
Xin muôn đời ghi nhớ Cap Anamur 

 

Tên Cap Anamur không xa lạ gì với người Việtnam đang sống tại Cộng hòa liên bang Đức, và có lẽ cả 
trên toàn thế giới .  

Có thể nói, với 11.488 người Việtnam tỵ nạn chúng ta ở đây, tên Cap Anamur đi đôi gắn liền với đời 
sống chúng ta. Con tầu Cap Anamur đã đi tìm kiếm và cứu vớt chúng ta trong cuộc hành trình vượt 
biển vào những năm cuối thập niên 70 và cả thập niên 80 của thế kỷ trước. 
 
Trên bước đường vượt biển đầy nguy hiểm bằng những con thuyền bé nhỏ thô sơ, thiếu thốn và chật 
chội, bất cứ sự giúp đỡ, chỉ dẫn hữu ích nào cũng là việc cứu sống. Trong nỗi khốn cùng tuyệt vọng 
đang lênh đênh, hay chao đảo giữa giông tố trên đại dương mênh mông, bỗng dưng được một con tầu 
như Cap Anamur đến cứu giúp vớt thoát khỏi hiểm nguy vô định hướng, chúng ta như được cứu thoát 
khỏi sự chết và cho sống lại.  

Nhiều người đã vui mừng cảm động kêu lên với nước mắt tâm tình lòng biết ơn và ghi nhớ kỷ niệm lạ 
lùng có một không hai trong đời luôn mãi, và âm thầm hay truyền tụng kể cho nhau nghe về phép lạ đã 
sống trải qua. 

„Những gì khắc ghi sâu đậm trong tâm hồn người khác là đài kỷ niệm đẹp nhất của một người để lại.“ 
(Albert Schweitzer). 

Đài kỷ niệm Cap Anamur  luôn khắc ghi sâu đậm nơi tâm hồn chúng ta, thế hệ Cap Anamur. Bây giờ 
chúng ta, những người đã chịu ơn Cap Anamur muốn cùng nhau, xây một tượng đài cám ơn nhớ về 
đất nước cùng những người đã phát động đưa ra chương trình nhân đạo Cap Anamur cho con người. 

Gỗ đá, cát gạch, mầu sắc không thể diễn tả trọn vẹn hết tấm lòng con người chúng ta. Nhưng chúng là 
nhân chứng cho tấm lòng của con người muốn nói lên cho thế hệ hôm nay cùng ngày mai về tấm lòng 
biết ơn của chúng ta. 

Trong tâm tình cùng ý hướng đó, chúng ta cùng chung tay góp công sức theo khả năng, xây dựng đài 
kỷ niệm muôn đời ghi nhớ Cap Anamur.  

Đây là bổn phận tinh thần, cùng là cung cách sống đạo đức „ Uống nước nhớ nguồn – Ăn trái nhớ kẻ 
trồng cây“.  
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