeich; Dr. Hans-Christoph
Müchler, Chủ tịch Hội con tàu bệnh viện Helgoland giúp Việt Nam; Bà Anne
Wangnick, quả phụ của cố thuyền trưởng Rolf Wangnick tàu Cap Anamur; Dr. Werner
Strahl, Chủ tịch Ủy Ban Cap Anamur; Till Gröner, quản trị chương trình Grünehelme;
Dr. Med.Hans-Georg Tafel, cựu Bác sĩ cấp cứu trên tàu Cap Anamur và Bà Dr. Luise
Druke LL.M. đại học Havard…
Về phía Việt Nam có sự hiện diện các vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo: Linh
Mục Vincent Maria Phạm Cao Quý (Roma); Mục sư Nguyễn Văn Hiếu (Nordhorn); Sư
Cô Tuệ Đàm Nghiêm, (chùa Bảo Quang Hamburg); Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ
tịch Liên Hội Người Việt tại CHLB Đức; ông Phùng Khải Tuấn, Chủ tịch Liên Đoàn
Công Giáo Việt Nam; ông Nguyễn Văn Rị, Chủ tịch Hội Người Việt TNCS
Mönchengladbach; ông Phù Vân, Chủ bút báo Viên Giác; ông Lê Văn Hồng, Cộng
Đoàn trưởng Công Giáo Hamburg; ông Nguyễn Thanh Hải và cô Phí Thị Lan Hương,
đại diện Hội Danke Deutschland tại Berlin; ông Lê Ngọc Châu, Đại diện hệ thống
truyền thông Calitoday tại Âu Châu; và một số người Việt từ các quốc gia khác đã được
tàu Cap Anamur vớt từ năm 1979 đến năm 1986. Đến từ Hoa Kỳ có MC Ca Nhạc sĩ
Nam Lộc, Đại diện cho Trung Tâm Asia và đài truyền hình SBTN; ông bà Dương Phục
và Thanh Thủy, Giám Đốc đài phát thanh Việt Nam tại Texas, là những người đã từng
tích cực phục vụ trên tàu Cap Anamur, phụ trách chương trình Boat People S.O.S; các
ông Nguyễn Thành Công và ông Võ Thành Nhân, phóng viên đài SBTN. Đến từ
Canada có Nha sĩ Hoàng Đình Trí, Bác sĩ Trương Hữu Độ, Bác sĩ Trương Lâm Liễu
Kim đại diện Liên Hội Người Việt Canada và bà Lâm Tuyết, Chủ tịch Ủy Ban Xây
Dựng Viện Bảo Tàng Thuyền nhân tại Ottawa…

Dr. H. Jaschke, Giám mục phụ tá Giáo phận Hamburg
Trong phần phát biểu của ông Hans-Jochen Jaschke, Đức Giám Mục đã nhấn
mạnh đến khổ nạn chiến tranh đau thương ở Phi châu, Syrien, Palästina và đề nghị
chúng ta cần phải có một chính sách về tỵ nạn.
Tiếp theo là phần phát biểu của các cựu chính khách, trước hết ông cựu phó thủ
tướng Müntefering ca tụng sự hội nhập thành công của cộng đồng người Việt.

Dr. Philipp Rösler, cựu Phó Thủ tướng nước Đức
Ông cựu phó thủ tướng Dr. Philipp Rösler, sinh trưởng tại Việt Nam, trong bài
phát biểu ngắn gọn đã cảm ơn ông Neudeck đã cứu vớt thuyền nhân Việt Nam. Phải
chăng vô hình chung ông đã thừa nhận gốc gác Việt Nam của mình.

