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Thư Ngỏ
Kính thưa:
- quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
- quý vị đại diện các đoàn thể,
- quý đồng hương.
Sự kiện môi trường tại các tỉnh
miền Trung bị hủy hoại do tập
đoàn Formosa gây ra vào tháng
4 năm nay, tính đến nay đã trên
nửa năm. Trong ngần ấy thời
gian hàng vạn ngư dân đã lâm
vào cảnh khốn cùng, tuyệt
đường sinh lộ. Phía tập đoàn
Formosa, sau khi bị áp lực
nặng nề qua các cuộc
xuống đường của đồng bào quốc nội và từ quốc hội Đài Loan, không còn đường chối cãi,
sau cùng đã tự nhận lỗi và hứa hẹn đền bù 500 triệu USD. Số tiền này cho tới nay đã đi
về đâu hoàn toàn không ai biết !?. Phản ứng của nhà cầm quyền Hà Nội thì rõ ràng là binh
vực, bao che kẻ thủ ác là Formosa, tác nhân đã gây ra thảm họa môi trường, bằng cách
ngăn chận các buổi xuống đường, sai công an đánh đập dã man những người biểu tình
ôn hòa kể cả trẻ em và phụ nữ.
Các nạn nhân là những ngư dân vốn dĩ nghèo khó, sống lam lũ, nay lại lâm cảnh khốn
cùng, nỗi khổ này thấu tận trời xanh. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng ấy, may thay có những
vị lãnh đạo tinh thần ra tay cứu độ, dìu dắt họ trong cơn nguy nàn. Điển hình là các vị
Giám Mục Hoàng Đức Oanh, Ngô Quang Kiệt, Nguyễn Thái Hợp, các vị Linh Mục như
Đặng Hữu Nam, Trần Đình Liên, Dương Sĩ Nho, Lê Ngọc Thanh, v.v... đã đứng ra che
chỡ, dìu dắt, an ủi họ trong lúc hiểm nghèo.
Đặc biệt là Linh Mục Đặng Hữu Nam, người đã đứng ra nhận lãnh trọng trách tranh đấu
giành lại công lý cho các nạn nhân, Ngài đã hai lần dẫn dắt hàng trăm ngư dân vượt hàng
trăm cây số để nạp đơn kiện tập đoàn Formosa tại tòa án Kỳ Anh. Cả hai lần đoàn người
đi tìm công lý đều bị nhà cầm quyền Hà Nội sách nhiễu, gây cản trở như buộc các nhà xe
bus, taxi phải hủy hợp đồng chở khách, mặc dầu tiền cọc đã được trả trước. Và sự kiện,
hàng chục ngàn đồng bào đã kéo nhau đến đại bản doanh của tập đoàn Formosa để biểu
tình vào ngày 2-10-2016 dưới sự dẫn
dắt tài ba của Linh Mục Trần Đình Lai,
đã động viên tinh thần cho các nạn
nhân rất lớn.
Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí.
Cái phúc thì sao lại quá xa xôi, biệt vô
âm tính, cái họa thì lại tới liên tu bất
tận. Các ngư dân đang lâm nạn như
thế này, đang ngoắc ngoãi thì bão lũ
từ đâu kéo về, vừa thiên tai vừa nhân

