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Kính gởi:  Quý đồng hương tại Gia-Nã-Đại và tại các quốc gia khác có ít nhiều liên hệ 
  đến Dự Án Viện Bảo Tàng �uyền Nhân tại Ottawa,

Canada, ngày 22 tháng 10 năm 2018

Kính thưa quý vị,

Kể từ ngày 30/04/1975, vì không chấp nhận chế độ cộng sản, lần lượt chúng ta phải bỏ nước ra đi để tìm Tự 
Do cho chúng ta và cho thế hệ mai sau. Trắng tay, bơ vơ, lạc lõng, lo âu, chúng ta đã ngồi lại với nhau để đùm 
bọc, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trên mọi phương diện, hầu có được một đời sống ổn định và một sức mạnh 
để đấu tranh cho quê hương Việt Nam thoát ách cộng sản. Cộng đồng người Việt, Hội người Việt, rồi Liên Hội 
người Việt được khai sinh ra từ những nhu cầu, những đòi hỏi cấp bách trên của tập thể người Việt hải ngoại. 

Riêng tại Gia-Nã-Đại, vào những thập niên 80, một số anh chị em nhân sĩ đã hy sinh thời giờ, công của, liên 
lạc với các cấp chính quyền, thành lập Cộng đồng người Việt, Hội người Việt, rồi Liên Hội người Việt. Công 
lao của các vị này to lớn quá, chúng tôi ghi và nhớ ơn mãi mãi, không bao giờ quên được.

Rồi theo ngày tháng, các Viện Bảo Tàng �uyền Nhân tại Mỹ, Pháp, Úc, Đức đã ra đời. Gia-Nã-Đại cũng 
không ra ngoài sinh hoạt đó.

Liên Hội Người Việt Canada (tiếng Anh là Vietnamese Canadian Federation = VCF) từ khi thành lập vào 
năm 1980 cho đến nay, cứ hai năm một lần, Đại Hội Đồng Liên Hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên Hội để tổ 
chức những sinh hoạt trên toàn cõi Gia-Nã-Đại, rồi vì nhu cầu cần cấp giấy khai thuế cho những ân nhân 
đóng góp cho những sinh hoạt phục vụ cộng đồng của Liên Hội, nên năm 1987, Liên Hội đã thành lập Trung 
tâm người Việt Canada (tiếng Anh là Vietnamese Canadian Center = VCC). Vì thế, mọi hình thức gây quỹ 
cho Dự Án Viện Bảo Tàng �uyền Nhân đều dưới danh nghĩa của Liên Hội và các chi phiếu cũng như tiền 
mặt đóng góp cho Dự Án này, trên nguyên tắc, đều được gởi vào trương mục ngân hàng của Trung Tâm Người 
Việt Canada (VCC) để có thể cấp giấy khai thuế. Đồng hương già trẻ, lớn bé tại Gia-Nã-Đại cũng như tại các 
quốc gia  khác đều nô nức đóng góp, tích cực tham gia vào Dự Án, mong mỏi Viện Bảo Tàng được khởi công 
và tiến hành. Sau đó, từ một Trưởng Dự Án thành hai Đồng Trưởng Dự Án, rồi Ban Đặc Nhiệm được 
thành lập theo nhu cầu.

Khoảng giữa năm 2013, bắt đầu có những bất đồng trong công việc. Tình hình càng ngày càng trầm trọng 
thêm. Guồng máy hành chánh, tình trạng tài chánh bị lũng đoạn. Không khí nặng nề bao trùm trên các vị 
nhân sĩ.

Cho đến một ngày, chúng ta thấy xuất hiện hai Ban Chấp Hành Liên Hội (VCF) hai Hội Đồng Quản Trị và 
hai Ban Chấp Hành Trung Tâm Người Việt Canada (VCC). Chương trình gây quỹ cho Viện Bảo Tàng 
�uyền Nhân bị bế tắc, dậm chân tại chỗ vì bị mất niềm tin nơi tập thể đồng hương.

