
																													GIANG	SƠN	DỄ	ĐỔI	......	
	
LNV:	Một	hai	ngày	nữa	là	hết	năm	2017,	Gà	tôi	ghi	lại	một	vài	kỷ	niệm,	suy	tư	của	Gà,	gởi	đến	quý	
ACE	và	quý	Trưởng	đọc	cho	vui	trước	khi	năm	mới	2018	đến....	
Xin	cám	ơn	chịu	khó	đọc	bài	viết	..”	chưa	tới	"của	Gà.							
	
TÔI	nghĩ,	sao	mình	cứ	viết	lại	những	kỷ	niệm,	những	ký	ức	khi	một	Trưởng	“lìa	
Rừng”	mà	không	bày	tỏ	những	điều	này	khi	Trưởng	còn	là	“dân	Rừng”	?	
Kỷ	niệm	85	năm	PT-HĐVN,	tôi	gửi	đến	vài	Trưởng	với	tuổi	đời	ít	nhất	85.	Tôi	có	
nghĩ	đến	Trưởng	Tôn	Thất	Hy,	nhưng	nghĩ	có	lẻ	Trưởng...	“mới	84!”			
Nhờ	Đạo	Lâm	Viên,	tôi	quen	với	Cọp	khi	anh	thuyên	chuyển	về	Tỉnh	Tuyên	Đức	
và	sau	đó	 là	“xếp	Quân	Cảnh”	ở	quận	Đơn	Dương,	cách	Dalat	khoảng	35	cây	số	
hướng	về	tỉnh	Ninh	Thuận.	Ở	đó	anh	đã	lập	một	LĐ	Biệt	lập.	Những	lần	cùng	Đạo	
Lâm	Viên	giữ	đất	trại	trường,	ở	chân	đồi,	vì	người	dân	nơi	này	luôn	đào	xới..	
Sau	này	nơi	xứ	người,	anh	em	thường	liên	lạc	với	nhau	qua	Email	và	tờ	Bạch	Mã.	
Kỷ	niệm	sau	cùng	là	anh	gởi	qua	trang	Web	“Sổ	Tay	Trưởng	HĐ”	nhưng	tôi	không	
mở	coi	được,	tin	lại	cho	anh	hay	thì	anh	đã	vào	bệnh	viện	và	không	lâu,	anh	“lìa	
Rừng”..	Tương	tự	Trưởng	Nguyễn	Trung	Thoại,	không	nghĩ	“lìa	Rừng	sớm”	nên	
các	Email	trao	đổi	không	lưu	lại,	đặc	biệt	một	Email	quan	trọng	vì	anh	là	chứng	
nhân....	
	
Trở	lại	kỷ	niệm	85	năm	PT-HĐVN,	tôi	ghi	lại	một	vài	kỷ	niệm	với	Trưởng	Nghiêm	
văn	Thạch	và	không	lâu	sau	đó,	anh	đã	...	“rời	bỏ	anh	em..”.	Nhờ	Voi	già,	tôi	quen	
biết	thêm	nhiều	Trưởng	của	CN	Pháp.	Tôi	cũng	nhớ	là	Trưởng	Voi	già	kể	lại	Hội	
Nam	Và	Nữ	HĐVN	 tại	 Pháp	 do	 Éclaireures	 de	 France	 đỡ	 đầu.	 Đặc	 biệt	 họ	 cho	
mình	 tùy	nghi	 trong	sinh	hoạt:	 “Một	quốc	gia	 trong	một	quốc	gia!”	Đây	 là	điều	
duy	nhất	trong	Âu	châu	mà	cũng	có	thể	nói	cả	ngoài	Âu	châu.	Dĩ	nhiên	Hội	Nam	
Và	Nữ	HĐVN	không	thể	có	tên	trong	Liên	Hội	HĐ	Pháp,	trước	kia	5	Hội	nay	là	6	
Hội,	mà	VPHĐTG	thừa	nhận.		
Tuy	chỉ	là	nhắc	lại,	bởi	đã	từng	nhắc	đến,	nhưng	kỷ	niệm	“ban	đầu	này”,	đối	với	
tôi	sẽ	không	bao	giờ	quên:	năm	1982	Tr.	Thạch	tổ	chức	trại	Phục	Hưng	tại	Paris,	
ngoài	chủ	nhà,	tham	dự	có	Đức	với	Tr.	Huỳnh	đa	Thức,	Gà	tôi...,	Hòa	lan	với	Tr.	
Bùi	năng	Phán,	Vũ	công	Cường..	và	Ý	với	Tr.	Kiều	văn	Cường,	Trần	văn	Chí.	Sau	
đó	cùng	đồng	ý	theo	đề	nghị	của	Tr.	Thạch,	anh	em	về	lại	địa	phương	sẽ	kết	hợp	
các	Đơn	vị	và	bầu	Ban	Chấp	Hành	Chi	Nhánh	HĐVN	tại	địa	phương	mình.	
Mỗi	 địa	 phương	 sẽ	 là	một	 Chi	Nhánh	 (CN)....	 Năm	 sau,	 1983,	 tôi	 được	 biết	 CN	
Trưởng	CN	Hòa	Lan	 là	Tr.	Bùi	năng	Phán,	Ý	 là	Tr.	Vũ	văn	Ngọc	và	Đức,	Tô	văn	
Phước.	CN	Đức	đã	ủy	nhiệm	Tr.	Thạch,	đại	diện	cho	CN	Đức	khi	Tr.	tham	dự	hội	
nghị	Costa	Mesa.		
	
