HỒ SƠ VỀ ỦY BAN GÓP Ý (UBGY)
Phần bổ sung ngày 12.11.2019
 Long Thanh Dang <longdang1943@yahoo.com>
To: Trí 10 Mạnh Nguyễn,Hai Tran,LTNguyen Nguyen,Hai
Ho,Truatdinh
Cc: Long Thanh Dang,ChÆ° LÃª BÃ¡
Nov 12 at 8:00 PM
Thưa Comdt. và các Anh Chị,
Sáng nay (Nov. 12- 2019) Anh Lê Bá Chư và tôi đã đi tới các nhật báo,
các đài TV và Radio để đưa thư mời họ tham dự họp báo. Các đài Radio,
TV đọc thư mời, chúng tôi được các vị giám đốc, ký giả hỏi chuyện
rất ân cần, sau khi nghe chúng tôi giải thích họ tỏ ý đồng thuận.
Các nơi chúng tôi đưa thư mời:
 Nhật báo VIỆT BÁO
 Nhật Báo VIỄN Đông
 Nhật Báo NGƯỜI VIỆT
Các đài TV:








SBTN
TIẾNG HÁT HẬU PHƯƠNG
NGƯỜI VIỆT TV
VNCR
SÀI GÒN TV
Ký giả DU Miên (Đài 106.3)
Ký giả Trần Nhật Phong (Youtube)

Các đài Radio:
 LITTLE SÀIGÒN RADIO
 SÀIGÒN RADIO HẢI NGOẠI
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 BOLSA RADIO
Tổng cộng 13 cơ quan truyền thông báo chí.
NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2019
 Nam Le <ltnam41@yahoo.com>
To:Tri Nguyen
Cc:Nguyễn Văn Hoa,Võ Văn Huệ,San 10 Đình Phạm,Diệm 11
Đặng,Hoàng Đình Báuand 16 more...
Nov 12 at 2:55 PM
Kính gửi niên trưởng Trí,
Tôi hoàn toàn đồng ý với lập trường của niên trưởng/toàn thể anh em
trong UBGY
và rất nhiều anh em khác có lòng với Quê Hương Tổ Quốc VN, đã bỏ
nhiều thì giờ công sức nói lên điều phải, điều sai để dự án tượng đài
Tưởng Niệm Tữ Sỉ Hoàng Sa được chu đáo/thành công và tốt đẹp, hợp
lý hợp tình. Hiện thời tôi đang cư ngụ ở một nơi rất xa, vắng vẻ, ngoài
US, sống ẩn dật/thư giản tuổi già.
Nhưng được đọc hầu hết các E-Mail liên quan đến tượng đài do niên
trưởng forward ,
Thật tình tôi không thể hiểu nổi: Ủy ban xây tượng nhất định không
đồng ý cho tên quần đảo Trường Sa vào bản đồ nước VN?. Tôi vẫn còn
nhớ hồi bé tí teo học Tiểu học khi vẽ bản đồ nước Việt mến yêu, đều
phải có HS-TS-CS-PQ (?) ... quần đảo TS to lù lù vẫn nằm đó trong biển
Đông của VN, sao lai bỏ đi? vứt nó đi đâu bây giờ? !!! hả Trời.
Khổ thiệt !!!! Rất tiếc không đến với anh em được.

2

NHƯNG XIN CHO TÔI GÓP PHẦN (ý kiến): “THỈNH CẦU ỦY BAN
XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI: VẺ VÀ GHI TÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG
SA ĐÚNG KÍCH THƯỚC NHƯ TRONG BẢN ĐỒ NƯỚC VIỆT
NAM”.
Tôi xin chân thành cảm tạ đến toàn thể Quí vị trong cả 2 Ủy ban thật
nhiều. Chúc toàn thể anh em nhiều sức khỏe và thật ĐOÀN KẾT.
UBGY nên lấy ý kiến hoặc tham khảo với anh Chu Bá Yến là người đã
thành công trong công trình xây tượng đài ở Florida. Bài viết của anh
Hải Hồ rất hợp lý, hợp tình,
đầy nhiệt huyết, nên dùng làm tài liệu khi nêu ý kiến xây dựng.
Lê Thành Nam
K.11 NT
NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2019

