
                                              BUNDESVERBAND DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE  

                                                 IN DER BUNDESREPUBLIK  DEUTSCHLAND e.V. 

 

                                                       Reg.Nr.9325 Amtsgericht Frankfurt am Main 
                                                c/o Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm Postfach 40435  in 12313 Berlin 

                              E- mail: hoangml69@hotmail. Com -   Internet : www.lienhoinvtn.de 

 

                                                      Lời cảm tạ của Liên Hội NVTN tại CHLB Đức 

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo 

Kính thưa quý vị trong các  Hội Đoàn, Tổ Chức, Tập Thể Chống Cộng tại CHLB Đức 

Kính thưa quý Thân Hào Nhân Sĩ trên toàn nước Đức và các quốc gia lân cận tại Âu Châu 

Lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30.4 là một sự kiện quan trọng đối với tất cả người Việt Nam . Về phương 

diện lịch sử đó là ngày Cộng Sản Quốc Tế đã thôn tính toàn cõi Việt Nam. Về phương diện chính trị thì đó là 

ngày đánh dấu sự bạo tàn gian ác đã thắng công lý đạo đức . Về phương diện công dân giáo dục thì đó là một 

bài học để đời về sự mất tự do dân chủ dưới tay kẻ cầm quyền độc đảng độc tài . Về phương diện tâm linh 

thì đó lại là một nhu cầu tinh thần cho những người bị mất nước tan nhà , bị đày đọa ức hiếp từ tinh thần đến 

thể xác , để họ có dịp bày tỏ sự phẫn nộ đau thương với chế độ bất nhân , hầu vơi đi những uất ức và giảm 

bớt những ức chế tinh thần đưa tới hiện tượng trầm cảm. 

Ngày 30.04.2016 năm nay trùng với ngày thứ Bảy cuối tuần . Một ngày mùa xuân nắng dịu như gọi mời mọi 

người ra đường thưởng thức khí trời trong lành và hưởng hơi ấm của nắng xuân. 

Chúng tôi cám ơn Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Frankfurt a.M. đã đảm nhiệm phần tổ chức biểu tình và tuần 

hành tại địa phương . 

Khi phần Biểu Tình để thể hiện lòng căm phẫn trước Lãnh Sự Quán CSVN và cuộc tuần hành để trình bày 

kêu gọi dân chúng Đức tại địa phương ủng hộ  tinh thần chống đảng Cộng Sản Việt Nam độc tài gian ác , thì 

phần hội thảo tại  Hội Trường Albin-Göhring-Halle ở Bad Homburg  lại là dịp người Việt ngồi lại với nhau 

với trọn tấm lòng hướng về quê hương đất nước trước bàn thờ Tổ Quốc trang trọng với hình ảnh các Tướng 

Lãnh Vị Quốc Vong Thân , với vòng hoa tưởng niệm và  cờ Vàng rực rỡ. 

Sau nghi thức chào cờ Đức Việt và  phần dâng hương lên bàn thờ Tổ Quốc với lời khấn nguyện cho anh linh 

tử sĩ cho quê hưong sớm có tự do hòa bình  ,  các vị đại diện lãnh đạo tôn giáo gồm  Mục Sư Bửu Ái  Cư Sĩ 

Trí Lực Cư Sĩ  Lê Công Tắc  cùng  sự hiệp thông của Linh Mục Đinh Xuân Minh Frankfurt đã cầu nguyện 

quốc thái dân an  trong  đầy ý nghĩa tâm linh . Sau đó lễ dâng nến lên bàn thờ Tổ Quốc trong tiếng ca Kinh 

Hòa Bình  tạo nên một không khí trang nghiêm cảm động hầu như chạm tới trái tim của từng  người đến 

tham dự. 

Xen kẽ là  phát biểu ngắn của đại diện  Liên Hội để cảnh báo về tình hình Biển Đông , Đồng Bằng sông Cửu 

Long , thảm họa môi sinh… tại VN  và phần sinh hoạt trao đổi ý kiến của các Hội Đoàn với Ban Chấp Hành 

Liên Hội , tuy được thâu gọn để tránh choán thời gian  nhưng cũng  đủ để các quan khách đóng góp trao đổi 

súc tích. 

Riêng  phần tham luận của nhà văn Phan Nhật Nam đến từ Hoa Kỳ  thì quả nhiên ông  đã không phụ lòng 

người hâm mộ. 

