
VÒNG CUNG TƯỞNG NIỆM (Arc of Memory) 

 

                             
Mô hình Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản tại  Ottawa, Canada 

 

Một Quảng Đường Dài 

 

Từ cuối năm 2008, ý tưởng phải làm một cái gì đó để các 

thế hệ tiếp nối sau này hiểu rõ hơn về tội ác của chủ nghĩa 

Cộng sản đối với nhân loại nói chung, và đặc biệt là tại 

các quốc gia từng bị cộng sản chiếm đóng và cai trị nói 

riêng, một số các di dân tỵ nạn cộng sản tại Canada đã 

ngồi lại với nhau và thành lập tổ chức Tribute to Liberty 

(TTL).  

  

Tribute to Liberty (TTL) Canada là một tổ chức bất vụ lợi 

nguyên thủy được thành lập bởi chỉ 7 người mang quốc 

tịch Canada đến từ các quốc gia khác nhau: Ba Lan, 

Latvia, Tiệp Khắc, Việt Nam và Ukraine. Họ đã có cùng 

quá khứ giống nhau là từng sống và bị cai trị bởi chế độ 

cộng sản tại quê nhà. Sau một thời gian dài vận động bền 



bĩ để vượt qua những khó khăn chính trị và trở ngại tài 

chánh, cuối cùng năm 2009 dự án xây dựng Đài Tưởng 

Niệm Nạn Nhân Cộng Sản - Memorial To Victims Of 

Communism: Canada a land of refuge - đã đươc chính 

phủ liên bang Canada và National Capital Commission 

(NCC) chấp thuận hỗ trợ, cấp đất để xây dựng tại khu vực 

Garden of the Provinces and Territories, tọa lạc gần góc 

đường Wellington và đường Bay, tại thủ đô Ottawa, cách 

tòa nhà Quốc Hội Canada 7 phút đi bộ về hướng Tây, đối 

diện với Thư Viện quốc gia, và gần Viện Bảo Tàng Chiến 

Tranh. 

 

Kinh phí xây dựng dự trù cho dự án là ba triệu Gia kim 

($3,000,000.00). Phân nửa số tiền này (50%) đến từ sự 

đóng góp của các cá nhân, tổ chức, hội đoàn từ cộng đồng 

các sắc dân Đông Âu, vùng Baltic, Nam Hàn, Trung Hoa, 

Cuba, Việt Nam v.v.... Số tiền còn lại (50%) do chính phủ 

liên bang Canada tài trợ.  

 

Trước năm 2015, trong nhiệm kỳ của đảng Bảo Thủ đã có 

họp báo và công bố ngân sách quốc gia ủng hộ 50% của 

ngân quỹ dự chi cho dự án dự trù khoảng $5.5 triệu Gia 

kim để xây dựng đài tưởng niêm tại một vị trí mới lớn 

hơn ngay bên cạnh Tòa Án Tối Cao của Canada.  

 

Tháng 10 năm 2015, chính trường Canada thay đổi. Dự án 

xây dựng đài tưởng niệm cũng bị ảnh hưởng theo, tất cả 

các kế hoạch về địa điểm, kiểu mẩu đã được tuyển chọn 



trước đây đều tạm thời bị hoãn lại. Năm 2016, sau cuộc 

“trưng cầu dân ý” online qua mạng internet của Bộ Di Sản 

thuộc đảng Liberal mới đắc cử đã nhận được nhiều phản 

hồi tích cực từ quần chúng. Cuối cùng dự án xây dựng đài 

tưởng niệm đã được chính phủ đảng Tự Do “gỡ băng” 

cho tiến hành tiếp tục, nhưng phải dời về vị trí mảnh đất 

cũ đã được cấp ban đầu tại khu vực the provinces and 

territories. Lý do vì chính phủ mới có nhu cầu xây dựng, 

mở rộng tòa án tối cao pháp viện trên mảnh đất mà chính 

phủ đảng Bảo Thủ đã cấp cho Tribute to Liberty trước 

đây. Mô hình đài tưởng niệm – “Bridge of Hope”- đã 

được tuyển chọn trước đó đã không còn thích hợp vì diện 

tích và quang diện chung quanh thay đổi, nên Tribute to 

Liberty phải bắt đầu lại 1 cuộc dự thi mới để tuyển chọn 

một mô hình mới. 

