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Người Việt hải ngoại nên có thái độ thân thiện đối
với Malaysia và Indonesia
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Chúng ta thất vọng bao nhiêu khi nghe tin nhà cầm quyền Indonesia phá
bỏ phần chữ trong tấm bia dựng để tưởng niệm những thuyền nhân Việt
Nam đã tử nạn trên đường tìm tự do tại đảo Galang thì lại càng vui mừng
khi nghe vị Lãnh Sự Malaysia tuyên bố sẽ cho dựng lại tấm bia này trong
cuộc biểu tình của người tị nạn Việt Nam tại Los Angeles mới đây. Kết quả
của cuộc biểu tình được coi là tốt đẹp.
Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, đây mới chỉ là kết quả khởi đầu. Nó cho
chúng ta sự vui mừng, nhưng đồng thời cũng cảnh giác chúng ta một điều:
Trong mối bang giao quốc tế hiện nay, các quốc gia vẫn phải làm một bài
toán quyền lợi. Vì thế, chúng ta cần phải duyệt lại toàn bộ bài toán quyền
lợi này trong vấn đề dựng những tấm bia đáng dựng ở các đảo tị nạn Ðông
Nam Á.
Trước hết, chúng ta nên nhìn lại vấn đề chủ quyền. Hai quốc gia Indonesia
và Malaysia đều có chủ quyền của họ. Việc đặt bất cứ một tấm bia hay
tượng đài trên đất nước họ thuộc về vấn đề chủ quyền và phải có sự chấp
thuận của chính quyền sở tại. Cứ cho rằng trước khi bị đập bỏ họ đã cho
phép xây dựng những tượng đài ấy, nhưng tới một lúc nào thấy không
thuận tiện họ vẫn có thể có hành động ngược lại.
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Trong khi liên lạc với Việt Nam (Malaysia và Indonesia đều là hội viên của
Hiệp Hội Các Quốc Gia Ðông Nam Á cùng với Việt Nam) Indonesia và
Malaysia cũng sẽ làm những con tính và sẽ có quyết định bất lợi cho chúng
ta ngay, nếu như họ xét thấy chúng ta, những người đã từng được cho
nương thân ở Bidong và Galang trong thời gian đầu ở ngưỡng cửa tự do
trước khi được chấp nhận sang nước thứ ba, đã không còn sức nặng nào về
tình cảm hay quyền lợi. Nếu chúng ta ở địa vị họ tất chúng ta có thể cũng
suy nghĩ như họ. Nói như vậy là mọi cựu thuyền nhân Việt Nam ở hải ngoại
nên tự vấn xem sau khi rời các đảo tị nạn rồi, sang đến Mỹ rồi, ổn định rồi
(có nhiều người giàu có) có ai nghĩ tới việc trở lại tảo mộ, thăm chính quyền
địa phương, hoặc thảo luận với các viên chức chính quyền Malaysia hay
Indonesia những biện pháp có thể giúp cho những các quốc gia này có
thêm khách du lịch, hay ít ra là cũng gióng lên những tiếng chuông để
những người Mỹ gốc Việt từng nương thân ở đó quay trở lại thăm viếng với
tư cách du lịch hay không?
Khi đưa ra ý nghĩ trên, tôi không có ý nói chúng ta có thể đội đá đi vá trời
được mà chỉ muốn nhấn mạnh đến một điều: Có thật là sau 30 năm, chúng
ta đã quên mọi chuyện ngay cả chuyện ân nghĩa với những nước từng cho
chúng ta dung thân bước đầu hay không? Tôi nghĩ là không ai quên, nhưng
cũng không ai tha thiết quay trở lại các hòn đảo này. Cho đến khi vì một
nhu cầu, chúng ta trở lại với vùng đất cũ và cũng do lần trở lại này, người
trở lại có dựng những tấm bia tưởng niệm những người đồng cảnh đã bỏ
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mình trên đường đi tìm tự do. Bọn cầm quyền Hà Nội thấy những tấm bia
chính là những lời cảnh cáo, là một nhắc nhở đến tội ác của họ ở trong
nước đã đẩy hàng trăm ngàn người vượt Biển Ðông bằng những phương
tiện thô sơ và bị cướp biển hoành hành, nên đã dùng áp lực buôn bán với
hai quốc gia nói trên để họ phải đục bỏ những tấm bia tưởng niệm ấy đi.
Ngay cả trong trường hợp này, Jakarta cũng như Kuala Lumpur phải cân
nhắc quyền lợi.
Nếu trước đó, người Việt hải ngoại giữ mối liên lạc thân tình với họ thì
Indonesia và Malysia còn suy tính thiệt hơn, mất cái này còn được cái kia,
bằng không họ không ngại ngùng gì mà không cúi đầu trước áp lực mậu
dịch buôn bán, công việc vốn mang lại lợi lộc cho hai quốc gia này.
Do đó mà tôi trộm nghĩa rằng, lời tuyên bố của viên lãnh sự tại Lãnh Sự
Quán Indonesia ở Los Angeles mới chỉ là lời hứa. Họ còn trông đợi những
hành động thiện chí khác của người Việt Nam hải ngoại. Tôi nghe nói, có
một số người sắp tổ chức một phái đoàn đến Galang và Bidong để tiếp tục
thúc đẩy chính phủ Indonesia tái lập tấm bia trên đảo Galang và chính phủ
Malaysia đừng đập bỏ tấm bia trên đảo Bidong.
Thế nhưng, trong cuộc vận động này, chúng ta có quà gì cho họ?
Tiền bạc thì chắc là không có rồi hay có cũng chẳng bao nhiêu. Thế còn du
lịch? Chắc chắn những người Việt hải ngoại từng vượt biển đều có thể giúp
họ biến đảo Bidong và Galang thành những điểm du lịch hoặc ít ra là cũng
cổ động hữu hiệu cho họ. Nếu hai hòn đảo này biến thành điểm du lịch,
người Việt hải ngoại kéo nhau đến đây hành hương tảo mộ đông thì du
khách khác cũng sẽ kéo đến đây.
Vì thế tôi đề nghị chúng ta cứ thử nghĩ như thế này: Hàng năm người Việt tị
nạn hải ngoại gởi về nước từ 2.5 tỷ đô la đến 3.5 tỷ đô la (như năm ngoái).
Nếu những viên chức chính phủ Indonesia hay Malaysia đọc tin này họ sẽ
nghĩ như thế nào. Một khối người tị nạn đã từng được họ cho dung thân
nay đã có khả năng gởi về một số tiền lớn như thế cho một đất nước mà
chính quyền tại đất nước ấy từng đuổi họ đi, trong khi họ lại không hề có
lời hỏi thăm hay ngó ngàng gì đến những nước đã từng chìa bàn tay ra đối
với những người tị nạn Việt Nam trong những thập niên trước đây, thì liệu
có gì buộc các viên chức các quốc gia đó phải trả lời không đối với áp lực
của Hà Nội?
Trong bang giao quốc tế ngày nay, không thể thiếu những áp lực. Cho nên,
nói “thuận” hay “không” đối với một nước thứ ba tùy thuộc rất nhiều vào sự
đánh giá quyền lợi mọi mặt của nước ấy với hai nước kia.

LTS: Ý kiến bày tỏ trên trang Diển Ðàn là của các tác giả, không nhất thiết
phản ảnh quan diểm của nhật báo Người Việt và Nguoi-Viet Online.
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