Với trí nhớ chính xác ông đã đưa mọi người về lại những ngày tang thương  trong cuối tháng Ba và suốt 

tháng Tư 1975 ;  trong tiếng kể của ông đã có nhiều tiếng thở dài u uất trong hàng ghế thính giả . Là tù nhân 

trong trại cải tạo với  14 năm tù và 2 năm quản chế ông đã trải qua  những tháng năm  tù biệt lập 

trong  cũi  tù , đã gặp nhà thơ Nguyễn Chí Thiện , Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Đức Giám Mục Francois-

Xavier Nguyễn Văn Thuận …trong hoàn cảnh nghiệt ngã . Cuối cùng ông kết luận là cho dù bên này hay 
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bên kia chiến tuyến con người Việt Nam vẫn khổ như nhau , vẫn bị Cộng Sản đày đọa hoặc lợi dụng cho đến 

xương tủy rồi vắt chanh bỏ vỏ. Lời kết luận của ông tạo nên sự đồng cảm của một người cựu chiến binh bên 

kia chiến tuyến cũng  có mặt tại Hội Trường và là một người  rất ngưỡng mộ phong cách của ông cũng như 

của toàn thể  chiến sĩ VNCH . 

Trước khi chấm dứt phần hội luận nhà thơ Đỗ Lan lên trình bày một tác phẩm của mình về người chiến sĩ 

VNCH, ý thơ day dứt lời thơ ngậm ngùi : 

                                                                     Những người Anh tôi 

                                                                   Tôi có những người anh 

 Trong các ngành binh chủng 

của Quân Lực Việt Nam anh dũng. 

Chiến đấu bao năm không biết đầu hàng. 

Nhưng hỡi ôi ! Vận nước đã suy tàn, 

Anh buông súng nhưng lòng không thua giặc. 

Quân đội tan hàng, các anh tản mát 

Ôm mối hận thù trôi dạt bốn phương. 

Nhắc tới anh, tôi chất ngất niềm thương. 

Bốn mươi mốt năm vẫn còn vương ngấn lệ. 

Anh tôi đó ! Đã ra ngoài trần thế, 

như anh Hưng, anh Phú, anh Nam. 

Và bao nhiêu anh chiến sĩ ngang tàng. 

Của những chàng trai con Hồng cháu Lạc. 

Hỡi người ơi ! Xin người đừng lạnh nhạt, 

Nhìn anh tôi kẻ hành khất bên đường. 

Lê tấm thân tàn dãi gió dầm sương, 

Là ai đó, người nhận ra chăng nhỉ ? * 

Bao năm qua, tôi vẫn thầm suy nghĩ, 

Tôi sẽ viết hoài, viết mãi về anh. 

Ca ngợi người trai đi viết sử xanh, 

Để dân Việt nhớ công anh đời đời. 

Đã nằm xuống cho chúng tôi được sống. 

Anh tôi đó ! Trong lao tù nô cộng, 

Đói rách cơ hàn, vất vả lầm than. 

Bút mực nào tả xiết nỗi gian nan, 

Kính thưa quý vị , 

Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 41 đã thành công ngoài sự dự kiến của Ban Tổ Chức  và  được chấm dứt 

trong những tiếng ca đấu tranh mạnh mẽ của đoàn nghệ sĩ đến từ Pháp và Đức, . 

Chúng tôi , đại diện Liên Hội,  xin chân thành cảm tạ sự đáp lời mời gọi và hiện diện đông đảo  của Quý Hội 

Đoàn , Đoàn Thể và Thân Hào Nhân Sĩ chống Cộng trên toàn nước Đức và các quốc gia lân cận như Pháp, 

Hòa-Lan…trong suốt buổi Lễ Tưởng Niệm . 

Chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm tạ  trực tiếp đến : 

  

-Ông Lê Công Tắc , Cư Sĩ Phật Giáo Hòa Hảo 

-Mục sư Bửu Ái , Hội Thánh Tin Lành Frankfurt 

-Cư sĩ Trí Lực Giáo Hội Phật Giáo đến từ Thụy Điển 

-Linh mục Đinh Xuân Minh Chánh xứ  giáo xứ Đức tại Frankurt.  

-Linh Mục Dominik Trần Mạnh Nam SDB Tuyên Úy Cộng Đoàn CGVN tại Frankfurt. 