 

Vòng Cung Tưởng Niệm 

  

Thiết kế mới của đài tưởng niệm mang tên Arc of Memory, 

do đội thiết kế của họa sĩ kiêm kiến trúc sư Paul Raff, và 

các kiến trúc sư của công ty Paul Raff Studio Incorporated, 

phối hợp với the Planning Partnership gồm các kiến trúc sư 

Michael A. Ormston-Holloway, Brett Hoornaert, và Luke 

Kairys, đã được chính thức tuyên bố đoạt giải tuyển chọn 

vào tháng 5, 2017 sau khi vượt qua 5 đội dự thi khác từ 

Canada và Hoa Kỳ.  Ngày 17 tháng 5 năm 2017, thay mặt 

cho Bộ trưởng Melanie Joly, ông Arif Virani, Tổng Thư 

Ký Quốc Hội của Bộ Trưởng Bộ Di Sản, công bố kiểu mẩu 



thiết kế trúng tuyển - Arc of Memory - của đội kiến trúc sư 

Paul Raff có trụ sở tại Toronto. 

 

Kiểu mẩu thiết kế Arc of Memory tạm dịch là Vòng Cung 

Tưởng Niệm, là kiến trúc bằng đồng gồm 4000 thanh kim 

loại, với tổng cộng 21 mét chiều dài và gần 4 mét chiều 

cao.  Các thanh đồng này được thiết kế theo cánh vòng 

cung, với mỗi thanh đồng nằm ở vị trí đặc biệt tiếp nhận 

ánh sáng mặt trời ở mỗi giờ khác nhau trong ngày, và mỗi 

365 ngày trong năm. Đài tưởng niệm được phân đôi vào 

giữa lúc mùa đông solstice, vốn là những ngày “đen tối” 

nhất của năm, với mục đích tạo một niên lịch sống tưởng 

niệm mỗi một thời khắc của sự đau khổ và bất công mà 

các nạn nhân sống dưới ách độc tài cộng sản đã phải gánh 

chịu. Với kiểu kiến trúc độc đáo, đài tưởng niệm sẽ mời 

khách viếng thăm bước qua một hành trình ẩn dụ đi từ 

bóng tối và sự áp bức của quá khứ, dẫn đến ánh sáng và 

tự do của hiện tại để tiến tới hy vọng ở tương lai. Kiến 

trúc Vòng Cung Tưởng Niệm đã đoạt giải vì không những 

ghi nhận sự tưởng niệm cần thiết của tội ác lịch sử mà còn 

tạo nên không gian dẫn dắt khách viếng thăm có sự suy 

gẫm cần thiết để biết ơn và trân quý Tự Do với mỗi bước 

đi dưới vòng cung.   

Theo lời của kiến trúc sư Paul Raff: “Chúng tôi đặt tên 

kiểu mẫu này là Arch of Memory vì chúng tôi muốn đài 

tưởng niệm sẽ là nơi ghi lại những biến cố lịch sử do tội 



ác cộng sản gây ra bằng cách khắc lên bức tường hướng 

Bắc của đài những ngày lịch sử quan trọng của các dân 

tộc từng sống dưới ách cộng sản, đồng thời cũng ghi khắc 

lại danh tính của các nạn nhân cộng sản trên bức tường 

tưởng niệm nằm ở hướng Nam, và khách viếng thăm sẽ đi 

từ sự hiểu biết lịch sử một cách tổng quát từ những ngày 

lịch sử đau thương của mỗi dân tộc đến sự cảm nhận 

những đau khổ riêng biệt, mang tính cá nhân khi truy cập 

những dữ kiện của các nạn nhân được khắc tên trên ‘Bức 

Tường Tưởng Niệm’ ‘The Wall of Remembrance’”. 

 

Thành Quả Mong Chờ 

Gần cuối năm 2018, mẫu thiết kế Đài Tưởng Niệm được 

Bộ Di Sản và NCC phê duyệt lần chót và lễ động thổ (soil 

turning) được tổ chức vào ngày 8 tháng 11 năm 2018,  

một ngày trước lễ tưởng niệm lần thứ 29th ngày bức 

tường Bá Linh - Đông Đức sụp đổ.   

 

Công việc xây dựng phần nền móng đã được chính thức 

khởi công vào tháng 11 năm 2019 và dự trù sẵn sàng cho 

chuyên viên kỹ thuật khởi sự lấp ráp các phần chính của 

Đài Tưởng Niệm vào mùa xuân 2020. Hy vọng có thể 

hoàn tất vào cuối mùa Hè hay mùa Thu cùng năm. Tuy 

nhiên, không may, tình hình dich bệnh Covid-19 Vũ Hán 

bùng phát trong suốt năm 2020. Tại thủ đô Ottawa cũng 

như toàn tỉnh bang Ontario đã ban hành các quy định 



phòng dịch nghiêm ngặt nên mọi sinh hoạt xã hội đều bị 

ảnh hưởng trì trệ do lệnh đóng cửa, cách ly của chính 

quyền. Gần đây nhất, NCC đã gửi thư thông báo cho 

Tribute to Liberty biết vì dự án xây dựng bị đình trệ và 

giá cả gia tăng do dịch bệnh Covid kéo dài, chi phí xây 

dựng của dự án cũng sẽ tăng cao hơn ước tính ban đầu. 

