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 Oslo ngày 22.04.2013 
 
Kính gởi : 

- Đức Ông Huỳnh Tấn Hải 
- Thượng Tọa Thích An Chí 
- UBXDTĐ 
-  Quí vị đồng hương 

 
Trước hết, xin thay mặt BCH/HNVTN, chúng tôi xin chân thành cám ơn 
Đức Ông và Thượng Tọa đã bỏ thì giờ quí báu đến tham dự buổi họp cùng 
với UBXDTĐ và BCH/HNVTN tại Nhà Việt Nam vào tối ngày 18.4 vừa 
qua để cố vấn, chỉ vẽ,  giúp chúng tôi giải quyết những bất đồng, khó khăn, 
hầu có thể bước ra sư bế tắc trong công việc Xây Dựng Tượng Đài, kéo dài 
hơn một năm nay. 
 
Trong buổi họp, Đức Ông và Thượng Tọa cũng đã vui mừng khi đại diện 
của UBXDTĐ đã có lời xin lỗi về những sai lầm trước đây và xác nhận hai 
điều : 

- UBXDTĐ trực thuộc HNVTN và làm việc dưới sự điều hợp của 
BCH/HNVTN. Trưởng Ủy Ban XDTĐ là đại diện của HNVTN, do 
BCH.HNVTN chỉ định điều hành nội bộ UBXDTĐ 

- Chủ nhân (titakshaver) Tương Đài là Hội Người Việt Ti Nan tại Na-
Uy 

Hai điều này chính là mấu chốt của những bất đồng trước đây, khi anh 
Nguyễn Đức Hóa luôn phủ nhận, và xác quyết chức vụ Trưởng UB mà anh 
đang nắm giữ là hoàn toàn với tư cách cá nhân và UBXDTĐ do anh thành 
lập là hoàn toàn độc lập, Cũng như chủ nhân tương đài là Công Đồng 
Người Việt (nào đó). Chính các điều xác quyết này đã đưa tới quyết định 
của Đức Ông: chấm dứt sự hổ trợ của TTMV, hai ngày trước buổi họp. 
 
Mặc dù BCH/HNVTN chúng tôi biết được những khó khăn trước mắt, khi 
UBXDTĐ đã đi quá xa, đã ký kết hầu hết những giao kèo, khế ước với 
Viện Bảo Tàng Hàng Hải Nauy cũng như  Điêu Khắc Gia Thor Sandborg 
và các nhà thầu liên hệ khác, nhưng với thiện chí và ý thức trách nhiệm đối 
với hội viên cùng những bà con đã đóng góp vào Quỹ Tượng Đài, chúng 
tôi sẵn sàng nhận lời làm việc với UBXDTĐ để cùng giải quyết những khó 
khăn còn lại, hầu sớm có một Tượng Đài Thuyền Nhân hội đủ ý nghĩa theo 
mong mỏi của tất cả mọi người. 



 

Vì vậy, ngay sau đó chúng tôi đã nhận lời mời đến họp với UBXDTĐ vào 
tối hôm sau 19.4 tại địa điểm do UB sắp xếp, theo UB là để giải quyết 
những khúc mắc liên quan tới dự án tượng đài. Buổi họp gồm 3 thành viên 
thuộc BCH/HNVTN chúng tôi và UBXDTĐ với khá đông đủ thành viên. 
Vì qua một thời gian quá lâu, sự liên lạc giữa UB và HNVTN rất hiếm hoi, 
và chúng tôi cũng không nhận được tin tức, các tài liệu, giao kèo, nên 
không thể biết được tình trạng Tượng Đài đã tiến triển đến đâu và đang có 
những khó khăn gì, do đó chúng  tôi đã yêu cầu UBXDTĐ trình bày cụ thể, 
để có thể cùng nhau phối hợp trong tương lai. Có nhiều vấn đề không được 
rõ ràng, chúng tôi không hiểu và cần tranh luận với UB, đặc biệt có những 
chi tiết quan trọng chúng tôi đã thắc mắc, nhưng tại sao UB đã không trình 
bày trong buổi họp ngày 18.04. với sự hiện diện của Thượng Tọa và Đức 
Ông, như thư trao đổi của Giám Đốc VBT và nguyên nhân mà chúng ta 
không được khắc lá cờ trên bia TĐ, không đúng với những gì mà UB  đã 
trình bày trong buổi họp ngày thứ năm 18.04. 