Khu đất xây dựng Viên Bảo Tàng �uyền Nhân vẫn trơ trọi, nhưng vẫn phải đóng thuế hàng năm. Số tiền trên 
hai trăm ngàn của Dự Án Viện Bảo Tàng �uyền Nhân bị ngân hàng TD đóng băng, vì có hai Hội Đồng Quản 
Trị Trung Tâm, nên ngân hàng đã không giao lại cho ai từ tháng 09/2014.
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Đến giữa năm 2016 là năm Liên Hội phải bầu Ban Chấp Hành mới, vì nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành Liên Hội 
chỉ có hai năm, nên chúng tôi, gồm một số các chủ tịch của Liên Hội đã triệu tập một phiên họp đặc biệt gồm 
tất cả 11 hội thành viên Liên Hội (kể cả những hội chưa đóng niên liễm để hợp thức hóa tình trạng hợp lệ của 
hội mình). Tất cả 11 Hội đều đồng ý tổ chức một Đại Hội Đồng thường kỳ để giải quyết mọi chuyện. Hai 
Ban Chấp Hành cũng đồng ý lối giải quyết này. Cũng nên lưu ý là trong lúc bàn luận, tất cả đều đồng ý xóa 
bỏ hết: tài chánh và hành chánh, để chúng ta bắt đầu lại từ số không (0). 

Ngày 10-11/09/2016, Đại Hội Đồng thường kỳ của Liên Hội được tổ chức ở Montreal với sự tham gia của tám 
(8) hội thành viên gồm 7 hội hiện diện, 1 hội tham dự viễn liên.

Buổi tối trước ngày Đại Hội Đồng cũng như trong ngày Đại Hội Đồng, chúng tôi thiết tha kêu gọi ông Lê Duy 
Cấn hãy đến họp với chúng tôi để chứng tỏ tình đoàn kết và sẽ mời ông đảm trách lại những chức vụ cũ, 
nhưng ông Lê Duy Cấn đã không đến.

Đại Hội Đồng Montreal 2016 đã bầu ra Ban Chấp Hành Liên Hội theo đúng đòi hỏi của chính phủ theo Đạo 
luật mới (NFP Corporation Act) và Liên Hội đã có được giấy phép của chính phủ. Vài tuần sau, Ban Chấp 
Hành Liên Hội theo đúng Điều Lệ của Trung Tâm nguời Việt Canada (VCC) đã đề cử 23 hội viên mới vào 
Trung Tâm. Và 23 hội viên này đã bầu ra Hội Đồng Quản Trị và Ban Chấp Hành mới của Trung Tâm do ông 
Đặng Vũ Tuấn Kiệt làm chủ tịch.

Tuy nhiên, Ban Chấp Hành mới của Trung Tâm cũng không xin được giấy phép của chính phủ, vì Ban Chấp 
Hành Trung Tâm do ông Lê Duy Cấn làm chủ tịch không chịu rút lui.

Qua đề nghị của chính phủ, mỗi nhóm tranh chấp đề cử 1 người (ông Trần Trân của nhóm ông Kiệt và ông 
Nguyễn Phan Pha của nhóm ông Cấn) cùng đứng ra đại diện Trung Tâm để xin chính phủ cấp giấy phép tiếp 
tục sinh hoạt (Certi�cate of Continuance) theo Đạo Luật mới cho Trung Tâm. Nhờ vậy, ngày 18/08/2017, 
Trung Tâm đã nhận được giấy phép của chính phủ, nhưng không có Hội Đồng Quản Trị và Ban Chấp Hành.

Rồi một hiện tượng mới được ông Lê Duy Cấn công bố: Tất cả những diễn tiến của Đại Hội Đồng Montreal 
tháng 09/2016 đều bất hợp lệ. �ật là mỉa mai, khó hiểu và đau buồn, khi tất cả chúng ta làm thiện nguyện để 
tạo sự đoàn kết! Bất hợp lệ!? Việt cộng xé Hiệp định Genève, Hiệp định Paris, thôn tính cả Việt Nam bất hợp 
lệ. Sao chúng ta không chung sức để thưa với thế giới? Một Liên Hội nhỏ nhoi, một Viện Bảo Tàng chưa thành 
hình có là gì mà phải thưa gởi? Chắc chắn không phải miễn phí! Sau 4,5 lần chính ông Lê Duy Cấn đề nghị 
gặp Liên Hội để dàn xếp ngày hôm trước, thì ngày hôm sau ông Lê Duy Cấn không đến. Rồi một lần hẹn gặp 
nữa, anh em đã đoán trước là sẽ không gặp, nhưng anh em vẫn y hẹn, ông Lê Duy Cấn lại không đến. Và ngày 
hôm sau, ngày 28/07/2017, một đơn kiện Ban Chấp Hành Liên Hội và Trung Tâm ở Vancouver do ông Lê 
Duy Cấn, Harry Mai, Nguyễn �ành Nguyên, Nguyễn Văn �ông, Nguyễn Hà Quyên, Hồ Huỳnh �anh 
Hiền, Trần Phương �u, Lâm Cúc, Kalvin Nhan và Cộng đồng người Việt vùng Greater Vancouver.

