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THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
Oslo, ngày 13 tháng 8 năm 2013
Kính thưa:
- Quý Đồng hương,
- Quý Hội viên HNVTN tại Na Uy,
Trải qua thời gian dài chúng ta đã chứng kiến một hiện tượng thật lạ lùng chưa từng xảy ra
cho Cộng đồng người Việt tỵ nạn với biến cố “Tượng Đài Hoa Biển”, một Trưởng UB Nguyễn
Đức Hóa đã tự tung tự tác để biến Tượng Đài Hoa Biển trở thành của riêng cho một cá nhân.
Chúng tôi, Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Na Uy (HNVTN/NU) cũng rất thận trọng trong
phương cách ứng xử và đối phó. Nhưng đứng trước sự dè dặt này của chúng tôi, phía bên Ủy
Ban Xây Dựng Tượng Đài (UBXDTĐ) ngày càng lấn lướt, Nguyễn Đức Hóa xem như múa
gậy vườn hoang; mà gần đây nhất tờ thư gửi đến từng nhà, từng người qua đường bưu điện,
trong đó có cả chúng tôi, Nguyễn Đức Hóa kêu gọi bà con đồng hương đóng thêm tiền thâm
thủng. Thiết nghĩ đây là cách dọn đường cho ngày khánh thành Tượng Đài của y.
Để làm sáng tỏ hơn về hành động mờ ám của Nguyễn Đức Hóa, chúng tôi, Ban Chấp Hành
HNVTN/NU quyết định truy tố Nguyễn Đức Hóa ra trước pháp luật kể từ hôm nay, lý do
Nguyễn Đức Hóa bằng mọi thủ đoạn lừa dối manh tâm chiếm đoạt tài sản của HNVTN/NU.
Trong tinh thần trong sáng và minh bạch, chúng tôi sẽ tiếp tục tường trình đến quý vị tất cả
mọi diễn tiến về sau.
Nay thông báo,
TUN. Ht. Trần Hồ Chánh Trung
Tm. BCH/HNVTN/NU

Phạm Sĩ Việt
(U/v. TTBC)

