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Mở lời: như cái tựa bài, đây là những lẩm cẩm từ khả năng "văn dốt võ dát" của gà tôi, nó có thể 

gây ngộ nhận do khả năng viết lách kém trong khi tôi muốn trình bày ý nghĩ chân thật của mình, 

cho nên nếu "làm buồn lòng anh chị em" thì xin thông cảm, hỷ xã cho... 

 

Trên đường "bay" từ Munich đến San Jose -Costa Rica-, dừng lại ở Atlanta (USA) đổi 

máy bay, tò mò coi bản đồ thấy Atlanta cách Washington DC ở phía trên không xa, 

nhìn xuống thì thấy Florida gần hơn và cách Houston cũng không  xa lắm...,tôi chợt 

nhớ đến trại Thẳng Tiến 7 năm 2002 mà tôi tham dự tại đây và sau đó thăm Washington 

DC mấy ngày... Mới mà " một con Giáp " đã trôi qua! 

 

Một trong vài chuyện còn nhớ ở trại TT 7 như là gặp được vài em Đạo Lâm Viên -

Dalat: em Hân Kha 216, em Khanh Thiếu Quang Trung… và đặc biệt em Thanh, Nữ 

Tráng Mê Linh, đã nấu một nồi bún bò mang vào trại... Trong sinh hoạt trại thì ngày 

Hướng Đạo Trưởng Niên họp bàn và bỏ phiếu quyết định chọn danh xưng Làng Bách 

Hợp hay Gia Đình Bách Hợp nhằm thống nhất..Tôi nhớ rất rõ là tất cả tham dự viên 

đều bỏ phiếu tán thành Làng Bách Hợp, chỉ có Gia Đình Bách Hợp ở Nam Cali. mà 

Trưởng Trần Đức Hạnh đại diện là bỏ phiếu cho đơn vị mình, Gia Đình BH. Tưởng 

rằng chuyện Làng hay Gia Đình đã giải quyết xong nhưng sau đó vẫn thấy Gia Đình 

Bách Hợp...(cho đến hôm nay)? Tôi có viết một bài (ngắn) về việc này, nôm na kêu gọi 

hãy tôn trọng trò chơi dân chủ..sau đó Trưởng Voi già Nghiêm văn Thạch có gởi một 

E-mail cho tôi, đại ý..."nói cũng không ăn nhằm chi đâu…"  

 

Thật tình cho đến nay, 2015, tôi vẫn còn "tâm trạng ngao ngán trò chơi dân chủ này..!"  

Hình như HĐTƯ-HĐVN chúng ta luôn ngại làm mích lòng nhau vì vậy hiếm khi "thẳng 

thắn giải quyết vấn đề mặc dù cũng làm HĐTƯ... mệt mỏi" như đã từng xảy ra!   

 

Nhắc đến Florida như đã nêu ở trên, nơi này cũng đã từng tổ chức trại họp Trưởng, 

và cũng đôi chuyện lý thú như..."chuyện Chưởng" mà báo Liên Lạc lúc bấy giờ, (cố) 

Trưởng Ngựa chịu khó, mà tôi gọi là "khó chịu" vì Trưởng gọi tôi là.."lôi thôi"!, 

Nguyễn Trung Thoại đã ghi lại…!  

 

Trong kỳ trại hè do LĐ Văn Lang -Pháp- tổ chức, khoảng 5, 6 anh chị em CN-Đức 

chúng tôi tham dự, trong một dịp chuyện trò và nhắc đến trại ở Florida, một Nữ 

Trưởng, chị Vân Hạc, có kể rằng trại này có Tr. LM Tiến Lộc tham dự và chị nghe Tr. 

LM ..kêu gọi giúp đỡ một ít tài chánh sửa chữa...bên nhà cũng khá "bùi tai" nên chị đã 



đóng góp (khoảng 500!) số tiền mang theo dự tính mua một số sách HĐ cho LĐ....Góp 

ý của chúng tôi lúc bấy giờ, lẻ ra chuyện sửa chữa chi đó là do đương quyền phải có 

trách nhiệm, chúng ta luôn là "con bò sữa" hay sao và phải chăng đây cũng là "điều 

kiện và nhiệm vụ phải hoàn thành" cho mỗi người ra nước ngoài...?! Nhớ chuyện đã 

qua, liên tưởng chuyện hôm nay: "ngai vàng họ Nồng" mà ai cũng biết... 

 

Không chừng có thể tôi (lẩm cẩm) lẫn lộn thời gian chăng(?) khi mà liên tưởng đến 

tấm hình bịt miệng Cha Lý..., cũng như hiện tại tôi thật khâm phục, ca ngợi các Cha 

dòng Chùa Cứu Thế ở Sài gòn! Ôi cũng dòng Chúa Cứu Thế...! 

 

Chắc là không ai quên việc anh Nguyễn quang Minh đứng với vài anh em dưới cờ đỏ 

sao vàng trong một kỳ trại huấn luyện ở Thái Lan đã không ít lời bình phẩm... Thời 

gian (khá lâu) sau đó Tr. LM Tiến Lộc… cầm cờ này chụp hình, thiết nghĩ Tr. LM tự 

do làm theo ý mình là điều đương nhiên nhưng những người mang danh tị nạn cs như 

chúng ta, dù cảm thông và không... chỉ trích, nhưng không thể ủng hộ, chắc chắn không 

thể ủng hộ, ngoại trừ "kẻ đã mất bóng chính mình!" và… không thể sẽ bị hiểu (nhầm!) 

"tìm cách cung cấp những bầu sữa "... 

 

Trong tư cách cá nhân, tình cũ nghĩa xưa, ai trong chúng ta cũng có quyền đón tiếp 

riêng tư những anh chị em thuở nào, nếu muốn, nhưng "dính dáng" đến HĐTƯ là việc 

phải suy nghĩ kỹ, thật kỹ bởi vì nó không còn là riêng tư hay cá nhân ngoại trừ cố ý...! 

 

Chúng ta không nhân danh HĐ để làm chính trị như những đảng phái với mục đích 

dành quyền bính, điều này ai cũng biết. Nhưng người HĐ phải có thái độ về chính trị, 

biết rõ thế nào dân chủ đáng ca ngợi và thế nào độc tài, độc đảng toàn trị đáng chỉ 

trích, nếu không muốn trở thành kẻ "lừa mình dối người", bởi như vậy sẽ "giáo dục gì 

cho các em?"  

 

Không thể, nhất định không thể, có ý kiến thế này hay thế kia với anh chị em, với người 

còn trong nước là việc đương nhiên, nhưng với những người một thời đã từng hớt hãi 

trốn chạy tìm đường sống nơi xứ người thì việc góp ý là điều… có thể! "HĐS trọng 

danh dự " cũng như "... trong sạch từ tư tưởng…" mà! Bởi vì nếu tự cho mình không 

thuộc vào hàng… tìm đường tị nạn thì liệu có nên hay không nên để tránh bị hiểu lầm 

có (hay đang thi hành) "mưu đồ"… khi đứng vào tổ chức, thoát thai từ Cộng đồng 

người Việt tị nạn cs, HĐTƯ-HĐVN ? 

 

 Gà lôi  

Tháng Tư - 2015 

CN-Đức  


