NHÌN LẠI NĂM 2015
Năm cũ sắp qua, năm mới... chờ trước cửa! Xin mời chúng ta cùng nhìn lại năm
2015, dù chỉ trong giới hạn, xem thử HĐTƯ-HĐVN có bao nhiêu niềm Vui và
cũng có bao nỗi… Buồn!
................Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét...............
(Phùng Quán -Lời Mẹ Dặn-)

Trước hết chúng ta hãy thử nhắc đến chuyện Vui cho... cùng Vui cái đã!
Về sinh hoạt thì như từ bao lâu nay, lễ chào cờ đầu năm hầu như đã trở thành
một tập tục HĐ mà miền Tây Nam HK đã không hề "mệt mõi!". Chẳng những
thế, kết hợp với Sinh viên tổ chức Hội Tết Ất Mùi thật trang trọng. Các LĐ ở HK
cũng đã tổ chức Mừng Xuân rộn ràng giống như các nơi khác: Âu châu, Gia Nã
Đại, Úc châu... LĐ ở Nam Cali. cùng tham dự diễn hành mừng Xuân, xem hình
mà... cứ tưởng mình cũng "nhịp chân đều bước" đâu đó trong đám ACE!
Trại Liên Kết Miền Tây Nam tổ chức trong tháng 9, sự tham dự vẽ mẫu Huy Hiệu
thật không ngờ được hưởng ứng nhiều như vậy! Trại kỷ niệm 85 năm HĐ có mặt
ở VN, trại Vững Tiến, được tổ chức vào cuối năm nơi xứ "nhạc trưởng chim cánh
cụt (Pinguin)" do CN Úc đảm nhận, chắc chắn người tham dự sẽ khó quên trong
cuộc đời HĐ...
Thiết tưởng đáng khích lệ nhất là LĐ Trường Sơn tròn 35 tuổi! Không biết còn
có LĐ nào nữa không...
Cùng với niềm vui này, khoảng gần 100 em đã được trao Đẳng Thứ Đại Bàng
(Eagle Scout), Hoàng Kim (Girl Scouts Gold Award), Huân Chương Bách Hợp,
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Bằng Tưởng Lục... Phải chăng chúng ta có thể tin tưởng rằng, HĐTƯ-HĐVN sẽ
không dễ gì mai một khi mà các LĐ, các em luôn gắn bó theo thời gian....!
Những công việc thiện mà các em đã làm như là giúp Phi Luật Tân, Népal.. hoặc
tham gia sinh hoạt do HĐ Bản xứ tổ chức thể hiện rõ việc sống theo Luật HĐ:
"giúp ích mọi người và xem HĐS khác là ACE" ...
Các Tân Đại diện các Miền HK cũng đã nối tiếp với những Trưởng Trẻ đứng ra
gánh vác trách nhiệm: sóng sau tiếp nối sóng trước, nhờ vậy PT mới tồn tại, vững
vàng!
Sau cùng, nếu có thể nói như vậy, Bản Tin HĐTƯ-HĐVN, mà quý Trưởng được
ủy nhiệm lo liệu, cũng đã "trình làng" vài số với hình thức và nội dung đáng nhận
một tiếng A thật lớn! Và cũng chia nhau niềm vui chung: Hướng Đạo Trưởng
Niên (HĐTrN) từng bước ổn định hơn, lần đầu tiên một kỳ trại họp bạn dành cho
HĐTrN tại Oregon, Bách Hợp 15, đã đạt thành quả như BTC mong muốn, các
Làng Bách Hợp ngày thêm đông hơn và tờ báo Liên Lạc từ hình thức cũng như
nội dung cũng chẳng thua kém chi ai...
(Nhờ đọc Bản Tin và Liên Lạc mà tôi mới biết được các tin tức nêu trên…)

Có Vui thì cũng sẽ khó tránh không gặp chuyện Buồn.
Những Trưởng gắn bó với PT (lại) lần lượt lìa Rừng.
Trưởng Nguyễn Tấn Định, Bùi Văn Giải, Pauline Nguyễn văn Thơ tức Tr. Phan
Nguyệt Minh..., trẻ hơn Tr. Trần Huy Hoàng CN-CHLB Đức và trẻ hơn nữa Tr.
Phùng Quang Tuyên LĐT-LĐ Chi Lăng đã để lại bao luyến tiếc....!
Vết thương đau buồn bởi người ra đi đã chưa hàn gắn thì..."vết thương" do người
đang sinh hoạt lại làm chúng ta... ngỡ ngàng!
Trong tháng 2 và tháng 3 "nổi lên" việc đưa ý kiến ... đổi Châm Ngôn SẮP SẴN
thành SẴN SÀNG cũng đã "tốn nhiều giấy mực!" Người đề nghị thay đổi dĩ nhiên
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tìm mọi lý lẻ bảo vệ ý kiến của mình và ngược lại người thấy không có nhu cầu
cần thiết thay đổi này cũng vậy. Điều đáng nói: là thành viên của tổ chức, bất kỳ
tổ chức nào (đảng phái, đồng hương..v..v..), thì phải tuân hành kỷ cương tổ chức
đề ra, có quyền đề nghị tu chính, thay đổi, nhưng KHÔNG THỂ TỰ BIÊN TỰ
DIỄN ÁP ĐẶT NGAY MÀ KHÔNG CẦN ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT! Tinh thần Sứ
quân, công thần (nếu có) là những tinh thần chỉ làm hại tổ chức mình tham gia
mà thôi. Đó là không kể có thể gây ra "ngộ nhận ý đồ quậy phá!"