Anh John Nguyễn Khánh Hưng (FDP), thế hệ thứ hai
Đặc biệt anh John Nguyễn Khánh Hưng (26 tuổi, đảng FDP) một thanh niên trẻ
thế hệ thứ hai, sinh trưởng tại Đức đã nói về sự hội nhập của người Việt vào xã hội Đức
và hy vọng rằng những người trẻ tuổi cần giữ cả hai nền văn hóa và nên theo đuổi
ngành chính trị để sau này có cơ hội giúp quê hương Việt Nam.
Qua thế hệ trẻ này và qua những tràng pháo tay nồng nhiệt của bà con khi đón
tiếp cũng như khi ông Neudeck bước lên diễn đàn cũng đủ nói lên tinh thần biết ơn,ngoài ơn cha mẹ, ơn quê hương tổ quốc, ơn Thầy Tổ, ơn chúng sanh,- chúng ta còn phải
biết ơn những ân nhân đã cứu độ mình theo truyền thống của người Việt Nam và đó
cũng là một trong tứ trọng ân mà Đức Phật đã dạy. Điều đó cũng có thể khẳng định
rằng, sau này dù thế hệ thứ nhất của các bậc cha ông không còn có thể tổ chức những
buổi lễ tri ân nữa thì những thế hệ con cháu kế thừa vẫn còn tiếp tục tổ chức những ngày
hội ngộ và tri ân khác. Cũng chính vì lý do này và muốn lưu truyền lại những chứng
tích lịch sử về sự hiện diện và thành quả của cộng đồng người Việt tỵ nạn trên khắp
năm châu cho những thế hệ Việt Nam mai sau, nên mới có sự hiện diện của đại diện Ủy

Ban Xây Dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân Canada đến tham dự; cũng như các đài
truyền thanh truyền hình SBTN, Radio Saigon Houston, Radio Việt Nam Hải Ngoại…
đến phỏng vấn và ghi trực tiếp những thước phim để trình chiếu và lưu giữ trong Viện
Bảo Tàng Thuyền Nhân sau này.
Ngoài ra cũng có vài tiết mục văn nghệ ca, vũ có ý nghĩa liên quan đến ngày tri
ân. Xuất sắc nhất là Ca Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hamburg đã đồng ca hai bài quốc
ca Đức-VNCH được rất nhiều người Đức ngưỡng mộ. Đây là lần thứ hai, cũng tại nơi
này cách đây 5 năm trong buổi Lễ khánh thành Tượng Đài Thuyền Nhân Tỵ Nạn vào
năm 2009, Ca Đoàn cũng đã hát bài quốc ca này.

Hai vị cựu Phó Thủ tướng Philipp Rösler và Franz Muntefering với các cháu thế hệ thứ
hai
Những chiếc áo dài Việt Nam thướt tha của các bà các cô tiếp viên, của các chị
em trong Ca Đoàn Công Giáo, của người tham dự đã điểm tô thêm sắc màu đầy vẻ sinh
động của một ngày lễ tại cảng Hamburg.
Được biết từ sáng sớm đài truyền thanh Hamburg đã loan tải nhiều lần bản tin về
ngày lễ hội; và buổi tối đài truyền hình Đức cũng đã trình chiếu hình ảnh sinh hoạt ngày
kỷ niệm 35 năm Cap Anamur. Trước khi khai mạc buổi lễ nhiều đài truyền thông đã
phỏng vấn tại chỗ một số người đến tham dự. Họ đã kể lại những câu chuyện vượt biển
đào thoát chế độ cộng sản bằng những chiếc thuyền nhỏ mong manh trong những
chuyến hải hành kinh hoàng trên biển cả mênh mông, bất chấp bão tố, hải tặc dã man,
dám đánh đổi cả mạng sống để tìm tự do. Họ rưng rưng nước mắt cảm ơn Tiến sĩ
Neudeck, vì nếu không có ông, không có những chuyến tàu Cap Anamur nhân đạo cứu
nguy trên biển thì giờ đây họ đã không còn cơ hội đứng đây để nói lời cảm ơn ông. Cảm
ơn, nhớ ơn hay tri ân là những lời chân thành nhất phát xuất tự trong thâm tâm theo
truyền thống của người Việt Nam.
Buổi lễ kỷ niệm 35 năm Cap Anamur tại cảng Hamburg kết thúc lúc 16 giờ,
nhưng bà con vẫn còn lưu luyến ở lại để có dịp chụp hình lưu niệm với ông bà Neudeck,
với các yếu nhân và nghệ sĩ Nam Lộc mà họ mến mộ.
Ban Tổ Chức đã phục vụ rất chu đáo: nước uống cho số khách mời bên trong, ẩm
thực cho bà con người đến tham dự bên ngoài; một chiếc xe Bus do các anh Thượng và
Phúc, tài xế xe Bus HVV Hamburg, chở những khách phương xa không thông thạo

đường sá từ cảng Hamburg sau lễ buổi sáng về hội trường và từ hội trường về hai nơi
ngủ đêm là Chùa Bảo Quang Hamburg ở Billstedt và Võ đường Taekwondo của Võ sư
Thành Long ở Wandsbek sau đêm văn nghệ.

