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Oslo, ngày 13 tháng 05 năm 2013 

 

 

 

Kính gửi: - Ban chấp hành Hội người Việt tị nạn 

   - Ủy ban xây dựng tượng đài Thuyền nhân tị nạn 

 

 

Chúng tôi rất vui mừng với kết quả cuộc họp về dự án tượng đài diễn ra tại 

”Nhà Việt nam” vào ngày 18 tháng 04. Trong cuộc họp này, chúng tôi đã chứng 

kiến đại diện của BCH/HNVTN và UBXDTĐ cùng đi đến một quyết định tiến 

hành việc xây dựng tượng đài Thuyền nhân Tị nạn theo đúng đường hướng đã 

được xác định từ ban đầu.  

 

Rất tiếc, cuộc họp vào ngày hôm sau, ngày 19 tháng 04 giữa BCH/HNVTN và 

UBXDTĐ đã đi đến bế tắt và ba hôm sau, ngày 22 tháng 04,  BCH/HNVTN công 

bố quyết định không còn chịu trách nhiệm đối với dự án tượng đài. Sự kiện nầy 

đã tạo một bầu không khí căng thẳng, hoang mang và phân hoá nơi cộng đồng 

người Việt tị nạn. 

 

Với trách nhiệm lãnh đạo tinh thần của hai tôn giáo lớn - Phật giáo và Công 

giáo – nơi cộng đồng người Việt tị nạn, đồng thời trong vai trò ban giám sát 

của dự án xây dựng tượng đài, chúng tôi  xin chuyển đến BCH/HNVTN và 

UBXDTĐ nhận định của chúng tôi. 

 

1. Như lúc khởi xướng ban đầu, dự án xây dựng tượng đài Thuyền nhân tị 

nạn đã là dự án của cộng đồng, do Hội Người Việt Tị nạn chủ xướng và 

điều hành. Cộng đồng đã hưởng ứng sự kêu gọi của Hội Người Việt tị nạn 

để cùng yểm trợ cho công trình này. Cũng trên căn bản đó chúng tôi đã 

tích cực kêu gọi quần chúng trong hai tôn giáo, hỗ trợ cho dự án. Thay 

mặt cho tín đồ hai tôn giáo, chúng tôi chỉ ủng hộ một tượng đài được 

thành hình đúng theo như dự án của cộng đồng mà thôi. 

2. Dự án xây dựng tượng đài là một công trình có tính cách giai đoạn nhằm 

phát huy tình đoàn kết của cộng đồng lâu dài. Sự bế tắt trong việc hợp 

tác giữa BCH/HNVTN và UBXDTĐ không những chỉ gây hậu quả nghiêm 

trọng cho dự án xây dựng tượng đài mà còn đưa đến sự chia rẽ trầm 

trọng trong cộng đồng người Việt tị nạn nữa! 
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Với nhận định trên đây, chúng tôi yêu cầu: 

 

 Vì sự đoàn kết và lợi ích chung, vì tôn trọng  sự tín nhiệm của cộng đồng, 

BCH/HNVTN và UBXDTĐ hãy trở lại đúng với vai trò được ủy thác của 

mình. Đây là con đường duy nhất để BCH/HNVTN và UBXDTĐ tiếp tục 

được sự ủng hộ của cộng đồng. 

 Nhằm tiến tới việc hoá giải và hợp tác, chúng tôi muốn gặp riêng mỗi 

bên để có thể lắng nghe với sự cởi mở và chân thành . Sau khi gặp riêng 

mỗi bên, chúng tôi sẽ sắp xếp để hai bên gặp nhau.  

 Trong thời gian hoá giải hầu đưa tượng đài đi vào đúng  dự án của cộng 

đồng, chúng tôi yêu cầu UNXDTĐ tạm ngưng công trình thực hiện dự án 

trong thời gian bàn thảo cho tới khi đã được đồng quyết. 

 

Vì trách nhiệm đối với cộng đồng cũng như nói lên tinh thần tự tồn và phát 

triển tình đời nghĩa đạo. Chúng tôi mong BCH/HNVTN và UBXDTĐ chấp nhận 

những yêu cầu theo tinh thần văn thư đề nghị tối hậu này. 

 

 

Đại diện       Đại diện Cộng đồng Công giáo 

Việt nam  

Giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhất Nauy    

 

 

 

Thượng tọa Thích Hoằng Khai    Linh mục Huỳnh tấn Hải 