Tôi	cũng	chợt	nhớ	lại	không	lâu,	anh	em	có	gọi	nói	chuyện...	 trên	trời	dưới	đất,	
rồi	nói:	...	cám	ơn	anh	gởi	cho	em	tập	kỷ	yếu	85	năm	HĐVN	và	mấy	Email	chuyển	
tiếp	 đọc	 cho	 biết,	 có	 dịp	 mới..cám	 ơn	 nên	 lúc	 nào	 cũng	 trễ	 hay	 là	 …quá	
trễ...hihihi..		
Ôi,	“meo”	của	mấy	..ông	nói	mình	là	HĐ,	cựu	HĐ	mà	giọng	Nam	em	nói	là	“cụ	HĐ”,	
bởi	đâu	ai	uốn	lưỡi	 ..cựu	đâu,	hơi	sức	nào	anh	để	ý	mấy	ông	tướng	không	quân	
này	 cho	mệt!	 Gà	 tôi	 chận	 lại,	 cái	 gì	 ...tướng	 không	 quân	 trong	 đó,	 em	 bắt	 đầu	
nói...linh	tinh…	Ụa,	anh	quên	hay	không	biết,	 tướng	không	quân	 là	chỉ	mấy	ổng	
“ưa	 làm	 tướng”	 mà	 ..chẳng	 có	 lính	 nào	 hết...hihihi...	 Mở	 miệng	 là	 “nổ	 còn	
hơn...trảng	bom”,	 luôn	 luôn	ngồi	một	 chỗ	mà...	 “rình	mò”	châm	chích,	 thọc	gậy.	



Động	một	chút	là	“...tui	đã	từng	đi	HĐ...”	cho	nên	“...chuyện	HĐ	(?),	ai	qua	tui,	ai		
qua	tui...”	Không	nhớ	em	đã	kể	lại	với	anh	chưa,	em	có	chuyện	trò	thăm	nhau	với	
bạn	bè	bên	Mỹ	nhân	đó	hỏi	 thăm	việc	BSA	kiện	 tụng	vì	ai	đó	xử	dụng	chữ	HĐ.	
Được	biết	một	Nữ	Trưởng	tìm	hiểu	chuyện	này,	thì	ra	ông	thương	gia	nào	đó	in	
chữ	HĐ	lên	các	món	hàng	của	mình…,	dĩ	nhiên	BSA	thắng	kiện	là	cái	chắc,	chỉ	vậy	
thôi.	Gà	tôi	hỏi	có	thật	không	thì…	anh	cứ	hỏi	lại,	em	nghe	vậy	nói	lại	thôi.	Tại	anh	
cứ	ngại	cái	này,	sợ	cái	khác	chớ	em	thấy	thiếu	điều	mấy	ổng	còn	muốn	la	to	“...	tui	
phục	tui	quá,	 tui	muốn	để	tui	 lên	bàn	thờ	mà	 lạy…hàhàhà...”	Họ	muốn	 làm	Anh	
Chị	nản	lòng	rút	lui	và	như	vậy	là	đúng	ý	họ	 ̣muốn!	Anh	coi	 lại	trong	kỷ	yếu	85	
năm	 có	 nhiều	 điều	 hay	 lắm.	 Như	 bài	 của	 anh	 Tuệ,	 Tại	 sao	 HĐVN	 cần	 bảo	
tồn…trong	đó,	theo	em,	nói	rõ	thủ	tục	việc	lập	Đơn	vị,	...	“Chơi	HĐ	theo	kiểu	Mỹ	và	
chơi	HĐ	theo	kiểu	VN...,”	bài	anh	Vĩnh	Đào	có	nhắc	chuyện	“tinh	thần	vọng	ngoại”	
..v..v..và	đặc	biệt	bài	Chân	cứng	đá	mềm	của	Bồ	Câu	lãng	mạn,	chỗ	có	nhắc	nhạc	
Hà	thúc	Sinh,	anh	coi	đi	sẽ...“thấm	!”.......		
Tôi	đã	coi	lại	kỷ	yếu	và	bài	của	Bồ	Câu	lãng	mạn,	xin	trích:		
	

