Fra: Duc Hoa Nguyen <duc.hoa.nguyen@gmail.com>
Dato: 1. juli 2013 kl. 05:22
Emne: Re: Tekst på plakett ved båtflyktningmonumentet må endres
Til: Espen Wæhle <Espen.Waehle@marmuseum.no>
Kopi: “Elisabeth S.Koren” <Elisabeth.S.Koren@marmuseum.no>,
Arild Haugli <Arild.Haugli@marmuseum.no>, Knut Grøholt <knut.groholt@radgiverne.no>
Hei.
Jeg ble overrasket over henvendelsen.
Vi hadde snakket om tekst paa 3 spraak ved alle anledninger. Som du
nevnte selv har jeg forklart dere innhold i teksten paa vietnamesisk.
Jeg hadde ogsaa sendt deg email og forklart teksten. Se vedlegg.
Videre har VFM droeftet dette noeye internt og eksternt foer endelig
forslag som ble dere presentert.
De vietnamesiske som har gitt økonomisk bidrag til prosjektet heter på
norsk “vietnamesiske båtflyktninger”. På vietnamesisk heter de
“thuyen nhan viet nam ty nan cong san”. Det er deres navn på
vietnamesisk. Det er deres signatur.
Tekstene ble tatt med i referatet lenge foer de ble gravert og satt
opp paa plaketten. Det aa endre noe som vi har blitt enige om, og
videre ble gravert og lagt ut i offentligheten blir problematisk paa
mange maater.
Jeg lurer paa om noen hadde benyttet dette bevist for aa “skade” VFM.
Det er kjent at en liten gruppe er misfornoyede med framgangsmaaten
vaart (mindre tall).
Jeg oensker aa vite hva var grunnlaget for at dere endrer mening ?
hvem tok initiativ til aa ta opp dette ?
Mange turister har voert og sett minnesmerket og plaketten. Saa langt
fikk vi kunn gode tilbakemeldinger.
Fortiden er jeg paa ferie og kommer hjem til Norge paa slutten av uke 27.
Jeg skal ta dette opp med VFM, og tror at vi trenger aa snakke om
dette paa et moete.
mvh
Duc Hoa

NHỮNG ĐÍNH KÈM (LÁ THƯ TIẾNG NA UY BÊN TRÊN ĐỀ CẬP) XIN ĐỌC TIẾP TỤC BÊN DƯỚI

Bản dịch tiếng Việt (bản gốc tiếng Na Uy bên dưới)
CÂU VĂN DỊCH QUA BA NGÔN NGỮ 
Tôi xin thông báo/ giải thích về nội dung câu trên bia văn.
Tiếng Na Uy:
TAKK NORGE FOR FRIHETEN
-FRA VIETNAMESISKE BÅTFLYKTNINGER OG DERES FAMILIER
Tiếng Anh:
THANKS NORWAY FOR THE FREEDOM
-FROM VIETNAMESE BOAT REFUGEES AND THEIR FAMILIES.
Tiếng Việt:
TRI ÂN NA UY CỨU GIÚP CHÚNG TÔI ĐẾN BẾN BỜ TỰ DO
-THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TỴ NẠN CỘNG SẢN VÀ THÂN NHÂN
Như tôi đã thông báo đến quý vị vào ngày 9.4, dịch (câu văn) qua tiếng Việt rất khó. Khó nhất là phần 2 của
câu văn. Câu gần nhất chúng tôi tìm được là “tỵ nạn cộng sản” có nghĩa là “flyktning pga. kommunisme - tỵ
nạn vì cộng sản”. Trong tiếng Việt chữ “flyktning” (tỵ nạn) không đứng một mình được, viết như vậy rất lạ và
không chính xác. Trong tiếng Việt, người ta thường nói và viết là “tỵ nạn cộng sản”, nhưng ý nghĩa thì cũng
đồng nghĩa với chữ “thuyền nhân”.
Tôi hy vọng những giải thích này đầy đủ!
Gmail - Vedr. Tekst på 3 språk
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Thân chào
Duc Hoa

Duc Hoa Nguyen <duc.hoa.nguyen@gmail.com>

Vedr. Tekst på 3 språk
Duc Hoa Nguyen <duc.hoa.nguyen@gmail.com>
17. april 2013 kl. 10:01
Til: Espen Wæhle <Espen.Waehle@marmuseum.no>, "Elisabeth S.Koren"
<Elisabeth.S.Koren@marmuseum.no>, Arild Haugli <Arild.Haugli@marmuseum.no>
Med dette ønsker jeg informere/ avklare dere om teksten på tavlen.
På norsk:
TAKK NORGE FOR FRIHETEN
-FRA VIETNAMESISKE BÅTFLYKTNINGER OG DERES FAMILIER
På engelsk:
THANKS NORWAY FOR THE FREEDOM
-FROM VIETNAMESE BOAT REFUGEES AND THEIR FAMILIES.
På vietnamesisk:
TRI ÂN NA UY CUU GIÚP CHÚNG TÔI ĐẾN BẾN BỜ TỰ DO
-THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TỴ NẠN CỘNG SẢN VÀ THÂN NHÂN.
Som jeg informerte på tirsdag den 9.april er oversetting til vietnamesisk vanskelig. Den andre setning
i teksten er vanskeligst. Den nærmeste vi kom er "tỵ nạn cộng sản" som direkte oversatt "flyktning pga
kommunisme". På vietnamesisk kan vi ikke bruke flyktning( tỵ nạn) alene, det blir veldig upresis og
fremmed. Det man vanligvis skriver og sier på vietnamesisk er "tỵ nạn cộng sản", men betydningen er
i praksis samme som "båtflyktning".
Håper at det syns at det er greit.
mvh
Duc Hoa

Biên Bản buổi họp ngày 13.05.2013 giữa UBXDTĐ và VBT có sự hiện diện của Oslo kommune,
ông điêu khắc gia Thor Sandborg

