
31nÜ§c ÇÙc

Làn sóng thÙ nhÃt
NÜ§c ñÙc hiŒn
Çang phäi ÇÓi m¥t v§i làn sóng thuyŠn nhân vÜ®t bi‹n ñÎa
Trung Häi Ç‹  trÓn chåy n¶i chi‰n ª ÇÃt nÜ§c h†. ñây không
phäi lÀn ÇÀu tiên nÜ§c ñÙc Çón nhÆn thuyŠn nhân xin tÎ nån.
TØ nh»ng næm cuÓi thÆp niên 1970 Ç‰n gi»a thÆp niên 1980,
nÜ§c ñÙc lÀn ÇÀu tiên ti‰p nhÆn thuyŠn nhân tÎ nån ViŒt Nam.
CÛng nhÜ nh»ng thuyŠn nhân Libya và Syria, h† trÓn chåy khÕi
quê hÜÖng trên nh»ng con tàu bé nhÕ mong manh, thi‰u an toàn,
không Çû trang bÎ Ç‹ vÜ®t qua sóng to gió l§n cûa Çåi ÇÜÖng.
Theo Ü§c tính cûa Cao ûy tÎ nån Liên HiŒp QuÓc,  có ít nhÃt hÖn
250.000 thuyŠn nhân ViŒt Nam, còn ÇÜ®c g†i là “boat people”
thiŒt mång ngoài bi‹n. Næm 1979, Liên HiŒp QuÓc t° chÙc m¶t
h¶i nghÎ quÓc t‰ vŠ ngÜ©i tÎ nån ñông dÜÖng, thØa nhÆn quy ch‰
tÎ nån ÇÓi v§i thuyŠn nhân tåi các tråi ti‰p cÜ Thái Lan, Mã Lai,
Nam DÜÖng, HÒng Kông và  Phi LuÆt Tân, mª ÇÜ©ng cho hàng
loåt ngÜ©i ViŒt Nam ÇÜ®c Çi ÇÎnh cÜ ª m¶t quÓc gia thÙ ba. 
Nhóm thuyŠn nhân ViŒt Nam ÇÀu tiên v§i khoäng 650 ngÜ©i Ç‰n
phi trÜ©ng Hannover vào cuÓi næm 1978 ÇÜ®c nÜ§c ñÙc Çón ti‰p
rÃt nÒng hÆu. Ti‰p theo, næm 1979, phóng viên Rupert Neudeck
cùng v§i m¶t sÓ ngÜ©i cùng chí hÜ§ng Çã hô hào kêu g†i lòng
nhân tØ bác ái cûa ngÜ©i ñÙc, quyên góp tiŠn cÙu tr® và thành lÆp
“m¶t con tàu cho ViŒt Nam” (Ein Schiff für Vietnam). H† thuê
chi‰c tàu chª hàng Cap Anamur, thay Ç°i trang bÎ và bi‰n thành
m¶t bŒnh viŒn n°i ª gi»a bi‹n khÖi. V§i m¶t Ç¶i ngÛ gÒm các kÏ
thuÆt viên, ti‰p vÆn viên, bác sï, y tá tình nguyŒn, tàu Cap
Anamur dÜ§i s¿ chÌ huy cûa thuyŠn trÜªng Klaus Buck Çã ra
khÖi vào ngày 13.8.1979 Ç‹ v§t thuyŠn nhân ViŒt Nam trên bi‹n
ñông. Nh»ng ngÜ©i ûng h¶ chÜÖng trình này gÒm các nhân vÆt
tên tu°i nÜ§c ñÙc nhÜ Heinrich Böll, Helmut Schmidt, Alfred
Biolek, Bruno Ganz, Norbert Blüm và Peter Scholl-Latour. V§i
Cap Anamur ông Neudeck Çã cÙu v§t 11.340 thuyŠn nhân ViŒt
Nam trên bi‹n ñông. T°ng c¶ng nÜ§c ñÙc Çón nhÆn khoäng
40.000 ngÜ©i tÎ nån ViŒt Nam trong khoän th©i gian này. TrÈ em
dÜ§i tu°i vÎ thành niên không cha mË, không giám h¶ ÇÜ®c nhiŠu
gia Çình ñÙc nhÆn Ç« ÇÀu, ti‰p tøc nuôi dåy thay cha mË ru¶t.
