Bia ttri ân Cap
C An
namur tại cản
ng Ham
mburg
Sau 9 n
năm tái thiết (2010-2019) với n
nhiều trở ng
gại và tốn phí, đoạn đđường đi bộ
b cảng
Hambu
urg ngay trrung tâm th
hành phố, vừa được
c khánh thà
ành vào nggày 03.5.2019 với
sự chủ tọa của ôn
ng Jens Ke
erstan (bộ trưởng mô
ôi trường và
v năng lư
ượng tại Ha
amburg)
cùng nhiều cơ qu
uan truyền hình báo chí. Đây là
à địa điểm du lịch tiếếp đón hơn
n 8 triệu
du khácch hàng nă
ăm và cũng là nơi đư
ược đặt bia
a tri ân Cap Anamur của ngườ
ời Việt tỵ
nạn CS
S tại CHLB
B Đức từ năm
n
2009 . Khởi đầu
u, tất cả các kiến trúúc và vật thể
t trên
đoạn đ
đường nàyy đều được
c gỡ bỏ dầ
ần dần, vìì thế tượng
g đài Cap Anamur cũng
c
đã
được th
háo gỡ từ cuối năm 2015.
2
Đoạn đ
đường đi bộ
b do bà kiế
ến trúc sư nổi tiếng Zaha
Z
Hadid (†2016) thiết kế là một bờ
đê dài 1.285 métt, được nâ
âng cao từ
ừ 7,20 mét lên 8,90 mét.
m Tốn pphí 136 triệ
ệu EUR
với 32..400 mét khối
k
Bê tông cốt sắtt, 3.840 tấn cột sắt thép,
t
17.7700 mét vu
uông đá
Bazan cho 5,437 bậc lên xu
uống từ mặ
ặt đường đi
đ bộ xuống hai bên ggần mực nước
n
và
đường xe chạy.
Một tuầ
ần trước ng
gày khánh
h thành, bia
a tri ân Cap Ananur (hình
(
cuốnn sách bằng đồng)
đã đượ
ợc đưa trở
ở lại địa điể
ểm cũ và đ
được gắn cao trên bờ
b rào cảnng ngay tru
ung tâm
của đoạ
ạn đường đi bộ.
Một điề
ều đáng ch
hú ý là trên
n toàn bộ đ
đoạn đườn
ng đi bộ mới
m được táái thiết này
y không
còn bấtt cứ một di
d tich lịch sử
s hay tượ
ợng đài nào (như chiếc mỏ neoo dài hơn 6 thước
được đ
đặt từ năm 1976….) ngoại trừ ttấm bia tri ân chính quyền,
q
nhâân dân Đức và Ủy
Ban Ca
ap Anamurr của ngườ
ời Việt tỵ nạ
ạn tại CHL
LB Đức.

