
                                                
Kính thưa quý độc giả, 
 
Gần đây, tôi được biết rằng cộng đồng người Việt tại 
Calgary (thành phố mà tôi đang ở) đang tiến hành một 
dự án để xây dựng Công Viên Hành Trình Tìm Tự Do 
và Tượng Đài Thuyền Nhân VN.  
   
Dự án này có 3 mục đích chính:   
x Để tri ân đất nước Canada đã đón nhận và cưu 

mang người Việt tị nạn,  
x  Để tưởng niệm những người Việt đã chết trên 

đường vượt biên (khoảng 200,000–400,000 
người theo ước tính của Liên Hiệp Quốc),  

x  Để nhắc nhở các thế hệ con cháu của những người 
Việt tị nạn tha hương giá trị của Tự Do và nhân 
phẩm con người. 

Tôi thấy dự án trên rất hay, cho nên đã tìm hiểu thêm 
một số chi tiết và biết được rằng công viên này sẽ có 
những bức tường khắc chữ rất ý nghĩa như sau: 

1- Bức Tường Lịch Sử:  khắc ghi lại những dữ kiện 
chính trong quá trình người Việt vượt biên tị nạn 
từ khi Miền Nam VN bị rơi vào tay cộng sản. 

2- Bức Tường Tưởng Niệm:  khắc họ tên, năm sanh, 
năm mất và nơi mất của những người đã bỏ mình 
trên đường vượt biên.   
Ví dụ: Nguyễn văn A 1965-1979 Malaysia.   

3- Bức Tường Tiên Phong:  khắc tên các vị Mạnh 
Thường Quân đã ủng hộ tài chính từ $5,000 trở 
lên cho dự án.  Có 5 thể loại: Bronze - 5,000+; 
Silver – 15,000+; Gold – 25,000+; Diamond – 
40,000+; Platinum – 100,000+.  Bức tường này sẽ 
nằm ở vị trí đặc biệt, thiết kế rất đẹp và sang trọng 
để tri ân các vị Mạnh Thường Quận. 

 
4- Bức Tường Cộng Đồng:  gồm có 5 bức tường 

cùng kích thước, dành riêng cho những ai đã ủng 
hộ từ 1,000 trở lên.  Những vị này đươc quyền 
khắc chữ theo ý muốn lên đây, theo thể lệ mà tôi 
sẽ giải thích kế tiếp. Cá nhân tôi rất thích bức 
tường này vì nó có những đặc điểm rất thú vị.  

 
        Xin được trình bày như sau: 

Bức tường cộng đồng nói trên có tổng cộng 600 
khung để khắc chữ.  Mỗi khung có kích thước 6” x 
2.5” hoặc 12” x 1.25”.  Khung 6” x 2.5” có 2 hàng 
để khắc chữ; mỗi hàng đươc tối đa 20 mẫu tự.  
Khung 12” x 1.25” thì có 1 hàng và được tối đa 40 
mẫu tư.  Mỗi ủng hộ 1,000 thì được 1 khung.  Ví 
dụ:  ủng hộ $4,000 thì được 4 khung.  4 khung này 
có thể gộp chung lại, nằm sát nhau theo chiều 
ngang và chiều dọc, tạo nên 1 khung lớn hơn để 
thoải mái viết chữ. Người ủng hộ có quyền khắc 
bất cứ chữ gì mình muốn lên đây, miễn là phù 
hợp với nội quy của ban tổ chức.  
 

 

MỘT DỰ ÁN RẤT Ý NGHĨA 
 

CÔNG VIÊN HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO 
 và TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN CALGARY 

 



 Cũng xin được nói thêm là những vị nào ủng hộ từ 
$5,000 trở lên thì, tùy theo số tiền, họ được quyền lựa 
chọn chỉ khắc tên (cá nhân hay business) ở Bức Tường 
Tiên Phong, hoặc chỉ khắc chữ theo ý muốn lên Bức 
Tường Cộng Đồng và không có tên ở Bức Tường Tiên 
Phong, hoặc làm cả hai.  Ví dụ:  ủng hộ $8,000 thì sẽ có 
3 lựa chọn:   
x Chỉ khắc tên ở Bức Tường Tiên Phong theo hạng 

Bronze 
x  Chỉ khắc chữ theo ý muốn lên Bức Tường Cộng 

Đồng với 8 khung chữ;  
x  Vừa khắc tên ở Bức Tường Tiên Phong theo hạng 

Bronze và vừa khắc chữ lên Bức Tường Cộng Đồng 
với 3 khung chữ.  

