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Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần của các Tôn Giáo bạn
Kính thưa Ông Dr. Neudeck
Kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể đồng hương Việt Nam.
Hôm nay Cap Anamur tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập và việc vớt người Việt trên
biển Đông, khi phải rời bỏ quê hương Việt Nam, ra đi tỵ nạn Cộng Sản và đã được chính bàn
tay chở che của chính phủ, nhân dân Đức, đặc biệt là của Ông Bà Dr. Neudeck; nên đã có hơn
10.000 người Việt Nam đang hưởng được hai chữ tự do thật sự tại quê hương thứ hai nầy. Xin
nhiệt liệt tán thưởng người có sáng kiến đầu tiên cứu người ấy là ông Dr. Neudeck.
25 năm là một phần tư của thế kỷ. Chặng đường ấy không dài so với 100 hay 1.000 năm;
nhưng nó đã thể hiện được tình người không biên giới. Bất kể là nam, nữ, Đông Tây hay khác
Tôn Giáo, mà dưới cái nhìn của Phật Giáo, chính ông là sự hiện thân của Bồ Tát Quan Thế
Âm, đã dang nhiều cánh tay ra để cứu khổ cho bao người trong cơn thập tử nhứt sanh ấy.
Hành động ấy chỉ có những vị Bồ Tát mới có thể làm được mà thôi.
Hôm nay chúng tôi đến đây, đại diện cho đại đa số đồng hương Phật Tử Việt Nam hiện đang
sống tại Cộng Hòa Liên Bang Đức nầy để tri ân chính phủ, các chính khách cũng như Ông Bà
và nhân dân Đức đã vì lòng từ bi và chia xẻ thật sự ý nghĩa của hai chữ tự do, mà sau đệ nhị
thế chiến, người Đức nói riêng và Âu Á nói chung, đã gặp khổ nạn; nên quý vị đã thông cảm
mà cưu mang chúng tôi cho đến ngày hôm nay trên quê hương nầy. Mặc dầu tôi không được
tàu Cap Anamur vớt; nhưng chia xẻ khi được một niềm vui hoặc nỗi buồn khi mất mát của
người khác, là bổn phận của chúng tôi; nên hôm nay chúng tôi đến đây để vinh danh Ông Dr.
Neudeck cũng như cảm ơn chính phủ Cộng Hòa Liên Bang Đức, rằng chúng tôi sẽ không bao
giờ quên nghĩa cử cao đẹp thánh thiện ấy.
Tục ngữ Việt Nam chúng tôi có câu: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây; Uống nước nhớ người đào
giếng". Do vậy mà ngay cả thế hệ đầu tiên và mãi đến những thế hệ thứ 2, thứ 3 sau nầy đi
nữa, chúng tôi vẫn luôn luôn thể hiện tinh thần nầy trong cuộc sống ấy tại đây, phải đóng góp
phần mình dầu ở bất cứ lãnh vực nào, để nhớ ơn những người đã sinh lại lần thứ hai đời mình.
Nếu không có sự cứu vớt của chiếc tàu Cap Anamur cách đây 25 năm về trước thì chúng tôi
không có được ngày hôm nay.
Trân trọng kính chào tất cả quý vị.
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