Oslo, ngày 12 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Ban chấp hành Hội người Việt tị nạn
- Ủy ban xây dựng tượng đài Thuyền nhân tị nạn

Chiều Chúa nhật, 07 tháng 04 vừa qua, anh Nguyễn đức Hóa, trưởng Ủy ban xây dựng tượng đài đã
đến gặp tôi. Với cuộc gặp này anh muốn làm sáng tỏ một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng
tượng đài. Trong cuộc nói chuyện, anh Hóa đã khẳng định hai điểm tôi cho là rất quan trọng và
cũng là những điểm tạo nên bao khúc mắt trong gần một năm qua. Khẳng định của anh làm tôi rất
ngỡ ngàng. Tôi đã không có ý kiến gì nhưng thấy cần phài gửi thư này đến Ban chấp hành Hội
người Việt tị nạn và Ủy ban xây dựng tượng đài.
1. Liên quan đến trách nhiệm được ủy thác để thực hiện tượng đài: Anh Hóa xác quyết: Đơn xin
thực hiện tượng đài có đại diện hai tôn giáo, Phật giáo và Công giáo, cùng đứng tên ký chung với
Hội trưởng Hội người Việt tị nạn đã được rút lại. Đồng thời Hội Người Việt tị nạn đã từ chối không
nhận trách nhiệm thực hiện tượng đài. Sau đó "cộng đồng" đã ủy thác cho anh (Nguyễn đức Hóa)
với tính cách cá nhân, thành lập ủy ban xây dựng tượng đài.
2. Mục đích và chủ quyền: Anh Hóa xác quyết: Tượng đài là món quà tri ân Na uy và chủ quyền là
Oslo kommune.
Những khẳng định này hoàn toàn xa lạ với sự hiểu biết của tôi. Tôi không có ý kiến nhưng tôi nói
với anh là tôi tin rằng đa số những người ủng hộ việc xây dựng tượng đài không nghĩ như anh. Tôi
cũng yêu cầu anh phài công khai cho cộng đồng biết rõ những điểm này trước ngày họp sắp tới (18
tháng 04), và tôi lặp lại yêu cầu này nhiều lần. Tôi tin rằng anh sẽ làm điều này.
Riêng cá nhân tôi, với những khẳng định trên của anh Hóa, tôi thấy không có lý do nào cho phép tôi
bàn thêm vấn đề tượng đài, vì công trình xây dựng tượng đài như anh khẳng dịnh: anh được "cộng
đồng" nào đó ủy thác với tính cách cá nhân để làm một món quà tặng quốc gia Na uy, hoàn toàn
khác với dự án tượng đài mà tôi được yêu cầu hỗ trợ. Dự án mà tôi được yêu cầu hỗ trợ là dự án mà
anh Hóa, - lúc bấy giờ là hội trưởng Hội người Việt tị nạn - đã xác định rõ, do Hội người Việt tị nạn
chủ xướng và chịu trách nhiệm. Tôi cũng đã nhấn mạnh, chỉ trên căn bản này tôi mới có thể hỗ trợ.
Tôi cũng đã nhiều lần nhắc lại điểm này như yếu tố nền tảng để góp phần tạo sự đoàn kết của một
cộng đồng có tổ chức.
Rất tiếc anh Hóa cho tôi biết những khẳng định trên quá muộn, nên lá thư này gửi đến Ban chấp

