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Hamburg, ngày 28.9.2007 

T   H  Ư    M  Ờ  I 
 

 
Tham dự lễ ra mắt "Hội Xây Dựng Tượng Đài Tỵ Nạn Hamburg e. V." 
   
     - Kính gởi quý vị đại diện các hội đoàn, tổ chức tôn giáo, đảng phái,  
     - Kính gởi quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, 
     - Kính gởi quý vị thân hào nhân sĩ, quý đồng hương. 
      
 
Kính thưa Quý Vị, 
 
gần ba mươi năm trước đây đã có trên 11.000 người Việt tỵ nạn được các chuyến tàu "Cap Anamur" cứu 
sống trên biển Đông và hiện đang định cư tại Cộng Hoà Liên Bang Đức cũng như tại nhiều quốc gia khác 
trên thế giới.  
 
Được sự khích lệ của cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp năm châu cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của một 
số yếu nhân Việt và Đức, nên "Hội Xây Dựng Tượng Đài Tỵ Nạn Hamburg e. V." đã được thành hình.  
 
Mục tiêu chính của Hội là xây dựng một tượng đài tại hải cảng Hamburg để nhắc nhở cho hậu thế niềm 
tri ân sâu xa của người Việt tỵ nạn đối với chính quyền và nhân dân Đức, đặc biệt đối với Ủy Ban Cap 
Anamur. Qua đó chúng ta cũng khẳng định chính nghĩa quốc gia của hàng triệu người Việt Tỵ Nạn Cộng 
Sản bằng một biểu tượng cụ thể tại một hải cảng quốc tế, nơi hàng năm tiếp đón khoảng 6 triệu du 
khách đến từ khắp nơi trên thế giới. 
 
Để có dịp trình bày chi tiết các diễn tiến và kết quả của công tác này, chúng tôi trân trọng kính mời Quý 
Vị đến tham dự lễ ra mắt của "Hội Xây Dựng Tượng Đài Tỵ Nạn Hamburg e. V." được tổ chức vào ngày: 
 

thứ bảy, 03.11.2007 
lúc 15:30 giờ 
tại  "Haus der Jugend Farmsen" 
Berner Heerweg 187,  
22159 Hamburg (U-Farmsen) 

 
Sự hiện diện của Quý Vị sẽ là một khích lệ quý báu cho chúng tôi để vững tâm tiếp tục tiến trình vận 
động, đồng thời cũng nói lên tình đoàn kết tương trợ của người Việt Tỵ Nạn. 
 
 
Trân trọng 
TM. Hội Xây Dựng Tượng Đài Tỵ Nạn Hamburg e. V. 
Hội Trưởng 
 

 
 
Nguyễn Hữu Huấn 


