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Kính thưa Đức Ông, kính thưa Thượng Tọa/Đại Đức
Kính thưa quý cộng đồng người Việt Tỵ Nạn tại Nauy.

Oslo, ngày 12 tháng 7 năm 2013

Chắc chắn qúy vị cũng như rất nhiều người, mong muốn biết được kết qủa và quyết định của buổi
họp chiều hôm nay thứ năm ngày 11/7 năm 2013.
Trong tinh thần buổi họp ngày 23 tháng 5 năm 2013 vừa qua giữa hai vị lãnh đạo tinh thần là Đức
Ô. Huỳnh Tấn Hải, TT Thích Hoằng Khai và BCH/HNVTN liên quan đến tượng đài Thuyền Nhân
Tỵ Nạn Cộng Sản (TNTNCS). Trong buổi họp Đ. Ô và TT đã yêu cầu và nhắc nhở BCH/HNVTN
trở lại vai trò và trách nhiệm của mình đối với Cộng Đồng. Mặc dù biết rằng mọi sự việc đã tiến
hành l/q đến TĐ-TNTNCS qúa xa, nhưng vì sự yêu cầu của Đ.Ô và TT, cũng như trách nhiệm
tranh đấu cho danh dự của Cộng Đồng. BCH/HNVTN đã đưa ra hai yêu cầu với UBXDTĐ, và
cũng muốn thấy được thiện chí thực sự từ phía UBXDTĐ. Yêu cầu đó là:
1- Yêu cầu UBXDTĐ trao cho HNVTN những văn kiện, giao kèo trước ngày họp chung để
BCH/HNVTN đọc và tìm hiểu những khó khăn trong văn kiện mà UBXDTĐ đã ký kết
trong thời gian 3 năm qua.
2- Yêu cầu tất cả các công trình xây cất của TĐ phải ngưng lại cho đến ngày họp chung
giữa BCH/HNVTN – UBXDTĐ và hai vị lãnh đạo hai tôn giáo.
Điểm 2 ở đây không phải chỉ là những yêu cầu của BCH/HNVTN, nhưng còn là điều kiện được
đưa ra từ phía ba vị lãnh đạo hai tôn giáo. Khi đưa ra những yêu cầu trên với UBXDTĐ,
BCH/HNVTN chỉ muốn tìm hiểu được những khúc mắc trong văn kiện, giao kèo như thế nào, mà
những điểm đó chính là nguyên nhân cho những tranh luận trong Cộng Đồng chúng ta. Kể từ sau
ngày họp giữa UBXDTĐ và hai vị lãnh đạo tinh thần, những văn bản và văn kiện l/q đến TĐ đã
không hề được UBXDTĐ gởi đến HNVTN như mong ước. Mặt khác công trình xây cất TĐ vẫn
tiếp tục tiến hành và đi ngược lại yêu cầu của ba vị lãnh đạo tinh thần là TT. Thích Hoằng Khai,
ĐĐ Thích Viên Ngộ và Đ. Ô. Huỳnh Tấn Hải. BCH/HNVTN cho đến nay vẫn không thể hiểu
nguyên nhân tại sao những văn kiện, hồ sơ, giao kèo, khế ước lại bị UBXDTĐ giấu kỹ như vậy.
Mặc dù HNVTN đã được Ban Giám Sát nhiều lần xác định là chủ quyền, và TĐ-TNTNCS thuộc
về CĐ nguời Việt Tỵ Nạn tại Nauy.
Qua buổi họp chiều hôm nay UBXDTĐ đã liên tục nêu lên những lý do là công trình xây cất TĐ
không thể ngăn chặn lại được vì mọi hoạch định của nhà thầu đã lên…!.. cũng như trình bày
những khúc mắc trong qúa khứ như việc UBXTĐ thuở ban đầu là do các “hội đoàn toàn quốc” và
hoàn toàn riêng rẽ, việc rút lui qua văn thư ngày 22/4 của HNVTN. mà UB đã không đề cập đến 2
lần lời tuyên bố bất hợp tác của mình đối với HNVTN trong ngày 19/4. BCH/HNVTN chúng tôi
không đối đáp và chỉ ngồi lắng nghe không phản ảnh lý do trên….. Mặc dù Ban Giám Sát Đ.Ô. đã
nhắc đi nhắc lại là công trình đi quá nhanh, và một khi mình làm chủ một công trình mà muốn
ngưng hoạt động vì lý do nào đó, mình vẫn có thể và có thẩm quyền để quyết định..!
Cộng đồng, trong th ời gia qua đã có những khó khăn,việc ngưng lại công trình chỉ là để tỏ sự
thiên chí, ngay chính các Ngài trong Ban Giám Sát cũng cảm thấy thiếu đi sự tôn trọng khi yêu

cầu của các vị lãnh đạo tôn giáo bị coi thường, và cảm nhận của Đ. Ô e ngại không thể tiếp tục với
vai trò Giám Sát này.
Ngoài ra, trong buổi họp này, HNVTN cùng với Ban Cố Vấn, đại diện hội Cao Niên, hội Ái Hữu
Quân Cán Chính VNCH và Hậu Duệ lại thêm một lần nữa được nghe biết thêm về nội dung một
văn thư ngày 21 tháng 6 năm 2013 của UBXDTĐ đã gởi đến Ban Giám Sát (BGS) như sau: (trích
nguyên văn đọc từ mắy ghi âm)

