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Theo chương trình sinh hoạt trại Bách Hợp 18 đã phổ biến, sau lễ lên Đoàn tất cả trại sinh đưa nhau
vào phòng chính tham dự phần giới thiệu sách của Trưởng Vĩnh Đào, đến từ Pháp ( cùng với Tr.
Mai Quốc Tuấn và Ánh Thu ).
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Phòng chính là phòng lớn nhất: vừa dùng làm phòng ăn, họp hành hay sinh hoạt chung khi không
thể kéo nhau ra sân cỏ bên ngoài vì thời tiết…
Phụ huynh, HĐTrN và các em Thanh đã chuẩn bị sẵn: xếp ghế ngồi cho người tham dự, một bàn
dành cho tác giả với khăn bàn và lọ hoa nho nhỏ, dĩ nhiên một vài quyển sách của tác giả để đứng
cho bà con dễ thấy.
Ngoài Phụ huynh, HĐTrN, các em Thanh, còn có sự hiện diện của Ô.B. Tiến sĩ Bùi Hạnh Nghi, Bà
Đãnh -một phụ huynh thật gắn bó với LĐ – Sào Nam, Bá Linh từ 3 thập niên. Trước kia các con của
Bà là Ấu, là Thiếu, là Thanh của LĐ – Sào Nam, nay tất cả đã thành danh, đã có gia đình... Mỗi khi
HĐ có trại là Ông Bà đều thu xếp tham dự khi có thể, hơn một năm trước Ông đã xuôi tay và Bà
cũng vẫn “nặng tình với HĐ!“ , vẫn tham dự mấy ngày trại liền...

Mở đầu phần giới thiệu, anh Gà lôi đã đưa cao quyển sách của Tr. Vĩnh Đào đang cầm trong tay và
cho biết, đây là sách do Tr. Vĩnh Đào gởi tặng, cũng may là sau khi đọc xong, anh có ghi chú một
vài “nhận xét“ chứ nếu không thì hôm nay có lẻ chỉ ..cười trừ vì không biết phải nói gì!
Anh mở lời: ““ Quyển sách với tựa đề: Hoa Huệ Bên Hồ Leman là sách viết về HĐ do Tr. Vĩnh
Đào, người đã hơn 2 nhiệm kỳ làm Chủ Tịch Ban Thường Vụ của Hội Đồng Trung Ương – HĐVN.
Tr. đã đóng góp công sức không ít cho PT-HĐ của chúng ta. Một phần Tr. nhờ có “sponsor Ma Rốc“
cho nên đi lại các nơi, thí dụ tham dự HĐTG, đến gặp Tổng Thư Ký VP-HĐTG ở Genève, họp
HĐVN..v..v.. tuy cũng có khó khăn nhưng rồi cũng..xuông sẻ! Xin thưa ngay “ sponsor Ma Rốc đó
“ là..“ tự mình móc (tiền túi) ra..“ !
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Sách gồm 67 chương nếu không kể chương cuối, 68, tạm kết. Từ trang 11 đến trang 470, đọc giả sẽ
biết về tổ chức HĐTG cũng như sinh hoạt của HĐVN với danh xưng đính kèm: Hội Đồng Trung
Ương (HĐTƯ) chỉ có từ sau tháng 04. 1975 mà Tr. Laslo Nagy, TTK-VP/HĐTG lúc bấy giờ, đã hổ
trợ HĐVN chúng ta, những “ thuyền nhân “, không ít!
Mở đầu với địa danh Jambville, trại trường của Scouts de France, nơi khởi đầu trại họp bạn HĐVN
có tầm vóc thế giới do Chi Nhánh Pháp đảm nhận: trại Thẳng Tiến (TT) 1 năm 1985.
Tôi (anh Gà) thì thua xa Tr. Vĩnh Đào về mọi mặt, điển hình vóc dáng như quí vị đã thấy (hihihi..!),
bởi vậy tôi mời Tr. Đào ngồi để còn thấy tôi.. đứng cao hơn Tr. !! Nhưng khi đọc trang 19, tác giả “
tỏ ra vui mừng vì gặp được nhân vật (như là) huyền thoại ở TT1: Tr. Trần Văn Khắc, Sơ Tổ
HĐVN”. Điểm này tôi hơn tác giả, ít ra cũng có cái hơn!, vì tôi gặp Cụ Khắc.. nhiều lần khi còn ở
Dalat!
Nơi chương 11: Bên Hồ Leman, tôi thật xúc động khi tác giả nhắc đến một địa danh mà người Việt
có tuổi không ai không nghe qua: Genève, nơi diễn ra hội nghị chia đôi VN năm 1954 mà “đặc biệt”
là đại diện ký tên vào hiệp định Genève bên VNDCCH (do Nga,Trung hậu thuẩn) lại là một Trưởng
HĐ, Ông Tạ Quang Bửu, và bên Quốc gia Việt Nam, Luật sư Trần văn Tuyên, cũng một Trưởng
HĐ. Người “đứng giữa” là Trưởng Võ Thành Minh, không theo bên nào, đã dựng 1 lều bên hồ và
thổi sáo phản đối việc chia đôi đất nước!
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Theo nhận xét giới hạn của tôi thì quyển Hoa Huệ Bên Hồ Leman không “khô” như anh Nguyễn
Đức Lập đã nói, tuy cũng không...” ướt ” nhưng đọc xong đoạn này cũng muốn đọc đoạn kế tiếp...
Tôi đề nghị anh chị em và quí thân hữu ủng hộ Tr. Đào để.. mai mốt Tr. còn hứng thú phát hành
sách mới tiếp theo với tựa đề: 25 năm kỷ niệm cùng CN-Đức....hihihi....
Cám ơn tất cả đã chịu khó nghe tôi nói và tôi cũng nói.. nhiều quá! Tiếp đây xin giới thiệu Tr. Đào,
tác giả Hoa Huệ Bên Hồ Leman và quí vị trực tiếp hỏi tác giả, nếu có. Xin cám ơn. „
Sau lời anh Gà, tác giả nói sơ qua về quyển sách rồi có lẻ cũng không ai hỏi han chi mà chỉ..nối
nhau lên xin Tr. Vĩnh Đào ký tên vào sách.

Chưa quá một tiếng đồng hồ, số sách Tr. mang theo không còn…
Tiệc trà bánh ngọt kết thúc phần giới thiệu sách trong tiếng cười, giọng nói thật vui vẻ…!
Ghi vội: HV
15.04.2012
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