M¶t sÓ khác ÇÜ®c ÇÜa vào các trÜ©ng n¶i trú, theo h†c ti‰p
chÜÖng trình trung h†c ª ñÙc. ñÓi v§i nh»ng ngÜ©i còn tu°i lao
Ç¶ng, sau khi ÇÜ®c h†c m¶t khóa ñÙc ng» kéo dài 900 ti‰t, h†
tìm con ÇÜ©ng ti‰n thân b¢ng cách ti‰p tøc h†c låi Çåi h†c ho¥c
Çi h†c m¶t ngành nghŠ nào Çó, m¶t sÓ tìm ÇÜ®c viŒc làm ª các
nhà máy, công xÜªng. ChÌ m¶t sÓ ít do khó khæn vŠ ti‰ng ñÙc
ho¥c tÜÖng ÇÓi cao tu°i thì Çành chÃp nhÆn xin tr® cÃp Xã h¶i.
Sau hÖn 30 næm nhÆp cÜ tÎ nån tåi nÜ§c ñÙc, Ça sÓ ngÜ©i tÎ nån
ViŒt có m¶t cu¶c sÓng °n ÇÎnh, h¶i nhÆp thành công ª m†i lÙa
tu°i, tÀng l§p. N‰u th‰ hŒ ngÜ©i ViŒt tÎ nån ÇÀu tiên tåi ñÙc chÌ
có m¶t sÓ ít ti‰p tøc Çi h†c trung h†c, Çåi h†c, hay ti‰p tøc hành
nghŠ mà h† Çã làm trÜ§c kia ª ViŒt Nam, thì th‰ hŒ thÙ hai Ça
sÓ rÃt thành công trong cu¶c sÓng do h† không g¥p trª ngåi vŠ
ngôn ng» nhÜ cha mË mình.
NgÜ©i tÎ nån ViŒt Nam ÇÜ®c xem là m¶t nhóm dân nhÆp cÜ có
tinh thÀn cÀu ti‰n, siêng næng, cÀn mÅn và  không gây mÃt an
ninh trÆt t¿ xã h¶i ñÙc. ña sÓ ngÜ©i ViŒt theo PhÆt giáo hay
không có Çåo (th© cúng ông bà). M¶t sÓ theo Çåo CÖ ñÓc giáo.
ThÆm chí h† còn có linh møc ngÜ©i ViŒt Nam ÇÜ®c b° nhiŒm
Ç‰n chæm sóc, giúp Ç« c¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt tåi các giáo phÆn
vì nÜ§c ñÙc là m¶t nÜ§c có khoäng 62% dân sÓ theo CÖ ñÓc .
Làn sóng thÙ hai
Cu¶c cách mång Hoa Lài  tåi Tunisia Çã làm bùng n° làn sóng
tÎ nån thuyŠn nhân vÜ®t ñÎa Trung Häi tØ nh»ng næm 2010,
2011. GiÓng nhÜ thuyŠn nhân ViŒt Nam, h† cÛng lênh Çênh trên
nh»ng chi‰c thuyŠn, Çôi khi chÌ là m¶t loåi thuyŠn phao cÃp cÙu

thô sÖ, không Ç¶ng cÖ, không la
bàn, hoàn toàn phó thác sÓ mŒnh
mình cho may rûi. Ti‰p nÓi là
cu¶c n¶i chi‰n Libya và Syria.
Nh»ng s¿ kiŒn này dÅn Ç‰n làn
sóng tÎ nån thuyŠn nhân k› løc tåi
châu Âu.
Trong khi nÜ§c ñÙc Çã mª r¶ng vòng tay ti‰p nhÆn tÎ nån thuyŠn
nhân ViŒt Nam vào cuÓi thÆp niên 1970 cho Ç‰n gi»a thÆp niên
1980, thì nh»ng thuyŠn nhân cûa làn sóng thÙ hai này kém may
m¡n hÖn, vì EU không thÕa thuÆn ÇÜ®c v§i nhau vŠ k‰ hoåch
cùng gánh vác nh»ng ngÜ©i tÎ nån này. Riêng ª ñÙc, chính phû
liên bang Ü§c chØng së có khoäng 800.000 - 1 triŒu ngÜ©i xin tÎ
nån trong næm 2015.