“Mấy	mươi	năm	qua	cùng	anh,	cùng	chị,	cùng	tất	cả,	mình	vẫn	bên	nhau,”	
….	người	Việt	Nam	hôm	nay	chỉ	còn	dư	nơi	đây	những	trái	tim	trong	lồng	
ngực	đầy...”	(lời	nhạc	trong	bài	Đám	Ma	Văn	Hóa	của	Hà	thúc	Sinh),	nhờ	
thế	mà	mình	vẫn	sống,	phong	trào	HĐVN	vẫn	tồn	tại	(mặc	dù	không	còn	
Hội).	 Tuy	danh	 từ	hành	 chánh	Hội	HĐVN	không	 còn	nữa	nhưng	 ai	 dám	
bảo	rằng	phong	trào	HĐVN	đã	chết?	Tinh	thần	HĐVN	đã	tắt	lịm?	Chúng	ta	
SẼ	 KHÔNG	 ĐẾN	 NỖI	 NGU	 KHỜ	ĐỂ	MÀ	 LẦM	 LẪN	 CHO	 RẰNG	 THỦ	 TỤC	
HÀNH	CHÁNH	VÀ	TINH	THẦN	HĐ	SẼ	GIỐNG	NHAU?	(xin	ghi	chữ	lớn	cho	dễ	
đọc...).	

	
Cá	 nhân	 tôi	 mang	 ơn	 rất	 nhiều	 người	 mà	 suốt	 đời	 sẽ	 không	 quên.	 Một	 trong	
những	ân	nhân	đó	có	anh	Nguyễn	Quang	Minh.	
	
Tôi	 quen	được	với	 anh	qua	Đạo	Lâm	Viên,	 ngành	Kha.	 Lúc	bấy	giờ	 anh	 là	một	
Trưởng	HĐ	mà	tôi	rất	mến	mộ.		
Tôi	đã	có	viết	những	kỷ	niệm	thật	đáng	nhớ	trong	kỳ	trại	Giữ	Vững	–	Suối	Tiên	
mà	anh	là	Trại	Trưởng	tiểu	trại	Kha	và	Kha	Yersin	216	chúng	tôi	cũng	được	anh	
giao	 phó	 chuẩn	 bị	 an	 toàn	 cho	 các	 Kha	 sinh	 “chinh	 phục	 Langbiang”	 của	 trại	
Ngành	Kha	toàn	quốc…	
Khi	tôi	xin	lấy	tên	rừng,	anh	là	Chúa	Sơn	lâm.	
Nhất	là	sau	Quốc	nạn	30.4.1975.	
Sau	khi	đến	được	trại	tị	nạn	Phi	luật	Tân,	Mandaluyong	(?),	ngoại	ô	Manila,	tình	
cờ	 đọc	 thấy	 tên	 anh	 trên	 tờ	 báo	 cũ	mèn...	 và	 sau	 đó	 liên	 lạc	 được	 với	 anh,	 tôi	
mừng	quá.		Tuy	chỉ	vài	thư	qua	lại	mà	tôi	trân	quý	vô	cùng.	Những	giúp	đỡ	tinh	
thần	này	làm	tôi	càng	thấm	tình	HĐ.	Anh	cũng	nhờ	em	gái	anh	(?)	có	chồng	ở	Phi	
tìm	 cách	 giúp	nhưng	 lúc	đó	 tôi	 đã	 có	hồ	 sơ	đi	Đức,	 tôi	 nhớ	như	vậy.	Một	hôm	
nhận	một	thư	anh	gởi	có	kèm	20	Mỹ	kim,	thật	cảm	động.	Thế	nhưng	trong	những	
ngày	tháng	đầu	ở	Đức,	tôi	được	thư	Tr.	Phan	như	Ngân,	sau	đôi	giòng	thăm	hỏi,	
Tr.		nói	nhờ	anh	Minh	báo	tin	mới	biết	cô	chú…,	anh	nhờ	gởi	biếu	cô	chú	20	đô….	
Tôi	có	thất	vọng	về	anh.	Giá	anh	cho	biết	sớm	để	tôi	không	gởi	 thư	cám	ơn	Tr.	
Ngân…	(quá)	trễ!		
Tôi	vẫn	thư	từ	thăm	hỏi	qua	lại	với	anh,	tôi	cũng	nhận	được	tin	tức	liên	quan	đến	
anh	do	các	Trưởng	chuyển,	kể	cả	việc	anh	bị	tù..	v..v..	



