
Oslo, ngày 15 tháng 04 năm 2013 

 

 

 

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

   - Ủy ban xây dựng tượng đài Thuyền nhân tị nạn 

 

 

 

Cảm ơn anh Hóa, trưởng Ủy ban xây dựng tượng đài  đã đáp sự yêu cầu của tôi để làm sáng tỏ hai 

điểm anh đã khẳng định trong cuộc nói chuyện với tôi hôm chiều Chúa nhật, 07 tháng 04 vừa qua. 

 

Với việc giải bày của anh trong mail anh gửi sáng hôm nay, 15 tháng 04, tôi hiểu là anh vẫn tái 

khẳng định 2 điểm: 

- Anh đảm trách trưởng Ủy ban xây dựng tượng đài do sự ùy thác với tính cách cá nhân; 

- Tượng đài là món quà tri ân tặng quốc gia Na uy và thuộc chủ quyền của Oslo kommune. 

 

Về điểm thứ nhất: Anh được ủy thác trách nhiệm với tính cách cá nhân 

 

Nếu những ai tham gia hay theo dõi diễn tiến về tượng đài trong 2 năm cuối thì có thể không rõ 

ràng, lẫn lộn hay hiểu lầm về trách nhiệm được ủy thác, nhưng với anh là người đã chủ đồng từ 

trước khi dự án được thành hình thì tôi nghĩ không thể có sự hiểu lầm hay lẫn lộn. 

 

Đúng như anh trưng dẫn tài liệu làm chứng, những người tham dự cuộc hội thảo ngày 01 tháng 05 

năm 2010 đã đề cử anh với tính cách cá nhân để thành lập một Ủy ban mới. Nhưng chắc anh hiểu 

rõ, việc đề cử này là một ”thế cờ” để ép nhóm VINOS phải chấp nhận hợp tác trong một dự án 

chung.  

 

Nhưng chưa đầy một tháng sau việc đề cử với tính cách cá nhân này đã hết hiệu lực. Ngay khi Ùy 

ban xây dựng tượng đài được thành hình và trong cuộc họp đầu tiên ngày 24 tháng 05 năm 2010, 

Ủy ban đã xác định: ”Đại diện các đoàn thể và tôn giáo đã đồng thuận Hội Người Việt tị nạn tại 

Na uy đứng điều hợp dự án tượng đài” và ”trưởng ban luôn luôn là đại diện của Hội Người Việt 

tị nạn” (Thể lệ điều hành/Ủy ban xây dựng tượng đài).  

 

Với quyết định này, anh đảm trách trưởng ban không còn là sự ủy thác cá nhân nữa. Hoặc anh từ 

chối không nhận trách nhiệm trưởng ban, hoặc anh là trưởng ban của Ủy ban xây dựng tượng đài và 

đương nhiên là đại diện cho Hội Người Việt tị nạn, cho dù bất cứ anh đóng vai trò nào trong Hội 

Người Việt tị nạn. 

 

Ngay trong phiên họp lần thứ hai của Ủy ban, đại diện của Trung tâm Mục vụ đã xác nhận: ”sẵn 



sàng hỗ trợ Ủy ban xây dựng tượng đài và cộng đồng nếu Ủy ban nằm dưới sự điều hành của 

Hội Người Việt tị nạn, là đại diện cho cộng đồng” (phiên họp ngày 26 tháng 08 năm 2010)- 

 

Hơn nữa, trong ngày ra mắt Ủy ban với cộng đồng, ngày 11 tháng 12 năm 2010, chính anh cũng đã 

tuyên bố: ”vị trí của Hội người Việt tị nạn có chỗ đứng rất quan trọng của Ủy ban xây dựng 

tượng đài” (xem trên trang nett thuyennhantynannauy.com). 

 

 

Anh được ủy thác với tính cách cá nhân chứ không đại diện cho Hội Người Việt tị nạn nhưng lá  

thư của anh in trên giro xin ủng hộ lại có hàng chữ địa chỉ: Hội Người Việt tị nạn tại Na uy! 

 

Suốt thời gian anh làm Hội phó rồi Hội trưởng, anh là trưởng Ủy ban xâydựng tượng đài. Đại diện 

các đoàn thể các tôn giáo đều hiểu anh là đại diện của Hội Người Việt tị nạn làm trưởng Ủy ban. 

Khi anh không còn là Hội trưởng hay Hội phó của Hội Người Việt tị nạn, nhưng anh muốn tiếp tục 

làm trưởng Ủy ban, thì chính anh cũng như mọi người đều phải hiểu là anh đại diện cho Hội Người 

Việt tị nan để điều hợp dự án. 

 

Đó chỉ là nhận định theo lý, theo  sự tin tưởng trong việc hợp tác, sau khi Ủy ban xây dựng tượng 

đài thành hình, với tư cách là trưởng Ủy ban đồng thời là Hội trưởng Hội Người Việt tị nạn, anh đã 

yêu cầu sự hỗ trợ của cồng đồng và anh đã xác quyết: Dự án tượng đài do Hội Người Việt tị nạn chủ 

xướng và chịu trách nhiệm. Chính trên căn bản này, và chỉ trên căn bản này,  mà tôi, với vai trò lãnh 

đạo tinh thần của cộng đồng công giáo, đã tích cực hỗ trợ.  