Ký giả Frank Alt, Giám đốc chương trình truyền hình Baden Baden
Đêm văn nghệ mừng đại hội 35 năm Cap Anamur bắt đầu vào lúc 19 giờ tại hội
trường Đại học Quân đội Helmut-Schmidt Universität tại Hamburg-Jenfeld.
Cứ ngỡ số người tham dự sẽ ít đi rất nhiều vì bà con ở các nơi xa sẽ trở về nhà
hay về chùa Viên Giác tại Hannover để tham dự đại lễ Vu Lan và Lễ Hội Quán Âm
khánh thành tượng Quán Âm lộ thiên cao 8 mét và như thường lệ cũng có chương trình
văn nghệ miễn phí với ca sĩ đến từ Hoa Kỳ được tổ chức cùng ngày. Nhưng số lượng
khán giả đến dự đêm văn nghệ ngày càng đông chật cả hội trường trên con số 7-800 như
anh chị em trong Ban Tổ Chức dự trù.
Nhóm MC Mỹ Lệ, Minh Mẫn, Thanh Hương và Đức Hiếu đã điều hợp sinh động
chương trình đêm văn nghệ.

Lễ chào cờ Đức-Việt (Ca đoàn Công Giáo Hamburg)
Sau phần nghi thức chào cờ và mặc niệm như thường lệ, ông Lê Ngọc Tùng, Chủ
tịch Hội Người Việt TNCS Hamburg, đại diện Ban Tổ Chức lên chào mừng quan
khách.

Tiếp đến là lời cảm tạ của ông bà Neudeck trước những tràng pháo tay nồng nhiệt
của thuyền nhân Việt Nam tham dự bên trong và bên ngoài hội trường. Ông là một vị ân
nhân, một vị Bồ Tát đã cứu sống và ban cho họ một cuộc sống bình an trên xứ sở tự do
đầy nhân bản và tình người. Một bó hoa cho bà- người đàn bà đã cùng ông hy sinh cả
cuộc đời trong nhiều công tác từ thiện không biên giới. Hết sáng lập Ủy Ban Cap
Anamur rồi đến tổ chức Hội Mũ Xanh (Grünehelme e.V.), ông bà vẫn luôn dũng mãnh
hiến thân phục vụ cho hạnh nguyện cứu đời.

Dr. H. G.erner Strahll, đương kim chủ tịch UB Cap Anamur
Cùng với lý tưởng đó, là phần phát biểu của các ông Tiến sĩ Werner Strahl; cũng
như ông Till Gröner, Hội Mũ Xanh (Grünehelme e.V.).
Qua sự trình bày của các yếu nhân nói trên thì sự hình thành một con tàu cứu
người vượt biển, thành lập Ủy Ban Cap Anamur với những hoạt động cứu người đều
tiến triển theo từng làn sóng người Việt vượt biển từ năm 1979 cho đến năm 1986. Con
số 11.300 thuyền nhận được vớt và được chính quyền Cộng Hòa Liên Bang Đức tiếp
nhận vào định cư quả là một cuộc vận động liên tục đấu tranh không ngừng của nhiều
giới chức và báo chí…
Những hình ảnh thân ái, những lời tường trình về quá trình cứu người vượt biển
đã làm cho những người hiện diện trong ngày lễ thêm xúc động. Nhìn vóc dáng gầy yếu
của vị ân nhân với tuổi đời 75 còn gánh thêm những công tác thiện nguyện trĩu nặng
trên vai; bà con đều thấy xót xa thương cảm. Họ luôn cầu nguyện cho ông bà được
nhiều sức khỏe để còn cơ hội tham dự những ngày lễ tri ân và hội ngộ ấm cúng đầy tình
nghĩa và tình người như hôm nay.
Ban Tổ Chức đã gây bất ngờ cho ông bà Neudeck khi trao tặng cho ông bà chi phí
một chuyến về thăm quê cũ tại Danzig (Ba Lan) mà hầu như từ lâu ông bà chưa về và
chưa dành thì giờ cho cuộc sống riêng tư của mình.
Mục sư Roman Siewert cũng trình bày công tác thiện nguyện của ông giúp đỡ
cho hơn mấy ngàn người Việt ngay từ khi họ mới đến định cư tại Norden.
Tiết mục đầy tình nghĩa trong đêm nay là Ban Tổ Chức đã trao tặng một check
tượng trưng số tiền của người Việt tỵ nạn khắp nơi ủng hộ cho ngày tổ chức 35 năm
Cap Anamur còn thừa lại sau khi đã tạm kết toán là 4.500 EURO 2; và nhóm Ẩm Thực
thiện nguyện cũng trao tặng một check tượng trưsố tiền cả vốn lẫn lời là 5.000 EURO 2

