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Ủy Ban Du Lịch Mã Lai Á tiểu bang Terengganu sẵn 
sàng tái thiết di tích tị nạn Bidong 
Sunday, July 31, 2005 

Ủy Ban Du Lịch Mã Lai Á sẵn sàng tái thiết di tích tị nạn Bidong 

KUALA TERENGGANU, Mã Lai Á, 31-7 (TH) - “Chủ tịch Ủy Ban Du Lịch và 
Phát Triển Kỹ Nghệ tiểu bang Terengganu, Datuk Mohamed Awang Tera, 
nói gần đây rằng chính quyền địa phương sẽ khởi sự dự án trùng tu di tích 
người Việt Nam tị nạn đến đảo Pulau Bidong từ năm tới nếu có ngân 
khoản.” 

Báo New Straits Times ở Mã Lai Á trong ngày Chủ Nhật 31-7-2005 cho hay 
như vậy đối với số phận bia đài cảm ơn chính phủ và nhân dân Mã Lai Á 
đồng thời tưởng niệm hàng trăm ngàn người Việt Nam đã chết trên biển khi 
vượt biên tị nạn Cộng Sản trong các thập niên 70, 80. 

Giữa tháng 6, tin tức loan báo cho hay chính phủ Mã Lai Á dự tính phá bỏ 
bia tưởng niệm nói trên do một phái đoàn gồm 142 người Việt tị nạn từ 
khắp nơi trên thế giới lập hồi Tháng Ba vừa qua trên đảo Pulau Bidong, nơi 
khoảng 250,000 người tị nạn đã tạm trú từ một vài tuần lễ đến liên tiếp mấy 
năm chờ đi định cư tị nạn ở một nước thứ ba. 

Tin tức cho hay chính phủ Mã Lai Á dự tính phá bỏ bia tưởng niệm đó theo 
áp lực của nhà cầm quyền Hà Nội. Trước đó, chính phủ Nam Dương cũng 
đã đục bỏ bia tưởng niệm tương tự do phái đoàn trên lập tại đảo Pulau 
Galang trước ngày tổng thống nước này đến Hà Nội, và cũng theo áp lực 
của Hà Nội. 

Việc nhà cầm quyền CSVN áp lực với các chính phủ Mã Lai Á và Indonesia 
đập bỏ bia tưởng niệm hàng trăm ngàn thuyền nhân tị nạn Cộng Sản vượt 
biên chết trên biển đã gây xúc động phẫn nộ ở các cộng đồng người Việt 
trên khắp thế giới. Các hệ thống truyền thông lớn như BBC, RFA, báo 
Người Việt, v.v... đều nhận được rất nhiều các e-mail phản hồi bầy tỏ sự 
cực kỳ tức giận của thính giả, độc giả đối với hành động muốn bôi xóa bất 
cứ những dấu vết nào về tội ác của chế độ CSVN. 

Theo bản tin của New Straits Times, một phái đoàn đại diện các cộng đồng 
người Việt tị nạn sẽ gặp thống đốc tiểu bang Terengganu vào đầu Tháng 9. 
Phái đoàn này sẽ thảo luận với ông Menteri Besar Datuk Seri Idris Jusoh về 
một dự án trùng tu di tích tị nạn trên đảo Bidong có tên là “Bidong Heritage 
Fund”. 

Hiện hai tổ chức “Hành Trình Biển Ðông Foundation” ở Mỹ và “Văn Khố 
Thuyền Nhân Việt Nam” tại Úc đang tổ chức chuyến tiếp xúc với các viên 
chức thẩm quyền của chính phủ Mã Lai Á để thuyết phục và đề nghị đóng 
góp ngân khoản để trùng tu di tích lịch sử của người tị nạn Việt trên đảo 
Bidong. 

Báo New Straits Times nói rằng mỗi người Việt Nam từng tị nạn trên đảo có 
thể góp cho dự án này mỗi người một đô la. Bên cạnh đó, các người tị nạn 
Việt từng ở Bidong thành công ở các nước định cư cũng có thể tiếp tay 
thực hiện dự án. 
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Alcoh Wong Yahow, thành viên của Ủy Ban Truyền Thống Hoa Kiều trong 
tiểu bang trên, nói rằng Ủy Ban Thuyền Nhân Việt Nam có thể biết về chi 
tiết của dự án trùng tu khi họ gặp viên chức thẩm quyền Mã Lai đầu tháng 9 
này. 

“Tuy chính quyền tiểu bang đã xác định được các tòa nhà và đài kỷ niệm 
nào cần phải trùng tu, nhưng Ủy ban Thuyền nhân hoàn toàn không biết gì 
về chuyện này”. Ông nói với báo New Straits Times hôm Chủ Nhật 31-7-
05 . “Ủy ban họ muốn được biết ngân khoản cần thiết và chính phủ tiểu 
bang sẽ đóng góp bao nhiêu.” 

Ông Wong cũng cho hay là hàng năm có khoảng 5,000 du khách nguyên là 
thuyền nhân tị nạn ở đảo Bidong quay trở lại đây để thăm viếng và du lịch. 
Họ rất giận khi có tin bia tưởng niệm có thể bị phá bỏ. 

“Tuy nhiên, họ rất vui khi nghe tin chính phủ tiểu bang công nhận lịch sử 
phong phú của đảo Bidong.” Ông nói thêm. 

Ðảo Bidong mở ra khi người Việt Nam ào ạt vượt biên chạy trốn Cộng sản 
sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ và đóng cửa vào năm 1991. Ðiều đáng 
nói là tháng 9-2004, thống đốc tiểu bang Terengganu đã ra quyết định biến 
đảo Bidong thành khu di sản lịch sử và lập quĩ trùng tu đảo này để khai thác 
du lịch. 

Tuy nhiên, chính quyền tiểu bang Terengganu thì như thế, nhưng còn chính 
quyền liên bang Mã Lai Á ở Kuala Lumpur thì sao? Cho tới nay, người ta 
chưa thấy chính phủ trung ương của nước này lên tiếng, trong khi phía 
Nam Dương đã cho biết sẵn sàng cho phục hồi bia tưởng niệm đã bị phá 
bỏ trên đảo của họ. 

Mã Lai, Nam Dương và CSVN là thành viên của hiệp hội ASEAN. 

Những Bài Liên Quan: 
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