Xin phép được ghi lại ý kiến của Tr. Trần Anh Tuấn, kết thúc "trò chơi chữ nghĩa"
này bằng tấm lòng vì việc chung và một tinh thần phục thiện, mong thay!:
".. Sắp Sẵn, vì thế, là ngôn từ đặc biệt và độc đáo của HĐS người Việt hay gốc
Việt. Những ai mà tinh thần HĐVN thấm vào máu xương luôn luôn bồi hồi khi
nghe hai chữ Sắp Sẵn.
Sẵn Sàng, ngược lại, chẳng qua chỉ là một danh từ trong ngôn ngữ của
người Việt. Ai lại đem cái riêng ra đổi lấy cái chung làm gì?
.....................
Đặt vấn đề để kết luận cần thay đổi tiếng hô truyền thống của phong trào
HĐVN mà mở tự điển là đi lạc vào mê hồn trận của chữ nghĩa, là không
nhìn ra hay phân biệt được cái đặc thù của ngữ nghĩa mà chỉ lấy cái tâm nhỏ
bé của cá nhân làm điều lập dị.
Cuối cùng, nói theo người bản địa tại Mỹ, cái gì không hỏng trong suốt 85
năm qua thì đừng sửa!
Sóc Lý-luận TRẦN ANH TUẤN "

Chuyện "chữ nghĩa"..chưa (hay tạm) yên thì khoảng cuối tháng Tư, một thông
báo được gởi đi với nội dung sẽ tổ chức "..một buổi huấn luyện gọi là Khóa Quản
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Trò Linh Hoạt..." do Gia đình Bách Hợp Nam Cali tổ chức. Sau đó chắc là vì
"lời qua, tiếng lại" cho nên từ "buổi huấn luyện.." biến thành "...trao đổi kinh
nghiệm..". Không rõ sau cùng thì việc tổ chức "..huấn luyện hay trao đổi.." ra
sao, chỉ thấy ảnh hưởng của những góp ý về chuyện này đưa đến là... (có phải)
Vô Tâm quá chăng? Bên cạnh đó, ý kiến đóng góp "thẳng thừng chỉ trích" cả
người đứng ra tổ chức (NK & LNH) lẫn "người được mời đến truyền nghề (TL)"
của Tr. Beo Tận Tụy (HST), trang nhà HĐTrN, có lẻ khiến ACE có một chút ..lo
ngại(?) về tình HĐ có thể "rạn nứt!". Tuy vậy cũng có người cảm phục sự thẳng
thắn trình bày ý kiến riêng của Beo Tận Tụy và cho rằng nếu quả thật "chẳng
đặng đừng bị rạn nứt" thì cũng đành chịu, bởi vì như vậy vẫn hơn là gặp nhau "
tay bắt mặt cười nhưng trong lòng... không cười nổi"!
Tr. Beo Tận Tụy gởi kèm theo 2«links» để ACE nào muốn, có thể vào đọc cho
biết:
Novell Granted Judgment in Software Piracy Lawsuit

và

Ken Nguyen: Software Pirate and One-

Man Non-Profit?