cho ông Neudeck để ủng hộ cho công tác thiện nguyện của UB Cap Anamur và Hội Mũ
Xanh. Con số chính xác sẽ được công bố sau.
Cũng xin được nói thêm, nhóm Ẩm Thực đã quy tụ một số anh chị em (DũngNgôn, Linh-Phát, Tám-Nguyệt, Hồng-Hà, Trọng-Thoa… và một số người thiện nguyện
khác) đã bỏ công sức và tài vật trong suốt một thời gian dài để chuẩn bị cho ngày lễ.
Với số lượng quan khách đông đảo như vậy, Ban Ẩm Thực đã phục vụ chu đáo, đầy đủ
cho mọi người; đó một điều đáng thán phục.
MC Nam Lộc, đại diện cho Trung Tâm Asia đã ngỏ lời chào mừng và ca tụng sự
thành công của Ban Tổ Chức từ hình thức đến nội dung buổi tri ân ông Neudeck và Ủy
Ban Cap Anamur đầy tình nghĩa ấm cúng. Sau khi tham dự buổi họp báo phỏng vấn ông
bà Neudeck tại phòng riêng bên cạnh, Nam Lộc đã hát tặng bà con bài hát „Sàigòn vĩnh
biệt“ do anh sáng tác cách đây 39 năm với giọng ca bùi ngùi truyền cảm.
Bà Lâm Tuyết, Chủ tịch Dự Án Xây Dựng Viện Bảo Tàng Thuyền nhân cũng
trình bày sự hình thành và sự tiến triển của chương trình này. Bà và vị đại diện Liên Hội
Người Việt Canada cũng đã trao tặng món quà lưu niệm cho ông Neudeck-Ủy Ban Cap
Anamur và quà lưu niệm cho Ban Tổ Chức-Hội Người Việt TNCS Hamburg.
Kế tiếp là các tiết mục văn nghệ mà khán giả đang nóng lòng chờ đợi. Anh Bùi
Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội Người Việt TNCS Hamburg, Trưởng Ban Văn nghệ, với
tinh thần trách nhiệm đã khổ công làm việc vất vả hơn mấy tháng trời mới quy tụ được
những giọng ca, những ban ca vũ từ các nơi xa đến đóng góp.
Nhí nhảnh và vô tư là các cháu trong nhóm thiếu nhi Cộng Đoàn Công Giáo
Hamburg qua màn vũ „Trống cơm“; cũng như màn hợp ca „Bốn phương họp mặt“ của
nhóm thiếu nhi Liên Đoàn Hướng Đạo Hoa Lư.
Sôi động và đầy ý nghĩa khích động tinh thần chống giặc ngoại xâm hiện tại là
hoạt cảnh „Triệu Trinh Nương“ của nhóm múa Ngân Tuyền Hamburg. Màn này tuy đã
được trình diễn vài lần, nhưng vẫn được khán giả hâm mộ.
Nhóm MC cũng đóng góp màn hoạt cảnh „Đêm chôn dầu vượt biển“ để khán giả
nhớ lại những nỗi âu lo, nhọc nhằn, chịu đựng khi tìm cách vượt thoát chế độ vô nhân
của cộng sản Việt Nam.
Duyên dáng, đẹp đẽ, trẻ trung là những màn ca múa của Ban Văn Vũ Điểm Sáng
đến từ Darmstadt. Bất cứ trình diễn nơi nào, Ban Văn Vũ Điểm Sáng cũng được khán
giả ái mộ.
Mới lạ và đặc biệt xuất hiện lần đầu tiên tại Hamburg là Ban Tứ Ca Frankfurt với
những giọng ca đầy cảm xúc đã trình diễn sinh động qua các nhạc phẩm „Triệu con
tim“, „Bên em đang có ta“ của Trúc Hồ. Ban Tứ Ca cũng đã diễn đạt tròn đầy tinh cảm
ngọt ngào qua nhạc phẩm “Đàn con nhớ mẹ“ của Quốc Bình sáng tác và hòa âm, trình
diễn đúng trong mùa Vu Lan Báo Hiếu.
Đặc sắc nhất là cháu Michael Chung, 14 tuổi, với bài „Geboren um zu leben“, em
đã ca diễn bằng một giọng hát thật tuyệt vời điêu luyện, có rất nhiều tương lai trong nền
âm nhạc.
Ngoài ra còn có những tài năng và giọng ca khác đóng góp như Bích Phượng
(Frankfurt); Mỹ Duyên, Anh Dũng; Mai Phương, Jenifer HD, Liên Đoàn Hướng Đạo
Hoa Lư và Ca Đoàn Công Giáo (Hamburg); Thy Kim (Mönchengladbach); Ngọc Ân
(Hòa Lan); Lê Hùng (Bremenhaven).