Điều đáng tiếc là anh Trưởng Ban Nguyễn Đức Hóa đã không trả lời mà 
bất ngờ lớn tiếng phản đối và tuyên bố là UB không hợp tác với chúng tôi 
nữa. Ngay sau đó một số thành viên trong UB đưa tay xin có ý kiến, nhưng 
anh Hóa đã phất tay không cho, tuyên bố chấm dứt buổi họp và đến mở 
cửa như một hình thức mời chúng tôi ra về. 
 
Qua nhiều sự việc bất nhất trước đây và đặc biệt với sự kiện này, (xảy ra 
chỉ một ngày sau cuộc họp có sự tham dự của Đức Ông và Thượng Tọa), 
chúng tôi khẳng định là không thể nào hợp tác với UBXDTĐ được nữa. 
Để tình trạng chia rẽ trong Cộng đồng không trầm trọng thêm, cũng như 
không cản trở việc XDTĐ theo ý muốn của  UB, chúng tôi quyết định: 
 
1/ Kể từ hôm nay (22/04/2013), BCH/HNVTN chấm dứt vĩnh viễn vai 
trò điều hợp cũng như mọi hợp tác với UBXDTĐ, đứng bên ngoài mọi 
trách nhiệm liên quan tới Tượng Đài từ trước đến nay cũng như về 
sau này. 
 
2/ UBXDTĐ đã tự dành lấy quyền độc lập gần hai năm nay, mọi hợp 
đồng đã được ký kết, mọi tiến trình đang ở giai đọan cuối cùng, chúng 
tôi xin để cho UB tiếp tục thực hiện các quyết định của UB, và hoàn 
toàn chịu trách nhiệm về các quyết định ấy. 
 



3/ Sau quyết định này, với danh nghĩa là BCH/HNVTN chúng tôi sẽ 
không có ý kiến hoặc tranh luận bất cứ điều gì liên quan tới Tượng 
Đài. Tất cả mọi ý kiến đóng góp hay bất cứ thắc mắc gì liên quan tới 
Tượng Đài, xin các hội đoàn và quí vị đồng hương vui lòng liên lạc 
trực tiếp với UBXDTĐ. 
 
BCH/HNVTN chúng tôi thành thật xin nhận khuyết điểm trước Đức Ông, 
Thượng Tọa cùng bà con đồng hương vì đã không thể chu toàn trách 
nhiệm khi đã đứng ra kêu gọi sự đóng góp của mọi người cho Quỹ Tượng 
Đài. Chỉ mong quí vị thông cảm và hiểu cho rằng, từ ngày BCH chúng tôi 
được bà con bầu ra (tháng 6/2012) chúng tôi không hề có điều kiện để thi 
hành trách nhiệm của mình, khi UBXDTĐ đã tự tách ra vai trò mà Điều Lệ 
đã qui định, và dành lấy mọi quyền hạn như là một UB độc lập, như chính 
anh Nguyễn Đức Hóa đã từng xác quyết. 
 
Dù không thể cùng nhau hợp tác được, chúng tôi luôn mong ước và cầu 
chúc UBXDTĐ vượt qua những khó khăn, sớm hoàn thành Tượng Đài với 
đầy đủ những giá trị, ý nghĩa, theo mong ước của tất cả mọi người. Đặc 
biệt có lá cờ Vàng, biểu tượng của người Việt tỵ nạn CS trên tấm bia tượng 
đài.  
 
Trân trọng kính chào 
 
TM/BCH/HNVTN Oslo &Vùng Đông 
Hội Trưởng  

 
Trần Hồ Chánh Trung 