Cá	nhân	tôi	vẫn	không	quên	ơn	anh.			
Nhưng	đây	chỉ	là	việc	riêng,	việc	cá	nhân!	
		
Tôi	không	nhớ	đã	học	trong	HĐ	hay	đọc	đâu	đó	rằng,	không	vì	ghét	ai	mà	chuyện	
đúng	của	người	vẫn	cho	là	sai	và	không	vì	mến	phục	mà	chuyện	sai	của	họ	cũng	
cho	là	đúng.	
	
Khi	 đọc	 một	 Email	 anh	 gởi	 cho	 nhiều	 người,	 trong	 đó	 Kopie	 cho	 tôi,	 đề	 4.	
Dezember	2017	um	19:08:16	GMT-8,	có	 lẻ	 chuyển	sang	Đức	ngữ	nên	viết	 theo	
tiếng	Đức,	nguyên	văn	như	sau:	
	

“CÁC	TRUONG	GIUP	TOI	NQM	GIAI	TAN	HOIDONG	HDVN	LUU	VONG	
VA	TÁI	SINH	HOẠT	HDVNHN	1976	ĐÃ	NHƯỜNG	LẠI	CHO	HDVN	CHO	
CAC	CỤ	GIÀ	NẦY	1983	ĐỂ	CÓ	ĐỒ	CHƠI.	NAY	ĐÃ	CHẾT	GẦN	HẾT,	CHỈ	
CÒN	CỤ	MAI	LIỆU	100	TUỔI.	HDTU/HDVN	LUV.	PHÁP	LÝ	FOUNDERS	
ĐÃ	CHẾT	THI	CŨNG	KHÔNG	CÒN	HỘI	HĐVN	TRONG	LÀNH	NỮA	NÊN	
THÀNH	THAM	NHŨNG……”	

	
Từ	lâu	tôi	không	tán	đồng	các	việc	anh	đã	làm	đối	với	HĐVN	hay	đúng	hơn	với	
HĐTƯ/HĐVN,	rất	ít	hoặc	không	muốn	nhắc	đến	anh.		
Tôi	nhận	được	nhiều	thứ	anh	gởi,	anh	nói	về	mình,	cũng	như	các	Trưởng	gởi	có	
liên	quan	đến	các	việc	anh	đã	làm…và	như	đã	thưa,	tôi	không	muốn	…		
Khi	đọc	giòng	chữ	trên,	tôi	không	thể	nghĩ	sao	anh	có	thể	viết	những	lời	như	vậy?	
Tôi	tìm	mượn	lại	tờ	Liên	Lạc,	bộ	mới	số	8,	Kỷ	niệm	30	năm	Costa	Mesa	Hướng	
Đạo	Việt	Nam	1983	-	2013,	trong	đó	có	“nhiều	chuyện	về	anh”,	ít	ra	một	lần	thẳng	
thắn	trình	bày	những	suy	nghĩ	của	mình	về	anh,	người	mà	cá	nhân	tôi	mang	ơn	
nhưng	đây	không	là	chuyện	cá	nhân!	
	
Trước	hết,	tôi	muốn	nhắc	lại	bài	Hội	nghị	Costa	Mesa	1983	của	Trưởng	Sóc	Lý-
luận	TRẦN	ANH	TUẤN	mà	có	lẻ	quý	Trưởng,	và	tôi,	đã	đọc	nhưng	...	quên!	
	