Ban nhạc „Cát Bụi“ đã từng sát cánh với Hội Người Việt TNCS Hamburg trong
những buổi lễ hội, nay lần nữa lại hết mình cống hiến tài năng để mong làm vừa lòng
giới mộ điệu. Tuy nhiên vì trời đã khuya, một số khán giả ra về do những bài phát biểu
quá dài chiếm mất thời lượng của phần văn nghệ nên họ không còn hào hứng nữa. Dù
vậy Ban nhạc vẫn tưng bừng sôi động với các giọng ca quen thuộc như: Đức Phong qua
các nhạc phẩm (Không, Thao thức anh về, Tàn tro, Hãy nhìn lại mình); Lê Hà (Những
lời mê hoặc, Tình đẹp như mơ, Những bước chân âm thầm, Vết thương cuối cùng);
Nhan Sáu (Xin thời gian qua mau, Xót Xa); Ngọc Đỉnh (Anh là ai?); Đức Tuấn (Tình
đời nghệ sĩ, Bao giờ em mới hiểu); Kim Nhung (Ngàn năm vẫn đợi, Để nhớ một thời ta
đã yêu, Chuyện thường tình thế thôi); Thanh Loan (Bài ca kỷ niệm, Sầu tím thiệp hồng,
Sẽ không bao giờ hết); và Jay Trí (Closer, Dance With Somebody, Careless Whisky,
Move Like Jacker).
Đêm văn nghệ kết thúc vào nửa khuya ngày lễ kỷ niệm 35 năm Cap Anamurngày hội ngộ và tri ân Ủy Ban Cap Anamur và chính quyền cùng nhân dân Đức đã mở
rộng vòng tay nhân đạo tiếp nhận, giúp đỡ, bảo bọc người tỵ nạn từ mấy mươi năm qua.
Cảm ơn Ủy Ban Cap Anamur, cảm ơn Hội Người Việt TNCS Hamburg đã kết
hợp tổ chức thành công một ngày lễ thật sống động, thật chu đáo cho cộng đồng người
Việt gần xa có dịp gặp gỡ, sống lại những kỷ niệm vui buồn từ mấy mươi năm qua; đặc
biệt thấy được cộng đồng đã lớn mạnh và có một đời sống thật an lành trên quê hương
mới và để thấy rõ thế hệ thứ hai đã hội nhập thành công về kỹ thuật, xã hội, văn hóa,
kinh tế và có thể từng bước tiến thân về chính trị. Đó là niềm vui, cũng là niềm hãnh
diện khi chia tay nhau và hẹn một ngày tái ngộ không xa...
Tường thuật: Phù Vân
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Được biết số tiền chính xác sau khi Ban TC kết toán chi thu đã chuyển cho ông Neudeck (cho UB Cap Anamur và Hội Mũ
Xanh) là 11.660 € trong đó 5.500 € của Ban TC và 6.160 € của nhóm ẩm thực.
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