Đầu mùa Hè, anh Tom Huỳnh có bài viết với tựa đề: Hướng Đạo Việt Nam qua
dòng lịch sử của dân tộc. Trong bài anh nhấn mạnh đến việc dùng danh từ Hướng
Đạo, một danh từ "độc quyền" của BSA cùng một vài ý kiến khác... Cá nhân tôi
có góp ý qua bài Có hay Không Có Liên Hệ...và được quý Trưởng cho đăng trong
Bản Tin số 2 của HĐTƯ-HĐVN..
Chẳng biết có quá đáng chăng khi nghĩ rằng: đây là "sự tình cờ trùng hợp hay
là..." mà trong mấy tháng qua HĐTƯ-HĐVN, như một tấm bia hứng đạn, bị...
thay nhau nhắm bắn vào, một tập hợp "phải bẻ gãy hay ít ra phải khuấy động tạo
bất ổn..?"
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HĐTƯ-HĐVN: Chuyện gì sẽ đến nữa đây trong năm 2016?
ACE sẽ nhận ra rằng hơn lúc nào hết, chúng ta cần chung tay củng cố HĐTƯ,
một tổ chức từ Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn hình thành, như "lời thề Sát Thát:
HĐVN trước sau như một, đó là PT giáo dục Thanh Thiếu niên tôn trọng nhân
quyền, yêu chuộng tự do dân chủ, phát huy đạo đức, luân lý, giữ gìn bản sắc và
phát triển khả năng các em theo tinh thần cầu tiến, phục thiện, giúp ích mọi người
và tuân theo Luật HĐ!"
Chẳng lẻ..ai đó? (bị xỏ mũi để) "thua keo này, bày keo khác!" nghĩa là lại tìm
mọi cách " rêu rao gây bất ổn nội bộ, tạo... mâu thuẩn giữa HĐTƯ với HĐ Bản
xứ !" Tiếp tục mời mọc, đón đưa người trong nước sang.."huấn luyện, trao đổi
(?)", riêng mình thì hành xử bất chấp luật chơi chung… v..v… và.. v..v...

NẾU, xin thưa Nếu, suy nghĩ vớ vẩn của tôi mà lại xảy ra (2016) thì liệu thái độ
của HĐTƯ-HĐVN sẽ xử trí ra sao?
Theo ngu ý:
- khi đã không cùng chí hướng thì..không thể chung đường. Tốt nhất .. đường ai
nấy đi, như vậy sẽ tránh phiền toái đôi bên, vừa không mang tiếng "..đâm sau
lưng nhau, trừ khi có ý đồ xâm nhập thi hành ..." Thẳng thắn nêu danh để tất cả
cùng biết và sau cùng khi không còn cách nào khác, (bất đắc dĩ ) đành phải mời
ra khỏi tổ chức chung! Hãy chú trọng Phẩm hơn Lượng nếu bắt buộc phải chọn
một trong hai..!
- tạo cơ hội cho các Tr. Đơn vị, nhất là Tr. Trẻ, gặp nhau, thí dụ trại Ôn tập,
nhằm chia xẻ kiến thức HĐ và "cả ngoài HĐ nhưng có liên hệ...", ý thức rõ những
liên quan giới hạn, nếu có, (với các Tr. Cũ!) và không liên quan giữa trong nước
và ngoài này.
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- cố gắng tối đa, nếu không muốn nói là dứt khoát, kêu gọi tất cả ACE Trưởng
Đơn vị không tạo cơ hội, không mời những người trong nước sang..."huấn luyện
cũng như tham dự" bất cứ kỳ trại lớn nhỏ nào! Phân biệt rõ giữa việc thăm viếng
cá nhân và việc chung, không thể..vì tình nghĩa ngày xưa (?) mà để bị lợi dụng...
- không có ý kiến đối với HĐ trong nước, dứt khoát đây không phải là việc mà
HĐTƯ-HĐVN xen vào.., dĩ nhiên ngược lại cũng vậy. Đặc biệt không thể "bị lay
động, phân vân (?)" trước bất cứ tin tức nào từ trong nước cố tình hay vô ý
chuyền ra. Việc HĐ trong nước chính thức phục hồi, được VPTG công
nhận..v..v.. vẫn luôn là chuyện chúng ta không nên để ý đến, bởi để làm gì? Chúng
ta sẽ không bao giờ "là thành viên của cái HĐVN mới!", không bao giờ. Đừng bị
lung lạc bởi những rêu rao của đám tay sai, nếu có, chuyện chúng ta cần quan
tâm là HĐTƯ sao cho mỗi ngày một vững mạnh, chia sẻ cho nhau tất cả những
điều cần thiết nên biết ...!
Dĩ nhiên tuy chúng ta không xen vào nhưng cũng không muốn nhìn thấy anh chị
em bên nhà lại bị bạo quyền truy bức như thập niên 80, 90....
- sau cùng, xin thưa lại, chúng ta hãy chia xẻ, củng cố niềm tin cho nhau, cùng
sống theo Lời Hứa & Luật HĐ, nhất định không để bị lay động bởi những "phá
bỉnh" bất cứ từ đâu...
Chúng ta sẽ không phụ lòng những Trưởng đã một đời vì PT, chạy tìm tự do với
cái mạng mười phần chết chín mà vẫn cố gắng gầy dựng HĐTƯ-HĐVN: tinh
thần Hội nghị Costa Mesa luôn là ngọn đuốc soi đường!
Kính chúc quý Trưởng, ACE-HĐS và gia quyến một Năm Mới, 2016, luôn được
Như Ý mong cầu và cám ơn đã chịu khó đọc qua. Hy vọng những "lôi thôi" này
cũng giúp quý Trưởng và ACE rút ngắn thời giờ... " tống cựu nghinh tân"!

Tô văn Phước
Dez. 2015
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