Với	tiểu	đề:	Tại	sao	có	Hội	Nghị	Costa	Mesa	1983?	
Xin	tóm	tắt,	Trưởng	Laszlo	Nagy,	Tổng	Thư	Ký	Văn	Phòng	Thế	Giới	gởi	một	bức	
thư	đề	ngày	7.6.1983	cho	Bác	Sĩ	Nguyễn	Văn	Thơ	và	trong	thư	này,	Trưởng	Nagy	
đề	nghị	quý	Trưởng	Nguyễn	Văn	Thơ	và	Trần	Văn	Khắc	“...đứng	ra	thành	lập	một	
ủy	ban	trung	ương	Hướng	Đạo	Việt	Nam	lưu	vong…”			
Trưởng	Jamse	W.	Sands	thuộc	BSA	cũng	nhận	được	bản	sao	thư	này	do	Trưởng	
Nagy	gởi.	Trưởng	James	W.	Sands	đã	tổ	chức	cuộc	họp	tại	Ft.	Worth,	Texas	với	sự	
hiện	diện	của	Trưởng	Nagy,	Trưởng	Thơ	và	phu	nhân	là	Trưởng	Pauline	Nguyệt-
Minh.	
“Sau	 cuộc	 họp,	 Trưởng	 James	W.	 Sands	 viết	 một	 văn	 thư	 ngày	 10.6.1983	 gởi	
Trưởng	Thơ	và	chính	thức	mời	Trưởng	Thơ	và	Trưởng	Pauline	làm	đại	diện	cho	
Ủy	Ban	Quốc	Tế	BSA	để	họp	với	các	nhóm	Hướng	Đạo	Việt	Nam	tại	Los	Angeles...”	
	

“Đó	 là	 nguyên	 ủy	 của	 Hội	 Nghị	 Trưởng	 Hướng	 Đạo	 Việt	 Nam	 tại	 Costa	
Mesa,	năm	1983.”	

	
Kế	tiếp	là	tiểu	đề:	Kết	quả	Hội	Nghị	Costa	Mesa,	trong	đó	có	một	đoạn:	
	



“Buổi	họp	chú	trọng	bàn	luận	về	dự	thảo	Hiến	Chương	và	Nội	Lệ	của	cơ	cấu	mới	
thành	hình	mà	Hội	Nghị	chấp	thuận	danh	xưng	là	Hội	Đồng	Trung	Ương	Hướng	
Đạo	Việt	Nam	dịch	theo	danh	xưng		A	Central	Committee	of	Vietnamese	Scouting	
mà	 	Trưởng	Laszlo	Nagy	đề	nghị.	 	Thực	ra,	dịch	Committee	thành	Hội	Đồng	thì	
cưỡng	ép	quá.			Committee	chỉ	là	Ủy	Ban.	Nhưng	xướng	xuất	ra	tổ	chức	này	là	qúy	
Trưởng	 lão	 thành,	gồm	cả	Trưởng	sáng	 lập	Phong	Trào,	cựu	Chủ	Tịch	Hội,	 cựu	
Tổng	Ủy	Viên…nên	danh	xưng	 “Hội	Đồng”	 to	 tát	 và	uy	 thế	hơn	danh	xưng	 “Ủy	
Ban”	được	thông	qua	cũng	là	điều	bình	thường.”			
	
Tôi	 trích	 lại	 những	đoạn	này	 với	 hy	 vọng	 giúp	một	 vài	 Trưởng,	 và	 tôi,	 nhớ	 lại	
những	giai	đoạn	quan	 trọng	ngõ	hầu	 có	 thể	 trình	bày	 cùng	phụ	huynh	khi	 cần	
thiết.	
	
Khi	đọc	“CÁC	TRUONG	GIUP	TOI	NQM…	1983	ĐỂ	CÓ	ĐỒ	CHƠI...”,	 trong	sự	hiểu	
biết	thật	giới	hạn	của	mình,	tôi	có	cảm	giác	anh	Minh	coi	HĐVN	như	“một	món	đồ	
chơi”	 của	 riêng	 anh!	 Khi	 thích	 thì	 “cho	 người	 này	mượn,	 cho	 người	 kia	mượn	
chơi	một	chút”...!	Nếu	đúng	như	vậy	thì	thật	“quá	tự	cao	tự	đại,	hay	đây	chính	là	
bản	tánh	của	anh?:	một	người	luôn	cho	mình	tài	giỏi,	mục	hạ	vô	nhân!”	
	