Monday, November 11, 2019
Thư Ngỏ của 20 Anh Em HQ Khóa 1 Đóng Góp cho qu ĐTN/TSHS
THƯ NG
Khóa 1 Đệ Nhi Xử Nữ (1967-1969)
Trường S Quan Hải Quân Nha Trang
Ngày 11 tháng 11 năm 2019
Đồng kính gửi:
-Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Tử S Hoàng Sa
-Hội Hải Quân Cửu Long
Thông Báo:
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-Các Hội Hải Quân, Hàng Hải tại Hoa K và trên toàn thế giới
Kính thưa quý vi:
Chúng tôi một số anh em thuộc khóa 1 HQ nhận thấy rằng:
1-Đã vẽ một bản đồ toàn vẹn lãnh thổ t Ải Nam Quan cho đến M i Cà
Mâu, có đảo Hoàng Sa thì ắt phải có Trường Sa, không thể viện dẫn lý
do, ghi danh Trường Sa vào là lạc chủ đề của ĐTN là chỉ tưởng niệm là
vinh danh
Tử S Hoàng Sa.
2-Gạc Ma là Gạc Ma không thể đánh tráo trận Gạc Ma để gạt bỏ Trường
Sa ra khỏi ĐTN.Toàn dân trong và ngoài nước đang tranh đấu để bảo vệ
biển đảo, có người đã bị đánh đập, bị những bản án nặng nề chỉ vì hai
tiếng Hoàng Sa và Trường Sa.
3-ĐTN không phải là bia chủ quyền, nhưng không vì thế mà mất đi tính
cách thiêng liêng của một vật thể tượng trưng cho tinh thần bất khuất
chống giặc Tầu bành trướng và sự toàn vẹn lãnh thổ của toàn dân Việt,
nên không thể thiếu quần đảo Trường Sa.
Qua bao góp ý của các anh em Hải Quân các cấp, các cựu quân nhân
QLVNCH, các em hậu duệ, đồng bào. Yêu cầu rất đơn giản là đề nghị
UBXDĐTN/TSHS điền tên Trường Sa vào các chấm nhỏ vô danh tượng
trưng cho quần đảo Trường Sa.
Cho đến giờ phút này anh Trương Văn Song TB/XDDTN vẫn viện dẫn
những lá thư ủng hộ và cái gọi là qu đóng góp để đi đến quyết định
cuối cùng là một ĐTN/TSHS không có danh xưng đảo Trường Sa.
Chúng tôi là những người đóng góp cho qu ĐTN ngay t giây phút đầu
khi có sự kêu gọi của anh Trần Kim Ngọc,Trưởng Khóa 18.
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Nay quyết định:
1-Không tán thành quyết định của UBXD/ĐTN v/v t chối không ghi
danh quần đảo Trường Sa trên Đài Tưởng Niệm.
2-Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những hậu quả mang tai tiếng
cho quân chủng Hải Quân sau khi ĐTN được hoàn tất.
3-Chúng tôi không đòi lại tiền đóng góp, không phải là Chúng tôi đồng ý
với quyết định của UBXDTĐ. Số tiền đó nếu UBXDTĐ không sử dụng
tới, đề nghị gửi về cho cô nhi quả phụ tử s Hoàng Sa.
Trân trọng,
Đồng ký tên:
1/Thái Thành Huệ
2/Trần Đình Can
3/Nguyễn Văn Tranh
/Đào Dân
/Lê Bá Chư
6/Đặng Văn M
/Trần Đại Trung
/Quách Quảng
9/Đ Kim Tiếng
10/Phan Quang Phúc
11/Trương Xuân Bình
12/Trịnh Thông
13/Trần Đức Thành
1 /Đoàn Mãn
1 /Dương Minh Nhật
16/Hà Duy Nhẫm
1 /Nguyễn Văn Tiến
