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Sáng ngày 21/6/2008 tại Footscray thuộc thành phố
Maribyrnong, ngoại thành Melbourne thuộc tiểu bang Victoria,
một đài ghi ơn nước Úc, nhân dân Úc Đại Lợi và tưởng nhớ tới
các thuyền nhân đã bỏ mình trên bước đường vượt biên tìm tự
do đã được ông bộ trưởng Bob Hulls, đại diện thủ hiến tiểu
bang Victoria cắt băng khánh cùng với thủ hiến đối lập ông Ted
Baillieu và bà Michelle MacDonald, thị trưởng thành phố
Maribyrnong, trước sự chứng kiến của nhiều dân biểu thượng
và hạ viện tiểu bang, cùng nhiều quan khách Úc ‐Việt và các cơ
quan truyền thanh truyền hình và khoảng 500 quan khách. Về
phía tôn giáo có Thượng tọa Thích Huyền Tôn, Đại diện Giáo
Hội Phật Giáo Úc Châu và Tân Tây Lan cùng linh mục Anthony
Nguyễn Hữu Quảng, Hai vị đại diện cho các tôn giáo để dâng
hương và làm phép tượng đài.

Đài ghi ơn nước Úc và tưởng niệm của Thuyền Nhân Việt Nam tại Úc Châu

Vòng hoa tưởng niệm trước đài

Được biết đây là đài ghi ơn
và tưởng nhớ tới các thuyền
nhân đầu tiên được xây
dựng tại Úc do Văn Khố
Thuyền Nhân thực hiện.
Trong các bài diễn văn các
chính khách đều nhìn nhận
những trang sử bi hùng của
người Việt tỵ nạn, và n êu lên
những trang sử anh dũng,
kiên cường đóng góp vào
văn hóa chính trị cuộc sống
Úc Châu cũng như những
thành công mà người Việt đã
và đang làm lên những trang
sử anh dũng tại Úc Châu
cũng như khắp năm châu.
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Quan khách Úc Việt trao đổi trước tượng đài