Không	biết	anh	đã	vô	tình	hay	cố	ý	quên,	tôi	chép	lại	Biên	Bản	phiên	họp	“KÍN”	và	
“ĐẶC	BIỆT”	ngà	y	03-7-83	để	anh,	may	ra,	nhớ:	

	
..................................................	
“-	Trưởng	Mai	Liệu:	 .................................	Khi	di	chuyển	từ	Oregon	xuống	đây,	
tôi	đã	nói	cho	Chú	Minh	biết	HĐVN	Hải-ngoại	 rút	 lui	đi	khi	có	HDVN	tại	
Hoa	Kỳ,	hãy	xem	nó	như	một	sự	chuyển-tiếp	mà	thôi.	Chú	Minh	đã	hứa	với	
tôi	 là	 tìm	 cách	 chấm	 dứt	 sớm	HDVN	Hải-ngoại,	 hơn	 nữa	 Chú	Minh	 còn	
dùng	chữ	giải-tán.		
				Tuy	vậy,	Chú	Minh	vẫn	duy-trì	HDVN	Hải-ngoại,	lại	còn	làm	rất	lớn.......	
....Trong	Trại	Đạo	Âu	Lạc,	Minh	đã	nhân	danh	HDVN/Hải-Ngoại	kể	lể	công-
lao	 của	 những	 việc	 làm	 trước,	 tự	 xem	 như	 Thái-Thượng-Hoàng,	 đưa	 ra	
một	Ông	vua	mới	là	Huỳnh-Thanh-Tâm	và	viết	thư	gởi	đi	gần	khắp	nơi	(kể	
cả	ở	Hòa-lan)	lại	còn	gởi	cả	lên	cho	Nagy,	đồng	thời	gởi	cho	cả	BSA…”..........			

	
Trong	các	cụ	già	mà	anh	Minh	“cho	mượn	HĐVN	để	chơi	và	đã	chết	gần	hết”	có	
Cố	Trưởng	Trần-văn-Đường	mà	anh	gọi	là	Bảo-huynh	:	

	
..................................	
“-	 Trưởng	 Trần-văn-Đường:	 (khóc	 thành	 tiếng	 lớn,	 nhiều	 người	 trong	
phòng	cùng	xúc	động	theo)	Thằng	Minh	kêu	tôi	là	bảo-huynh	của	nó,	có	gì	
nó	 chạy	đến	 tôi	 nó	khóc	 lóc,	 nó	nói	 là	 anh	 em	ăn	hiếp	nó.	Nhưng	kể	 từ	
ngày	xem	chữ	nó	viết	“mách	bu”,	tôi	xấu-hổ	quá,	tôi	khóc,	tôi	buồn.	Chúng	
ta	mang	hoa	Bách	hợp	mà	 làm	gì.	 Chú	Minh	phải	 suy-nghĩ	 tự	 xét	mình,	
công	thì	cũng	có	nhiều,	mà	tội	cũng	 lắm,	bao	nhiêu	năm	nay	đã	 làm	cho	
anh	em	bàn-tán	ra	vào,	nay	làm	cho	anh	em	khóc.	(tiếng	khóc	lại	lớn	hơn	
và	nhiều	hơn).”	

	
Trong	một	đoạn	khác:	“….	Trước	khi	Hội	Nghị	Costa	Mesa	được	tổ	chức,	ông	đã	
viết	thư	cho	BSA	nói	xấu	và	tố	cáo	–	mà	tố	cáo	sai	–	tổ	chức	HĐTƯ/HĐVN	chỉ	là	



một	nhóm	HĐ	gốc	Việt	địa	phương,	tại	 thành	phố	Fountain	Valley	vùng	Orange	
County,	mà	thôi.	Trong	Hội	Nghị,	mục	sư	Minh	hỏi:	“Ở	đây	là	nước	Mỹ,	các	anh	có	
quyền	chi	để	lập	HĐVN?	Sau	khi	Trưởng	Khắc	cho	xem	bức	thư	của	Trưởng	Nagy,	
đương	sự	đứng	lên	ca	tụng	các	Trưởng	kỳ	cựu	đã	có	công	làm	được	một	việc	vĩ	
đại	như	thế.”	
Chưa	hết,	sau	buổi	họp	kín	mà	qúy	Trưởng	kể	cả	anh,	đã	xí	xóa	hết	chuyện	cũ	và	
cam	kết	tuân	theo	kết	quả	của	Hội	Nghị,	anh	lại	vẫn	tiếp	tục	dựng	chuyện	nói	xấu	
HĐTƯ/HĐVN	 với	 Văn	 Phòng	 Hướng	 Đạo	 Thế	 Giới	 và	 Ủy	 Ban	 Quốc	 Tế	 BSA	 ở	
Texas.	 Có	phải	 đây	 là	 hành	động	mà	Cố	Trưởng	Trần	Văn	Đường	gọi	 là	 “mách	
bu?"	
																	Phải	chăng	“GIANG	SƠN	DỄ	ĐỔI………”		
																				