Ngoài n‡ l¿c cûa chính phû ñÙc Ç‹ kh¡c phøc làn sóng tÎ nån Ò
åt này, cÛng có rÃt nhiŠu cá nhân, h¶i Çoàn ñÙc t¿ ÇÙng quyên
góp, cÙu tr® cho nh»ng ngÜ©i xin tÎ nån mà Ça sÓ Ç‰n tØ Libya
hay Syria. Tuy th‰ gi§i không th‹ làm ngÖ trÜ§c hình änh xác bé
3 tu°i ngÜ©i Syria n¢m úp m¥t xuÓng ÇÃt, trôi dåt vào bãi bi‹n
Th° Nhï Kÿ, nhÜng nÜ§c ñÙc Çã không có ÇÜ®c m¶t con tàu
Cap Anamur cho làn sóng thuyŠn nhân thÙ hai này.
TrÜ§c kia, thuyŠn nhân ViŒt Nam ÇÜ®c nÜ§c ñÙc giang tay Çón
nhÆn vì vào th©i Çi‹m Ãy, nŠn kinh t‰ châu Âu nói chung và nŠn
kinh t‰ nÜ§c ñÙc nói riêng Çang trong th©i kÿ thÎnh vÜ®ng. HiŒn
nay châu Âu Çang g¥p trª ngåi vŠ kinh t‰, thÃt nghiŒp gia tæng,
chÜa k‹ EU còn Çang Çiên ÇÀu vŠ khûng hoäng kinh t‰ tåi Hy låp.
ñ‹ giäi thích tình trång trên, các nhà tâm lš h† ÇÜa ra ví dø, n‰u
ngÜ©i bÃm chuông nhà bån là m¶t ngÜ©i l« ÇÜ©ng, Çói khát và
mŒt mÕi, mà bån không hŠ quen bi‰t, thì có lë bån së dÍ dàng cho
h† tá túc hÖn là m¶t ngÜ©i hàng xóm ª nhà sát bên cånh. Lúc Çó
bån có th‹ së lånh lùng Çóng rÀm cánh cºa sau khi thÓt lên: “Hãy
sang bÃm chuông nhà k‰ bên Çi, cÛng là hàng xóm cä ÇÃy”.
HŒ quä cûa hai th©i Çi‹m lÎch sº
Cách Çây hÖn 30 næm, chính phû ñÙc Çã n§i r¶ng quy ch‰ tÎ nån,
ÇÖn giän hóa thû tøc ti‰p nhÆn thuyŠn nhân ViŒt Nam b¢ng cách
công nhÆn h† là nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c hÜªng quy ch‰ tÎ nån nhân
Çåo. H† không phäi träi qua nh»ng thû tøc xin tÎ nån rÜ©m rà
phÙc tåp nhÜ hiŒn nay.
Cách Çây hÖn 30 næm, Chính phû ñÙc chÌ phäi nhÆn 40.000
ngÜ©i trong t°ng sÓ khoäng 800.000 thuyŠn nhân ViŒt Nam. 
Cách Çây hÖn 30 næm, thuyŠn nhân ViŒt Nam Ç‰n ñÙc xin tÎ nån
khi nŠn kinh t‰ cûa nÜ§c ñÙc Çang sung mãn (thiên th©i), nÜ§c
ñÙc và ViŒt nam không có hiŠm khích quÓc gia (ÇÎa l®i), ngÜ©i
ñÙc và ngÜ©i ViŒt Nam không xung kh¡c vŠ tôn giáo (nhân
hòa), nh»ng y‰u tÓ mà làn sóng thuyŠn nhân thÙ hai không có
ho¥c không may m¡n ÇÜ®c hÜªng.
Tr§ trêu hÖn n»a là Çã không có hÆu sinh cûa con tàu Cap
Anamur, mà theo ti‰ng La Tinh “Anemurium” có nghïa là “”MÛi
l¶ng gió” - tên m¶t mÛi ÇÃt thu¶c thÎ trÃn Mersin ª b© Nam nÜ§c
Th° Nhï Kÿ, nhìn ra ñÎa Trung Häi, nÖi mà nay m‡i ngày bi‰t
bao thuyŠn nhân bÕ mång trên ÇÜ©ng vÜ®t bi‹n lánh nån.
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