1 /Trần Chấn Hải
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19/Lê Minh Tâm
20/Nguyễn Huy Việt.
Posted by hoangsaparacels.blogspot.com at 6:33 PM
NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2019
 yenchu36@aol.com <yenchu36@aol.com>
To:uybanxaydung@daituongniemhoangsa.org,chinhkhoa13@
yahoo.com,denhixunu@gmail.com,cuuhangnguyen@yahoo.co
m,canhhdinh49@gmail.comand 6 more...
Cc:spanishbeach@gmail.com,khuepham@cox.net,leonnguyen
@aol.com,uypho1939@gmail.com,ashqvnch17nt@gmail.coma
nd 9 more...
Thưa quý vị,
Tôi xin trình bầy tiếp ý kiến về Đài Tưởng Niệm Tử S Hoàng Sa:
1năm ở hải ngoại, trong khi cộng đồng, đoàn thể, và cá nhân dựng
Tượng Đài, Đài Tưởng Niệm khắp nơi trên thế giới đến nay Hội Hải
Quân Nam California mới bắt đầu dựng Đài Tưởng Niệm Tử S Hoàng
Sa, trận Hải Chiến lịch sử của người Việt. Sáng kiến xây Đài Tưởng
Niệm lại do người khác, thế hệ thứ 2 (nếu tôi sai thì xin cho biết?). Khi
một số quý anh góp ý kiến thì một vài anh dùng t "đánh
phá", mang "Việt Tân" ra bôi nhọ. Đó là điều không nên.
2. Đại Tá Khuê gửi ra "Lập Trường" của Khoá S quan HQ Nha Trang.
Giống như một bản "Tuyên Cáo". Tôi thiết ngh những vị nào có lòng
thì nên gửi email đến Ủy Ban Xây Dựng đóng góp ý kiến của mình để
cho Đài Tưởng Niệm thêm ý ngh a và hoàn hảo, hơn là hô "đồng ý".
3. Tôi không đồng ý Bản Lập Trường viết: "Các địa danh khác đều
không liên hệ gì đến mục đích xây dựng Đài Tưởng Niệm Tử S Hoàng
Sa".
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-Hiện nay Trung Cộng dùng mọi phương tiện đưa hình ảnh "Đường 9
Đoạn" còn gọi là "Đường Lưỡi Bò" gồm cả Hoàng Sa-Trường Sa để
quảng bá trên thế giới và xâm nhập vào Việt Nam (Email trước tôi có đề
cập). Tại sao các anh chỉ vẽ Hoàng sa mà lại không vẽ Trường Sa
trên bản đồ Việt Nam ở Đài Tưởng Niệm? Vẽ bản đồ Việt Nam gồm
Hoàng Sa-Trường Sa chỉ có tốt mà không có xấu, chỉ có lợi mà không
có hại.
-Trong chiến dịch BTL/HQ đưa chiến hạm phòng thủ Hoàng Sa thì c ng
đưa chiến hạm phòng thủ Trường Sa. Khi Hoàng Sa bị thất thủ, chiến
hạm HQ/VNCH vẫn phải tuần tiễu cho đến ngày mất nước. Chắc Đ/Tá
Khuê nhớ chiến dịch này! Do đó nên thêm Trường Sa trên Đài Tưởng
Niệm.
Nhắc lại đề nghị của tôi (1) thêm quần đảo Trường Sa, nếu được thì
thêm đảo Côn Sơn, Phú Quốc (2) viết thêm "v tuyến 1 " vào gạch
ngang trên Huế (3) viết tóm lược trận hải chiến Hoàng Sa khắc ở phía
sau Đài Tưởng Niệm. Nếu được thì khắc thêm HQ10 nho nhỏ thôi ở bên
cạnh bài tóm lược.
Cám ơn quý vị đọc
Chu Bá Yến
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