Và các ban, bộ liên hệ của chính phủ đang tìm thêm ngân 

sách để có thể chu toàn trách nhiệm theo đúng hợp ước đã 

ký kết với Tribute to Liberty. Ban Chấp Hành của TTL 

đang yêu cầu có buổi họp với Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa và 

Di Sản trong thời gian sớm nhất. Ước mong sau mùa hè 

năm 2021, mọi sinh hoạt xã hội được trở lại bình thường 

để việc xây dựng Đài Tưởng Niệm có thể tiếp tục và hoàn 

tất như mong muốn của rất nhiều cộng đồng sắc dân tỵ 

nạn cộng sản đã chờ đợi hơn mười năm nay. 

 

Cộng Đồng Yểm Trợ  

 

Cuối năm 2019, trong một buổi sinh hoạt với Ủy Ban 

Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội Toronto, cô 

Đặng Thanh Chi, một thành viên trong Hội Đồng Quản 

Tri của TTL đã chia sẻ thông tin về việc xây dựng Đài 

Tưởng Niệm NNCS. Một công trình có giá trị lịch sử,  

được chánh phủ liên bang Canada hỗ trợ để tưởng niệm 

những nạn nhân cộng sản của nhiều quốc gia trên thế giới 

trong đó có Việt Nam. 

  



Hầu giúp việc yểm trợ được hữu hiệu, đầu năm 2010 một 

Ủy Ban Yểm Trợ Xây Dựng Đài Tưởng Niệm NNCS 

(UB/YTXDĐTN) đã được chính thức thành lập tại 

Toronto. Ông Trương Thới Lai, một nhân sĩ có nhiều uy 

tín trong cộng đồng Việt Nam được mời làm Chủ Tịch, 

sau đó Ủy Ban chọn thêm một thủ quỹ để phụ giúp lo việc 

điều hành chi thu. Từ đó, các thành viên của Ủy Ban Yểm 

Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội (UBYT/PTDCQN) 

có thêm một số công viêc mới là phụ giúp cho 

UB/YTXDĐTN mỗi khi có yêu cầu. Trong khoảng thời 

gian dài hơn 10 năm liên tục vận động yểm trợ tài chánh 

cùng với ba lần tổ chức văn nghệ gây quỹ tại Toronto và 

Mississauga vào các năm 2010, 2013 và 2016. Cộng 

Đồng Người Việt Nam Tỵ Nạn CS đã được TTL ghi nhận 

là một trong những cộng đồng có số tài chánh đóng góp 

rất tích cực; có thể nói là cao nhất trong thời gian vài năm. 

Tập thể tỵ nạn Việt Nam chúng ta đã đồng hành cùng các 

cộng đồng bạn và hoàn tất mỹ mãn công tác yểm trợ kinh 

phí xây dựng Đài Tưởng Niệm CS tại Ottawa như chỉ tiêu 

đề ra. Chính phủ liên bang Canada đáp ứng đúng như cam 

kết theo hợp đồng với TTL là xuất chi phân nửa số tiền 

tương xứng (50%) từ ngân sách quốc gia để đóng góp cho 

chi phí xây dựng đài. 

 

Tiếc thay trước khi đài tưởng niệm được khởi công, ngày 

13 tháng 4 năm 2017, UB/YTXDĐTN đã mất đi vị Chủ 

Tịch khả kính, hiền hòa lúc nào cũng nhiệt tình trong mọi 

công tác cộng đồng. Cho đến thời điểm này chức danh 



chủ tịch của UB/YTXDĐTN vẫn còn để trống nhưng 

những điều mong ước và dặn dò của cố chủ tịch Trương 

Thới Lai trước khi từ trần vẫn được các cộng sự viên còn 

lại tiếp tục tiến hành. Hy vọng công việc xây dựng Đài sẽ 

sớm hoàn tất và lễ khánh thành Đài “Vòng Cung Tưởng 

Niệm” sẽ được tổ chức trang trọng tại Ottawa trong một 

ngày không xa. 

 

 



 
 



 
 

Nguyễn Văn Phép 

(Thành viên UB/YTXDĐTN) 

 

Tham khảo thêm  : www.tributetoliberty.ca  

 

http://www.tributetoliberty.ca/