Điều	phải	đến	đã	đến:	ngày	3.7.1984,	Trưởng	Trần	Văn	Khắc	đã	phải	khai	trừ	anh	
theo	 đề	 nghị	 của	 Trưởng	 Nguyễn	 Văn	 Thơ	 bởi	 anh	 lại	 “báo	 cáo	 với	 BSA	 rằng	
HĐVN	 là	một	 tổ	 chức	 chính	 trị.”	 Rồi	 vì	 ác	 cảm	 với	 Trưởng	Khắc,	 anh	 đã	 “lưỡi	
không	xương…”	khi	ban	đầu	“Người	khởi	xướng	ra	Phong	Trào	HĐ	tại	Việt	Nam	
là	Trưởng	Trần	Văn	Khắc”	(Bản	Tin	Hướng	Đạo	Việt	Nam	Hải	Ngoại	số	14	tháng	
4.1978	trang	7)	thành	Hoàng	Đạo	Thúy	trong	Viet	Press	của	Nguyễn	Tú	A.			
Anh	lại	đã	quên,	khi	Trưởng	Nguyễn	Văn	Thơ	muốn	dĩ	hòa	vi	quý,	xin	các	Trưởng	
quên	 chuyện	 cũ	mà	 tha	 thứ	 cho	anh	và	 chính	anh	 cũng	đã	phát	biểu:	 “Cám	ơn	
Trưởng	Thơ,	nếu	anh	em	chấp	nhận	vẫn	cho	em	ở	trong	hàng	ngũ	anh	em,	em	xin	
gia	nhập”.	Tất	cả	đứng	dậy	vỗ	tay,	vậy	mà	không	lâu	sau	đó,	Trưởng	Nagy	trong	
một	văn	 thư,	ngày	26.8.1983,	gởi	cho	Trưởng	Thơ	đã	hé	 lộ	cho	biết	cũng	nhận	
được	một	thư	phản	đối	việc	hình	thành	HĐTƯ/HĐVN	do	anh	viết	và	gởi!		
	
	Anh	ghi	rằng:	“HDTU/HDVN	Luv.	Pháp	lý	Founders	đã	chết	thì	cũng	không	còn	
Hội	HĐVN	trong	lành	nữa	nên	thành	tham	nhũng”.		
Không	biết	anh	“có	nhầm	lẫn	với	tổ	chức	nào”	hay	không	vì	mọi	người	chỉ	thấy	là	
HĐTƯ/HĐVN,	 không	 ai	 thấy	 ghi	 Luv.	Thứ	đến,	 không	 ai	 trong	 chúng	 ta	 tự	 cho	
mình	là	Hội	HĐVN,	còn	việc	trong	lành	hay	tham	nhũng	gì	đó	mà	anh	nói	thì	chưa	
biết,	thế	nhưng	ai	cũng	biết:	anh	đã	bị	kết	án	6	tháng	tù	ở	và	3	năm	quản	chế	với	
tội	danh	nào	đó	thì	chắc	anh	và	bà	con	địa	phương	anh	ở,	tất	biết	rõ...	
	
Anh	(lại)	cũng	đã	quên	hay	cố	tình	quên,	Ủy	Viên	Châu	Orange	–	BSA,	Robert	W.	
Booker	đã	hai	lần	lên	tiếng,	ngày	21.1.1984	gởi	cho	Trưởng	Ủy	Viên	Quốc	Tế	BSA	
liên	quan	đến	hành	vi	xấu	của	anh	và	gởi	thẳng	đến	anh	ngày	17.7.1985...	Anh	bị	
thu	hồi	các	ấn	chỉ	của	BSA	và	không	được	mở	các	khóa	huấn	luyện....			
	