 

Kể từ khi anh không còn là Hội trưởng Hội Người Việt tị nạn nhưng vẫn còn là trưởng Ủy ban xây 

dựng tượng đài, tôi vẫn tin rằng anh là đại diện của Hội Người Việt để điều hành dự án theo như 

”Thể lệ điều hành” của Ủy ban qui định. Từ khi bắt đầu có những dấu chỉ không có sự hợp tác hài 

hoà giữa Ủy ban xây dựng tượng đài và Hội Người Việt tị nạn, tôi đã nhiều lần gửi thư đến Ban 

chấp hành Hội Người Việt tị nạn và Ủy ban xây dựng tượng đài để nhấn mạnh điểm nầy (thư ngày 

19/06/2012; thư ngày 10/01/2013; thư ngày 24/03/2013). Suốt thời gian qua anh không bao giờ 

phản ứng về các lá thư tôi nhắc nhở liên quan đến vai trò của Hội người Việt tị nạn trong Ủy ban 

xây dựng tượng đài.  

 

Sau phiên họp ngày 14 tháng 02 năm 2013, tương quan giữa Ban chấp hành Hội Người Việt tị nạn 

và Ủy ban xây dựng tượng đài trở nên căng thẳng khá công khai, Hoài Trang, đại diện của Trung 

tâm Mục vụ trong Ủy ban, cũng đã tái xác nhận, HoàiTrang cũng như Trung tâm Mục vụ chỉ ủng hộ 

dự án có sự hợp tác với Ban chấp hành Hội Người Việt tị nạn. 

 

Lần đầu anh gặp tôi để nói chuyện về tượng đài là hôm Chúa nhật, 07 tháng 04 với 2 điểm khẳng 

định trên. 

 



Nay anh lấy một bằng chứng đã không còn hiệu lực để minh chứng: anh vẫn là người được cộng 

đồng ủy thác công tác xây dựng tượng đài với tính cách cá nhân. Với việc tái xác nhận nầy, tôi 

xem dự án anh đang được ủy thác không còn là dự án tôi được yêu cầu yểm trợ. 

 

Về điểm thứ hai: Tượng đài là món quà tri ân tặng quốc gia Na uy và chủ quyền là Oslo 

kommune. 

 

Anh lấy lá thư anh viết trên giro kêu gọi ủng hộ để minh chứng rằng những ai đã ủng hộ là đồng ý 

với  mục đích tượng đài của anh là: một món qua tri ân tặng cho quốc gia Na uy. Tôi e là đa số 

không đồng ý như vậy. Nhưng dẫu sao điểm thứ hai này cũng tùy thuộc vào điểm thứ nhất. Nếu dự 

án tượng đài được ”cộng đồng” nào đó ủy thác cho anh với tính cách cá nhân thì ”cộng đồng” đó 

với anh toàn quyền quyết định và trách nhiệm với những người đã ủng hộ. 

 

Một điểm nhỏ khác anh có đề cập trong mail là Trung tâm Mục vụ có đại diện trong Ủy ban xây 

dựng tượng đài nhưng tại sao ”cha lại tỏ ra không hiểu những diễn tiến của tượng đài...Phải 

chăng bên hành lang của Trung tâm mục vụ quá nhiều người ra vào và nhiều tiếng xí xào nên 

cha  bị chi phối? 

 

Hoài Trang đại diện Trung tâm Mục vụ trong Ủy ban xây dựng tượng đài vẫn thường xuyên trình 

bày với tôi về diễn tiến của tượng đài. Đúng như anh viết. Nhưng chính Hoài Trang cũng không biết 

gì về những điểm quan trọng trên. Chính Hoài Trang cũng không biết người đảm trách trưởng Ủy 

ban  không phải là đại diện của Hội Người Việt tị nạn nhưng lại là người được ùy thác với tính cách 

cá nhân. Chính Hoài Trang cũng không biết mục đích của tượng đài là món quà tri ân tặng quốc gia 

Na uy và chủ quyền là Oslo kommune. 

 

Hơn nữa, tôi đọc tất cả các  biên bản của Ủy ban, tôi không thấy có một cuộc họp nào đã nêu lên 

những vần đề quan trọng này chứ đừng nói là lấy biểu quyết.  

 

Với những điểm vừa trình bày, - dự án xây dựng tượng đài mà anh Hoá đang đảm trách với tính 

cách cá nhân và không phải là đại diện của Hội Người Việt tị nạn – tôi không còn lý do để hỗ trợ. 

 

Và với là thư này tôi cũng  quyết định rút đại diện của Trung tâm Mục vụ ra khỏi dự án này. Vai trò 

của tôi trong cuộc họp ngày 18 tháng 04 tới cũng không còn gì khác hơn là đến để chính thức xác 

nhận, Trung tâm Mục vụ không còn một liên hệ nào với dự án xây dựng tượng đài được ùy thác cho 

một người với tính cách cá nhân. 

 

Trân trọng kính chào, 

 

Linh mục Huỳnh tấn Hải 

 


