THƯ KÊU GỌI VIỆC SỐNG CHO CĂN CƯỚC TỴ NẠN CHÍNH TRỊ
Quý Đồng Hương kính mến,
Sau hơn 40 năm lưu lạc tha hương, mang kiếp thuyền nhân tỵ nạn, từ ngày
bỡ ngỡ nơi xứ người xa lạ, sống nhờ sự cưu mang của người bản xứ, người
Việt chúng ta đã vươn lên, đã hội nhập, và ngày hôm nay, là một trong những
dân tộc tỵ nạn tại Nauy có nhiều thành công.
Tại sao người bản xứ lại hết lòng giúp đỡ chúng ta như vậy? Theo chúng tôi,
đó là vì lòng thương cảm với những khổ đau mà dân tộc Việt đã phải gánh
chịu.Thế giới đã biết đến chúng ta qua những hình ảnh tàn khốc của cuộc
chiến tranh giữa Cộng sản Bắc Việt, những kẻ muốn bành trướng tư tưởng
cộng sản ngoại lai, và Miền Nam Cộng Hòa, những con người dám hy sinh
mạng sống của chính mình để bảo vệ Quê Hương, Tổ Quốc. Sau 30.4.1975,
thế giới lại được chứng kiến cảnh giết hại người miền nam khi quân cộng sản
miền bắc tràn vào cướp nước Việt Nam Cộng Hòa, cảnh bắt bớ, tù đày, cảnh
trả thù những người thua cuộc, và sau cùng, đó là hình ảnh những chiếc
thuyền mong manh, chở những con người kiên trung, vượt đại dương đi tìm lẽ
sống và đi tìm Tự Do.
Đấy là lịch sử tỵ nạn của chúng ta, mặc dù những người cộng sản có tuyên
truyền, có làm "công tác văn hóa", có gọi chúng ta là "Tàn dư của chế độ
Ngụy quân ngụy quyền", "thành phần đĩ điếm", "Tỵ nạn bơ sữa" hay là "Việt
kiều yêu nước", "khúc ruột ngàn dặm", thì danh hiệu duy nhất mà chúng ta
luôn tự hào mang đó là "Thuyền nhân tỵ nạn cộng sản Việt Nam". Đấy là danh
hiệu mà chúng ta được Cao Ủy Liên Hiệp Quốc công nhận, danh hiệu đó giúp
chúng ta giữ được lòng tự trọng khi phải lưu lạc nơi xứ người. Ngày nay,
nhiều sự kiện lịch sử trên thế giới làm chấn động lương tâm nhân loại, điển
hình:
Chiến tranh bên Syria không có lối thoát, hàng triệu người Syria trở thành
người tỵ nạn, tỵ nạn trên chính đất nước Syria, tỵ nạn trên những nước láng
giềng, và tỵ nạn trên khắp thế giới. Những chính trị gia bên Châu Âu chạy
đua, đưa ra những đề nghị, đòi đối xử khắt khe hơn với những người tỵ nạn
tìm đến Châu Âu...
Tổng thống đắc cử của Mỹ, ông Donald Trump, người lên tiếng đòi khứ hồi
người tỵ nạn từ Mexico. Và trên khắp Thế giới, người ta không còn quan tâm
nhiều đến những đau thương của người tỵ nạn nữa...
Căn cước tỵ nạn là lịch sử của chúng ta hơn 40 năm nay, chúng ta trân trọng
căn cước đó, chúng ta bảo vệ nó. Căn cước đó cũng là một vết đen, trét lên
mặt bọn cộng sản Việt Nam, và chúng luôn tìm cách để bôi xóa. Ngày trước,
chúng trực diện thách thức cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại, nhưng
cộng động hải ngoại đã phản ứng lại một cách mạnh mẽ. Ngày nay chúng tìm

cách ru ngủ tinh thần của thanh niên Việt hải ngoại, làm họ quên đi căn cước
tỵ nạn đó. Những chiêu bài bọn chúng sử dụng cách gián tiếp và tinh vi hơn:
giao lưu văn hóa, kích động cộng đồng, để người này ghét người kia, hội
đoàn này chống đối hội đoàn khác... Thời gian gần đây chúng tôi nhận thấy
xuất hiện khá nhiều buổi tổ chức văn nghệ, giải trí với sự góp mặt của nhiều
thành phần văn công và nghệ sỹ trong nước. Cho dù nếu chỉ là sự vô tình của
ban tổ chức thì cũng là một cách gián tiếp giúp cho mục đích giao lưu văn hóa
này. Chúng ta khó có thể lường trước được nội dung cũng như quan điểm của
các văn nghệ sỹ này và vô tình con em chúng ta hoặc chính chúng ta có thể bị
ảnh hưởng mà chúng ta không hề biết.
Viết những lời tâm huyết này, chúng tôi không kêu gọi lòng hận thù. Chúng tôi
chỉ tha thiết kêu gọi việc ý thức về căn cước tỵ nạn của người Việt chúng ta,
của con cái chúng ta. Chúng tôi xin mọi người cùng sống và hành xử theo căn
cước tỵ nạn của mình, cố gắng sống hội nhập, đóng góp cho đất nước nơi
mình đang sinh sống, và nếu trong tương lai Việt Nam có được Tự Do Dân
Chủ, đem khả năng về xây dựng lại đất nước, non sông. Chúng tôi mong mỏi
mọi người cùng sống trong tình đoàn kết, thương yêu nhau, không để chế độ
cộng sản lợi dụng, không tham gia bất cứ chương trình gì do cộng sản tổ
chức, không ủng hộ, những chương trình có nghệ sỹ trong nước trình diễn...
vì khi tham gia vào những chương trình này, vô tình, chúng ta đánh mất đi căn
cước tỵ nạn của chúng ta, và vô tình chúng ta làm cản trở những nhà hoạt
động cho nhân quyền Việt Nam, hơn nữa khi tham gia vào những chương
trình này, chúng ta sẽ trở thành công cụ cho bộ máy tuyên truyền của cộng
sản Việt Nam.
Chúng tôi đặt hy vọng vào cách suy nghĩ và hành sự có lương tâm của tất cả
Quý vị!

Rất trân trọng!











Hội Người Nauy Gốc Việt – VINOF
Hội Bảo Tồn Truyền Thống tại Moss và Rygge
Hội Người Việt Tỵ Nạn Tại Tønsberg Và Những Vùng Phụ Cận
Hội Phụ Nữ Việt Nam Tỵ Nạn tại Nauy
Cơ Sở Đảng Việt Tân tại Nauy
Trần Văn Dũng / Đơn Vị Cứu Người Thương Phế Binh Bergen / Nauy
Hội Người Việt Nam tại Sandefjord
Hội Phụ Nữ Việt Nam Oslo Vương Quốc Nauy
Hội Người Việt Tỵ Nạn Tại Stavanger
Hội Người Việt Tự Do Porsgrunn

