THÔNG CÁO BÁO CHÍ
v/v Khánh thành Tượng Đài Tri ân và Tưởng niệm tại Victoria
Phần lớn người Việt định cư tại hải ngoại sau năm 1975 là những người tỵ nạn. Đến nay,
sau hơn 30 năm định cư, cộng đồng chúng ta đã được cộng đồng chánh mạch giúp đỡ về
nhiều phương diện, bên cạnh đó chúng ta đều đã cố gắng làm việc và học tập đêm ngày
để hội nhập vào xã hội mới, vừa ổn định cuộc sống gia đình vừa để gồng gánh thân nhân
ở quê nhà. Cuộc sống tạm được ổn định, nguyện vọng của nhiều người là được nói lên lời
cám ơn đối với đất nước chủ nhà đồng thời cũng bày tỏ lòng tưởng nhớ nghĩa tình đối với
hàng trăm ngàn người đồng hội đồng thuyền đã khuất.
Vì vậy kể từ năm 2006 tại Úc Châu Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam đã nộp đơn để xin
xây dựng Đài Tri Ân nước Úc và Tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam (Vietnamese Boat
People Monument of Gratitude and Commemoration). Sau hơn hai năm theo đuổi và chờ
đợi, được sự giúp đở và ủng hộ của chính giới, đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của quý
đồng hương, dự án xây dựng Tượng Đài tại Victoria vừa hoàn tất và sẽ khánh thành trong
tuần lễ Quốc tế Tỵ Nạn. Buổi lễ khánh thành được sự bảo trợ quý báu của Hội đồng Tỵ
Nạn Quốc tế tại Victoria, của RSL Dandenong và của một số cơ quan chính phủ.
Tượng Đài Tri ân và Tưởng niệm là sinh hoạt riêng của Cộng đồng Việt nam hải ngoại để
bày tỏ lòng tri ân đối với sự giúp đỡ nhân đạo của chính phủ và nhân dân quốc gia đang
cư ngụ, đối với các tổ chức quốc tế và các cá nhân đã dành nhiều nỗ lực không ngừng
nghỉ để giúp đỡ người tỵ nạn Việt nam trong giai đoạn gian khó. Tượng Đài Tri ân và
Tưởng niệm còn để bày tỏ lòng mến thương đối với hơn nửa triệu đồng bào không may
bỏ mình trên đường tỵ nạn đi tìm tự do. Ngoài ra Tượng Đài còn là một biểu tượng mang
tính xã hội, lịch sử, thể hiện giá trị đạo đức, luân lý về nhiều phương diện và là một sinh
hoạt tự do, dân chủ phù hợp và không thể thiếu của cộng đồng Việt Nam Hải ngoại.
Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam nay kính báo cùng quý đồng hương các nơi được biết và
kêu gọi quý đồng hương dành thời giờ quý báu cùng về tham dự lễ khánh thành, tạo
không khí ngày lễ hội quan trọng nhân kỷ niệm tuần lễ Quốc Tế Tỵ Nạn. Chi tiết lễ khánh
thành sẽ được loan tải trong các thông báo riêng.
Nay kính.
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