hành và Ủy ban cũng khá trễ. Gửi thư này đến Ban chấp hành Hội người Việt tị nạn và Ủy ban xây
dựng tượng đài tôi muốn xác định lập trường của tôi.
Xét vì sinh hoạt dân chủ là cổ võ và phát huy công ích có tổ chức, với vai trò lãnh đạo tinh thần của
cộng đồng Công giáo, tôi tôn trọng mọi đoàn thể, tổ chức phù hợp với tinh thần của người Việt quốc
gia giữa cộng đồng, nhưng tôi luôn cổ võ và yểm trợ Hội người Việt tị nạn là tổ chức dân chủ (do
cộng đồng bầu) vững mạnh, là đại diện và tiếng nói chính thức của cộng đồng người Việt quốc gia.
Đồng thời tôi không thể chấp nhận khuynh hướng dân chủ trá hình, coi mọi tổ chức, mọi đoàn thể
của cộng đồng người Việt quốc gia ngang hàng nhau. Khuynh hướng này vô tình hay cố ý đưa cộng
đồng về thời ”Thập nhị sứ quân”, không chỉ gây tê liệt và vô hiệu hóa vai trò trách nhiệm của Hội
người Việt tị nạn, nhưng còn gây phân hoá và làm tê liệt cho toàn thể cộng đồng.
Trực tiếp với việc xây dựng tượng đài, như tôi đề cập ở trên, tôi chỉ có thể ủng hộ một dự án dưới
trách nhiệm của Hội người Việt tị nạn, và chủ nhân của tượng đài, trong lúc tiến hành dự án cũng
như sau khi dự án hoàn thành, thuộc chủ quyền của cộng đồng, do Hội người Việt tị nạn trực tiếp
trách nhiệm. Ủy ban xây dựng tượng đài hay bất cứ tổ chức nào được ủy thác việc xây dựng tượng
đài đều thực hiện dự án trong qũi đạo này, là qũi đạo duy nhất phát huy sự đoàn kết của cộng đồng
người Việt quốc gia.
Có thể trong thời gian khởi đầu và xúc tiến việc xây dựng tượng đài, Hội người Việt tị nạn đã trải
qua nhiều sóng gió, phải bầu cử một ban chấp hành mới, chưa kịp tích cực thể hiện vai trò trách
nhiệm của mình nên vài trò đó lu mờ. Ngược lại với sự ủng hộ tích cực của cộng đồng cho dự án,
Ủy ban xây dựng tượng đài đã rất hăng say cho công trình và tưởng rằng Ủy ban là ban lãnh đạo
điều hành mọi đoàn thể để thực hiện công trình và độc lập với mọi cơ cấu của cộng đồng. Hơn nữa
chắc chắn Ủy ban xây dựng tượng đài cũng biết rõ là tượng đài chỉ là một công trình có tính cách
giai đoạn, việc phát huy sự đoàn kết của cộng đồng mới là công việc lâu dài và cũng là điểm nhắm
tới của mọi công trình. Tập thể người Việt quốc gia chỉ ủng hộ một cộng việc tạo sự đoàn kết chứ
không chỉ muốn làm một tượng đài mà thôi.
Lập trường vừa được xác định tôi coi là những yếu tố căn bản để giải toả những khó khằn, để bào
thảo về sự hợp tác tích cực giữa Ban chấp hành Hội người Việt tị nàn và Ủy ban xây dựng tượng đài
trong cuộc họp vào ngày 18 tháng 04 sắp tới.
Với thư này tôi xin kêu gọi Ban Chấp hành Hội người Việt tị nạn hãy tích cực nhận trách nhiệm đã
được cộng đồng tín nhiệm và Ủy ban xây dựng tượng đài hãy làm việc trong chức năng của mình là
được sự tín nhiệm của cộng đồng qua việc ủy thác của Hội người Việt tị nạn.
Ước mong Ban chấp hành Hội người Việt tị nạn và Ủy ban xây dựng tượng đài ý thức chức năng
của mình để vượt qua những khó khăn và có thể cùng làm việc. Trên hết mọi mục đích, tượng đài
chỉ có thể hiện diện như một biểu tượng tình đoàn kết của cộng đồng người Việt quốc gia.

Trước khi tri ân quốc gia Na uy, cộng đồng người Việt quốc gia hết lòng tri ân Ban chấp hành hội
người Việt tị nạn và Ủy ban xây dựng tượng đại vì đã hy sinh đảm trách việc thể hiện tình đoàn kết
và thiện ích chung của cộng đồng. Sự hợp tác giữa Ban chấp hành Hội người Việt tị nạn và Ủy ban
xây dựng tượng đài là yếu tố quyết định cho sự đoàn kết này.
Trân trọng kính chào,
Linh mục Huỳnh tấn