Sau đây là một vài ví dụ về khắc chữ lên Bức Tường 
Cộng Đồng: 
1- Khắc tên cá nhân hoặc tên cơ sở thương mại .  Đây 
là một hình thức quảng cáo rất hữu hiệu và rất dài lâu, 
vì chữ được khắc trên đá granite, vĩnh viễn nằm ở đó.  
Với thời gian, sẽ có rất nhiều người thấy được khi họ 
đến thăm công viên. 
2- Viết lời cảm tạ hay tri ân đối với một cá nhân hay 
đoàn thể/tổ chức/cơ quan… nào đó đã giúp đỡ mình 
trong quá khứ hay hiện tại.  Tôi thiết nghĩ đây cũng là 
một cách rất hay để bày tỏ lòng biết ơn… 
3- Viết lên những nỗi niềm, tâm tư, ước vọng, khoắc 
khoải… của mình để chia sẻ với quý đồng hương, hầu 
tạo nên một nhịp cầu kết nối, một cảm thông, một 
khích lệ, một nhắn nhủ, một lời yêu thương… với tất cả 
những ai sẽ đọc những dòng chữ chân tình, tha thiết 
ấy. 
4- Viết lên những câu châm ngôn, lời hay ý đẹp… mà 
mình rất tâm đắc và muốn phổ biến với mọi người.  
Đây là một phương tiện rất hay và hữu hiệu để giáo 
dục, hướng dẫn, nhắc nhở…, đặc biệt là đối với các thế 
hệ trẻ  
5- Viết lên những ý tưởng, suy nghĩ cá nhân mà mình 
muốn chia sẻ với người khác. 
6- Viết lên những câu kinh, lời cầu nguyện, bài thơ… 

 
Trên đây chỉ là vài ví dụ để cho thấy cái tiềm năng của 
sự phong phú và đa dạng về nội dung trên các Bức 
Tường Cộng Đồng.  Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều dòng 
chữ để đời, diễn đạt được những điều cao quý, thâm 
sâu, ý nghĩa….  Bản thân tôi chưa từng được thấy một 
công viên nào có những bức tường đặc biệt như thế! 
 
Tôi đã có dịp đến khảo sát khu đất mà công viên này sẽ 
tọa lạc .  Đây là một khu đất rất giá trị!  Nằm ở góc 
đường 17 Ave & 26 St SE, nó có địa thế cao, thoáng, 
sang trọng, nhìn thấy rất rõ Downtown Calgary và dãy 
núi Rocky Mountains.  Hiện tại, trên miếng đất này có 
cắm một cái sign lớn với hàng chữ “Future Home of 
Journey to Freedom Park” và bản vẽ phác họa công 
viên. Còn một điều nữa mà tôi không thể không nhắc 
đến:  Đây sẽ là công viên tưởng niệm Người Việt Tị 
Nạn có tầm cỡ và quy mô lớn nhất trên thế giới!  
Cộng đồng người Việt tại Calgary rất xứng đáng được 
tự hào với thành quả ấy! 
 
Tôi cũng đã được ban tổ chức (BTC) cho biết rằng thời 
hạn chót để gởi đơn khắc chữ lên các bức tường là: 
ngày 12 tháng 12 năm 2021.  BTC vẫn tiếp tục nhận 
các ủng hộ sau ngày này, nhưng không thể nhận khắc 
chữ nữa vì công việc xây dựng phải đi theo kế hoạch 
lịch trình.  Mọi ủng hộ nhận sau ngày 12/12/2021 sẽ 
được đăng trên Thời Báo, websites, facebooks… 
 
Mong rằng dự án trên (với chi phí dự trù $1,250,000, 
dự định khánh thành ngày 30/4/2022) sẽ được sự ủng 
hộ rộng rãi của quý đồng hương tại Calgary nói riêng  
và ở khắp Canada nói chung.  
 
Mọi ủng hộ từ $20 trở lên sẽ được cấp biên nhận 
khai thuế.  Nếu muốn ủng hộ hoặc muốn tìm hiểu 
thêm về dự án này, quý vị có thể vào website: 
             www.journeytofreedompark.ca  
hoặc    www.hoinguoivietcalgary-cvca.ca. 
  
Trong đây có nhiều dữ liệu và hình ảnh, đặc biệt là hình 
Tượng Đài Thuyền Nhân VN, một design điêu khắc rất 
đẹp và rất ý nghĩa!  Đây cũng sẽ là một điểm son nổi 
bật trong công viên này . 
 
                                                                      V.D.  May/2021 
 

      

 

Lễ khởi công Công Viên và Tượng Đài Thuyền Nhân
https://youtu.be/LvnvVDXkpUo