tai (các đập thủy điện xả lũ vì sợ bị vỡ đập). Một lần nữa tai họa lại giáng xuống đồng bào
miền Trung gây ra cảnh tang tóc, xúc vật, hoa màu, ruộng vườn, nhà cửa đều tiêu tan, sơ
xác.
Đứng trước tình cảnh thế này, Ban Chấp Hành Cộng Đồng, trong buổi họp mặt khoáng
đại cộng đồng vào ngày 30-10-2016 đã cùng các vị đại diện các tôn giáo, đoàn thể và
nhân sĩ đồng lòng đứng ra phát động công tác cứu trợ và đồng hành cùng các nạn nhân
miền Trung.
Kế hoạch công tác được chia làm hai giai đoạn ngắn-, và dài hạn. Ngắn hạn là từ nay cho
đến cuối năm và dài hạn là cho tới khi các nạn nhân giành được công lý về cho mình.
Công tác hỗ trợ gồm có hai mặt: vật chất và tinh thần.
Về vật chất, Ban Chấp Hành Cộng Đồng kêu gọi quý đồng hương kẻ ít, người nhiều tùy
theo khả năng gởi về trương mục của cộng đồng:
AVVN - IBAN: NL16 INGB 0001 5086 64 với ghi chú "Thương Về Miền Trung".
Về tinh thần, Ban Chấp Hành Cộng Đồng sẽ tổ chức buổi họp mặt vào ngày thứ bảy, 312-2016 tại Ede với sự hiện diện của Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh (nguyên
Giám Mục giáo phận Komtum) nhân chuyến viếng thăm Ấu Châu của Ngài. Vào dịp này,
tất cả số tiền chung góp được của quỹ (cho đợt công tác ngắn hạn) sẽ trao tận tay Ngài
nhờ Ngài trao lại cho Linh Mục Đặng Hữu Nam, người hùng, vị cứu tinh của các nạn nhân
miền Trung (xem thư mời đính kèm).
Ngoài ra, Ban Chấp Hành Cộng Đồng sẽ tổ chức buổi xuống đường trước tòa đại sứ Việt
Cộng tại Den Haag vào ngày thứ năm, 8-12-2016 (xem thư mời đính kèm).
Ban Chấp Hành Cộng Đồng kêu gọi quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị đại diện các cộng
đồng, đoàn thể, hội, nhóm, các ban nhạc và quý đồng hương hưởng ứng bằng cách vận
động trong tập thể sinh hoạt của mình, thân nhân, bè bạn chung góp vào quỹ "Thương Về
Miền Trung" và mời gọi quý vị nhín ít thì giờ quý báu đến tham dự buổi họp mặt cùng Đức
Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh ngày thứ bảy, 3-12-2016 tại Ede và buổi xuống đường
ngày thứ năm, 8-12-2016 tại Den Haag.
Với quyết tâm và với tấm lòng nhân ái của tất cả đồng hương tại Hòa Lan và các cộng
đồng bạn, chắc chắn chúng ta sẽ giúp đỡ một phần không nhỏ cho các nạn nhân tại miền
Trung.
Trân trọng kính chào thân ái,
Tm. Ban Chấp Hành Cộng Đồng
Nguyễn Hữu Phước
Chủ Tịch
Ps. Cho đến thời điểm thư kêu gọi này được gởi đi, Ban Chấp Hành Cộng Đồng đã ghi
nhận được sự đóng của các vị ân nhân sau đây:
Quỹ "Thương Về Miền Trung" tính đến ngày 16-12-2016:
01/ Ban Chấp Hành Cộng Đồng:
02/ Hội Người Việt Eindhoven:
03/ ẩn danh:
04/ Hồng Quốc Lộc:
05/ Nguyễn Hữu Phước:
06/ Lê Quang Kế:
07/ Nguyễn Thị Tuyết Lê:
08/ a/c Trí – Tiên:
09/ nhóm Vinh Danh Cờ Vàng:

€ 500.€ 1500.€ 200.€ 50.€ 50.€ 50.€ 100.€ 100.€ 50.-

10/ Lê Thị Ngọc Anh:
11/ G/đ Trần Quang Ánh:
12/ a/c Khai – Dung:
13/ TNL Tran:
14/ Nguyễn Thị Cẩm Vân:
15/ Vũ Đình Phúc:
16/ M.A. Tran:
17/ Kiều Việt Hùng:
18/ Hội Phật Giáo Việt Nam/ HL:

€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.100.50.10.100.200.20.50.500.-

19/ a/c Hương - Thìn (Ede):
20/ Ms. Huỳnh Văn Công:
21/ Nguyễn Hiền (Maarssen):
22/ CĐ. Công Giáo Nieuwegein
23/ Trần Quốc Sủng
24/ Gđ. Quân Cán Chính VNCH
25/ Nguyễn Thọ
26/ Trần đức Thành
27/ Ban Nhạc Tình Si
28/ Nguyen Van Thanh
29/ Lowenstein Hoang XT
30/ Nguyễn Thanh Linh
31/ TNT Nguyen
32/ Trần Văn Vinh
33/ Nguyễn đắc Trung
34/ a/c Lý-Luyến (Spijkenisse)
35/ a/c Đức (Trang-Truong)
36/ ô/b Xinh (Spijkenisse)
37/ Chị Thu (Delft)
38/ Phan Văn Hưng (Nijmegen)
39/ Võ Thị Dạ Lan (Nijmegen)
40/ ô/b Phú (Nijmegen)
41/ Phan Uyên (Nijmegen)
42/ a/c Cường (Houten)
43/ Giáo Khu Arnhem
44/ Anh chị Xứng

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

200.50.100.600.50.100.50.50.500.25.30.100.50.50.50.50.300.20.100.50.50.50.50.100.100.500.-

45/ G/đ đinh Văn Thịnh (p’rend)
46/ đặng Văn Huy (Nijmegen)
47/ đỗ Văn Tĩnh (Ede)
48/ các Giám Mục, Linh Mục góp
49/ a/c Cường – Anh (Ede)
50/ cơ sở Việt Tân-Hòa Lan
51/ ẩn danh (Arnhem)
52/ ẩn danh (Zwolle)
53/ Gian hàng xôi ủng hộ
54/ Kerk collectie (3-12-16)
55/ thùng ủng hộ (3-12-16)
56/ một số ân nhân ẩn danh
57/ một vị ân nhân ẩn danh
58/ một ân nhân ủng hộ bánh mì
59/ M. Pham
60/ Trần Thị Liên (Hoorn)
61/ bà quả phụ Phạm Ngọc Ninh
62/ Bùi Công Hải

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50.20.200.250.50.100.60.50.40.450.850.440.700.300.100.50.20.100.-