“Một	văn	bản	tích	cực	và	một	lời	cam	kết	với	nhau	đẹp	như	thế,	tiếc	thay,	lại	có	
quyết	định	không	cho	phổ	biến.	
Giá	những	tài	liệu	này	được	phổ	biến	rộng	rãi	cho	anh	chị	em	trong	Phong	Trào	
cũng	như	cho	công	chúngtất	đã	 tránh	được	những	ngộ	nhận	và	những	đồn	đại	
trong	tình	trạng	mù	mờ	vì	không	ai	thấu	hiểu	nguyên	ủy	“vấn	đề	Nguyễn	Quang	
Minh.”	
Nếu	biên	bản	phiên	họp	kín	được	phổ	biến	 rộng	 rãi	 ngay	năm	1983	 thì	 tất	 cả	
chúng	 ta	và	 công	chúng	bên	ngoài	đều	đã	 rõ	 “vấn	đề	Nguyễn	Quang	Minh”	 thế	
nào,	và	biết	đâu	người	có	dự	tính	sai	trái	sẽ	vì	sợ	dư	luận	mà	dừng	lại,	thay	vì	tự	
tung	tự	tác	như	chúng	ta	đã	thấy,	sau	30	năm	nhìn	lại?”	
Trưởng	Sóc	Lý-Luận	TRẦN	ANH	TUẤN	kết	thúc	bài	viết	như	vậy.		



	
Tôi	nghĩ	chắc	là	không	đơn	giản.	Người	luôn	quá	tự	hào	mình	tài	giỏi	hơn	ai	hết	
sẽ	khó	lòng	là	người	phục	thiện.	Anh	đã	“hận	các	Trưởng	lão	thành	thấu	xương,	
muốn	bóp	chết	HĐTƯ/HĐVN	ngay	tức	khắc”	thì...xá	gì	dư	luận!	
Khoảng	giữa	thập	niên	80,	tôi	nhận	được	một	phong	thư	A5	dày	cộm.	Người	gởi,		
anh	 Nguyễn	 Anh	 Kim	 –Thụy	 Sĩ.	 Mở	 coi,	 trong	 thư	 toàn	 những	 “thưa	 kiện	
HĐTƯ/HĐVN	với....	kèm	theo	những	đề	cao	các	việc	anh	làm..”	Nguyễn	Anh	Kim,		
thời	đó	có	lẻ	vì	chưa	biết,	chỉ	“nghe	bùi	tai	hoặc	thấy	anh..tội	nghiệp?	nên	đứng	
tên	phổ	biến	giùm	anh”.	Nay	sao	có	thể	vẫn	còn	“những	Anh	Kim	mới..tiếp	diễn?”	
Những	người	anh	muốn	liên	kết	và	dĩ	nhiên	là	“đàn	em”	như	anh	Phạm	Thanh	(?)	
Hiệp	ở	VN…v…v..,	sau	cùng	đều	...	phủi	tay	quay	lưng	!	
Trưởng	Trần	Anh	Tuấn...	 “có	 lý	 !”,	 nếu	 anh	 em	biết	 “vấn	 đề	NQM”	 thì	 có	 lẻ	 đã	
tránh	hoặc	 ít	 ra	 giảm	bớt	 những	người	 “tội	 nghiệp	 anh	 (?)”	mà	 hoặc	 trực	 tiếp	
hoặc	gián	tiếp,	“hay	vô	tình?”,	và	điều	này	dễ	làm	người	khác	nghĩ	là,	trở	thành	kẻ	
tiếp	tay	thi	hành	nghị	quyết	36	của	vc:	bằng	mọi	giá,	phá	rối,	gây	xáo	trộn	tất	cả	
sinh	hoạt	của	Cộng	đồng	người	tị	nạn....	!	
	
Nếu	anh	thuộc	“BẢN	TÁNH	NAN	DI...”	thì	chỉ	tự	chuốc	khổ	vào	thân.	Thù	hằn	luôn	
chất	chứa	trong	 lòng,	coi	chừng	không	khéo	kết	 thành	khối	U	đưa	đến	“nan	y!”	
Khi	ấy	không	biết	“các	cụ	già	đã	chết...”	có	còn	“rộng	lòng	tha	thứ”	cho	anh	một	
lần	nữa	ở	nơi	nào	đó	hay	không?	
	
“Quay	đầu	là	bờ.....”	
	
	
Gà	lôi	tận-tụy	Tô	Văn	Phước	
							Cuối	tháng	12.2017		
- Đính	kèm	vài	trang	Liên	Lạc	và	Kỷ	Yếu..	
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