Công việc ở Ottawa tại sao lại kiện ở Vancouver? Anh em phải đi kiếm cơm, không rỗi rảnh, cũng không có 
thì giờ để đi hầu Tòa. 

Vắng mặt ở phiên Tòa (nếu có mặt thì 8 người bi thưa sẽ tốn bao nhiêu tiền máy bay, tiền ăn, ở?), nên Tòa xử 
bên thưa kiện thắng. Đó mới chỉ là lời phán miệng (oral decision), chứ chưa ban hành chính thức. �ế mà 
ông Lê Duy Cấn đã công bố thắng kiện 100% cái gì cũng được chấp thuận. Có vị còn đành đoạn nói: cho 
chúng nó chết, bắt chúng nó bồi thường chi phí...
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Trước tình hình như vậy, chúng tôi không có chọn lựa nào khác. Chúng tôi xin Tòa Vancouver cho xử lại 
phiên xử, vì bên nguyên đã không tôn trọng đúng thủ tục tố tụng. Chỉ chừng đó thôi, chúng tôi đã tốn 7, 8 
ngàn đô cho luật sư ở Vancouver. Dùng số tiền này mà giúp các nhà đối kháng ở Việt Nam thì tốt biết mấy!
Rồi tháng 09/2018 vừa qua, truớc ngày Đại Hội Đồng thường kỳ của Liên Hội, ông Mai Phú Hưng gửi một 
điện thư khuyên bảo không nên tổ chức Đại Hội Đồng vì bất hợp lệ, nếu không, ông sẽ thưa kiện. Tiền đâu mà 
ông Hưng có sẵn thế, để đi thưa kiện anh em? 
 
Sau Đại Hội Đồng Liên Hội được tổ chức ngay tại Ottawa để bầu Ban Chấp Hành Liên Hội nhiệm kỳ 2018-
2020 và các vị chủ tịch bầu lại Đại diện của Hội Đồng Quản Trị Liên Hội, Liên Hội tổ chức Hội Nghị Khoáng 
Đại để tường trình về Dự Án Viện Bảo Tàng �uyền Nhân cho tập thể đồng hương. Công việc này đã được 
chuẩn bị và thông báo từ mấy tháng trước và đã mời hai vị Đồng Trưởng Dự Án trình bày. �ế nhưng, ông Lê 
Duy Cấn lại làm đồng hương hoang mang, khi tự mình tổ chức một buổi họp về Viện Bảo Tàng �uyền Nhân 
một tuần trưóc ngày Hội Nghị Khoáng Đại. Và ngày Hội Nghị Khoáng Đại, Ban tổ chức vẫn dành một chỗ 
danh dự cho ông Lê Duy Cấn, nhưng ông cũng không đến và còn gởi email cho các hội thành viên Liên Hội 
nói là vì Hội nghị này bất hợp lệ!?

Chúng tôi xin để quý đồng hương thẩm định.
 
Như đã trình bày cùng quý đồng hương, chúng ta phải lo ổn định cuộc sống, không có thì giờ và tiền bạc để 
thưa kiện, chỉ muốn dàn xếp mọi việc trong tinh thần anh em mà thôi. Nhưng đau đớn thay, bây giờ chúng 
tôi không biết làm sao hơn. Chúng tôi kêu gọi đồng hương giúp Liên Hội có phương tiện để lấy lại được tiền 
bạc của đồng bào đã đóng góp cho Viện Bảo Tàng �uyền Nhân và hoàn thành Khuyến Nghị của đồng bào 
ngày 16/09/2018 vừa qua.

Trân trọng,

�ay mặt Hội Đồng Quản Trị  Liên Hội Người Việt Canada

Đào Bá Ngọc, 
chủ tịch Hội Đồng Quản Trị  
Liên Hội Người Việt Canada

...3/3