UBXDTĐ xin được thông báo đến BGS những điểm như sau:
1- Hoa Biển đã được đặt trên bệ,
2- Bệ bia văn đã hoàn thành, bia văn có hàng chữ đã hoàn thành, bia văn tên các tàu chưa
được lắp vì còn đợi bổ sung tàu.
3- Hợp đồng trao tặng hoa biển và hợp đồng Oslo kommune nhận bảo trì, bảo hiểm cho hoa
biển đã soạn xong nhưng chưa ký.
Điểm 1 và 2 xin kính báo BGS cùng chung vui. Nay hợp đồng với Oslo commune đã soạn xong
chờ UB ký, khi ông Thor Sandborg làm Bia, và Hoa biền xong sẽ trao công trình lại cho
UBXDTĐ, và ông sẽ hết trách nhiệm bảo trì và lo bảo hiểm cho Hoa Biển. Theo tinh thần
trong thu BGS gởi cho UB ngày 13/5 và buổi họp ngày 4 tháng sáu. UB sẽ tạm thời không ký
hợp đồng trao tặng HB và hợp đồng Oslo commune nhận bảo trì cho HB. Như vậy TĐ trong
thời gian chuyển tiếp sẽ do chính BGS-UBXDTĐ là Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo: Đ. Ô
Huỳnh Tấn Hải, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam: TT Thích Hoằng Khai chịu trách nhiệm pháp
lý, trách nhiệm kinh tế về phần bảo trì và bảo hiểm cho HB trước UBXDTĐ và trước Cộng
Đồng người Việt tại Nauy.
**************
Sau khi những lý giải, cũng như lời của anh phó UBXDTĐ như sau : Bia tưởng niệm đã làm xong,
và TĐ Hoa Biển cũng đã hoàn tất vấn đề còn lại trong tinh thần hợp tác là khánh thành. Tôi xin
thay mặt cho UBXDTĐ mời anh HT/HNVTN vùng Đông qua bên UB làm trưởng UB Khánh
thành…, và tiếp đến, một trong những thành viên của UB (anh ĐTDũng) cũng đã nhấn mạnh rằng:
tôi đã nhắc đi nhắc lại vai trò trưởng ban khánh thành là một vinh dự, và xin anh HT–HNVTN cho
biết ý kiến về việc này.
BCH/HNVTN đã không ý kiến hoặc tranh luận, nhưng khi câu hỏi được đặt ra trực tiếp với
HNVTN, anh hội trưởng HNVTN Trần Trung đã trả lời như sau:
Kính thưa Đ. Ô., kính thưa ĐĐ
Con phải thật sự nói rằng, chúng con không biết ngày hôm nay đến đây với mục đích gì.
Một trong những điều kiện của chúng con để có một buổi họp ngày hôm nay là phải tạm
ngưng mọi công việc liên quan đến TĐ và mọi hồ sơ, hợp đồng, cũng như thư từ trao đổi
với những cơ quan và công ty, phải được chuyễn đến BCH chúng con, để BCH có thể nắm
vững những chi tiết trước buổi họp ngày hôm nay.
Ban giám sát cũng đã rõ ràng yêu cầu UB tạm ngưng mọi công việc cho đến khi có sự
đồng thuận.
Ngày 22 tháng sáu sau khi nhận được tin, con đã ra Bygdøy và chứng kiến rằng TĐ và bia
tưởng niệm đã được dựng lên.

Hành động này chứng tỏ rằng UB đã không chấp nhận những điều kiện của BCH, và coi
thường những yêu cầu của Ban giám sát. Đối với BCH chúng con, việc này không có gì
mới lạ. Cách làm việc này UB đã thực hành từ ban đầu. Và đã tự cho mình là tự lập chứ
không trực thuộc dưới sự điều hành của BCH hay sự giám sát của Đức Ông và Thượng
Tọa/Đại Đức.
Vì vậy, mục đích của buổi họp ngày hôm nay là gì khi mọi việc đã rồi và UB đã đi quá xa,
và đã có những quyết định vượt thẩm quyền của UB.
Ngày hôm nay chúng con đến tham dự buổi họp này, vì tôn trọng sự yêu cầu của Thượng
Tọa/Đại Đức và Đức Ông.
Nhân đây, lại một lần con xin xác nhận rằng BCH HNVTN không ủng hộ việc xây một
tượng đài phi chính trị của UBXDTĐ, và cũng xin thông báo đến UB rằng BCH chúng
con đã đi đến quyết định politianmelde UBXDTĐ trong thời gian qua đã lạm dụng danh
xưng, logo và uy tín của HNVTN để quyên tiền cho công việc riêng của UB.
**********************
Buổi họp vẫn cứ tiếp tục với những lời giải thích của UBXDTĐ xoay quanh những vấn đề/ quyết
định đã không thể cứu vãn…
Kính thưa qúy đồng hương,
Cộng đồng người Việt Tỵ Nạn tại Nauy chúng ta đã mất mát qúa nhiều trong gần 3 năm qua. Mất
tiền của, mất sự đoàn kết, mất niềm tin, mất tình thân hữu, mất đi căn cước, và nguyên nhân ra đi
cũng chỉ được nêu lên cách lu mờ. Và nay danh dự và vinh dự của Cộng Đồng Người Việt tại
Nauy cũng bị mất. TĐ Thuyền Nhân Tỵ Nạn CS của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn, nay trở
thành TĐ Tri Ân mà người đứng tên trên bia trao tặng không phải là Cộng Đồng Người Việt Tỵ
Nạn Cộng Sản tại Nauy….
BCH/HNVTN quyết định sẽ politianmelde UBXDTĐ trên pháp luật và công lý, để lấy lại danh dự
cho Cộng Đồng.

Xin Kính Báo
TM/BCH/HNVTN
Hội Trưởng

Trần Hồ Chánh Trung