-Liên Đoàn Công Giáo VN tại Đức 

-Cộng Đồng Người Việt Tư Do München 

-Cộng đồng Người Việt TNCS Odenwald 

-Hội Người Việt Tỵ nạn Cộng Sản Hamburg 

-Hội Người Việt Ty nạn Cộng Sản Bremen 
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-Hội Người Việt Tỵ nạn Cộng Sản tại Ruhrgebiet 

-Hội Người việt Tỵ nạn Cộng Sản Recklinghausen 

-Hội Người Việt Ty nạn Cộng Sản Mönchengladbach 

-Hội Người Việt tỵ nạn Köln 

-Hội Người Việt Tự Do Krefeld. 

-Hội Điều Hợp sinh hoạt NVTN tại CHLB Đức. 

-Hội văn hóa khoa học tại Đức 

-VietNam Haus Berlin 

-Hội Người Việt Ty nạn Bonn 

-Hội Người Việt Ty nạn Koblenz 

.Hội Người Việt Tỵ nạn Cộng sản Nürnberg 

-Hội Người Việt Tỵ nạn Reutlingen 

-Hội NVTN tại Manheim 

-Cộng đồng NVTD Leipzig 

-Đảng Tự Do Dân Chủ VN tại Đức. 

-Đảng Thăng Tiến 

-Đảng Dân Tộc 

-Việt Nam Quốc Dân Đảng khu bộ Đức.Quốc. 

-Đảng Việt Tân xứ bộ Đức Quốc 

-Lực Lượng Dân tộc cứu nguy Tổ Quốc, Radio Đáp Lời Sông Núi 

-Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại Đức Quốc. 

-Vovinam Việt Võ Đạo Hùng Vương & Ban Văn Vũ Điểm Sáng Darmstadt 

-Radio Việt Nam Hải ngoại Âu Châu 

-Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Âu Châu và Đức 

-Phong Trào Giáo Dân VN Hải Ngoại, Tống Viết Bường Đức Quốc. 

-Hội người Việt Cao Niên Frankfurt và VPC 

-Hội ngưởi Việt Cao Niên München 

-Hội Văn Hoá Phụ Nữ Tự Do Việt Nam Frankfurt am Main 

-Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc. 

-Hội Ái Hữu Người Việt Miền Trung Tỵ Nạn Âu Châu 

-Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng Hòa Lan 

-Võ Sư Vũ Minh Đức Saarbrücken 

Chúng tôi cũng không quên chân thành cám ơn những bàn tay nhiệt tình đóng góp: 

-Bà Phạm Bích Thủy , thân hữu 

-Bà. Phương thị Phi Nga Hội VHPNVNTD tại Đức 

-ÔB. Sơn Chi/Trần Nhật Duật , thân hữu 

-ÔB. Nguyễn Khắc Giang , thân hữu 

-Bà Thái Kim Oanh , thân hữu 

-Bà Thái Kim Phượng , thân hữu 

-Bà Thái Kim Yến , thân hữu 

-Cô Trần Thị Mỹ Châu , thân hữu 

-Bà Vũ Xuân Bình , Ban Văn Vũ Điểm Sáng 

-Bà Bùi Thị Mỹ Hồng , thân hữu 

-Bà Lê Nhất Hiển , thân hữu 

-Bà Nguyễn Văng Tuyết Hồng , thân hữu 

-Bà Trần Thiên Nga , thân hữu 

-Bà Nguyễn Thị Minh Châu , thân hữu 

-Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai , thân hữu 

-AC. Ngô Văn Minh & Thụy An , thân hữu 

-ÔB. Trịnh Văn Mến&Hiền  , thân hữu 

-Bà Kim Vàng Massmann , thân hữu 

-Họa Sĩ Lê Đức Lập , Ông Lý Minh Thanh , CĐNVTNCS tại Odenwald 

-Hội NVTNCS Mönchengladbach 

-Ông Bùi Minh Đức , thân hữu 
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-Cô Trần Thị Kim Loan , nhiếp ảnh quay phim 

-Ông Nguyễn Thanh Sơn , truyền thông 

-Ông Lê Ngọc Châu, ký giả văn bút truyền thông 

-Ca sĩ và MC Hạt Sương Khuya , quý anh chị em ca sĩ và ban nhạc Pháp Đức. 

Và cuối cùng xin gửi lời cảm tạ rất trân quý đến nhà văn Phan Nhật Nam .  

Kính thư 

Hoàng Thị Mỹ Lâm 

TM LHNVTNtại CHLB Đức e.V. 

Berlin ngày 05.05.2016 

https://picasaweb.google.com/116897395074146178381/6280832097983504801 

 

https://youtu.be/bEG4ro75-uA 
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