
                       ĐỨNG THẲNG   -  ĐI TỚI ! 
 
 

XIN THƯA, 

Trong hiện tại PT giáo dục HĐ đã có những khác biệt so với trước kia cũng như các thành viên thuộc 

HĐTƯ/HĐVN có lẻ đã đến lúc xem xét nên chọn đường hướng nào vừa phù hợp với lý tưởng giáo dục 

HĐ vừa củng cố tổ chức HĐTƯ/HĐVN, tâm huyết của các Trưởng “tiền bối“ gần suốt cuộc đời vì PTđã 

trao đuốc lại cho chúng ta. 

 

Tôi xin được trình bày một vài suy nghĩ và gợi ý trong khả năng thật giới hạn của mình về vấn đề này 

với hy vọng may ra có đóng góp được gì cho ACE chăng! 

 

Bài viết gồm ba phần: 

 

 - Những vấn đề Khách quan - Chủ quan  và sau cùng  Hướng nhắm đến ..   

 

KHÁCH QUAN: 

 

Chỉ đề cập đến HĐTG (WOSM) cùng VP/Á châu TBD và BSA. 

 

Nhìn lại sinh hoạt HĐTG và VP / Á châu TBD trên dưới thập niên qua, chúng ta không 

thể không lưu ý. 

 

TTK mới của HĐTG sau khi Trưởng Jacques Moreillon nghỉ hưu, năm 2004,  là 

Eduardo Missoni bị yêu cầu từ chức vì khả năng kém. Được biết năm 2007, kỷ niệm    

100 năm HĐTG và trại Jamboree tổ chức tại Luân Đôn mà các thành viên hy vọng 

HĐTG sẽ được giải Nobel về hòa bình. Thế nhưng vì sự quảng bá quá yếu, không 

mấy người biết đến kể cả truyền thông cho nên HĐTG không được gì. Lỗi này do khả 

năng làm việc của TTK  Eduardo Missoni và ông ta bị yêu cầu từ chức. Áp lực mạnh 

nhất từ BSA và Quốc Vương Thụy Điển, Chủ tịch bảo trợ gây quỹ cho HĐTG ( World 

Scout Foundation). 

Sau cùng vì ông không chịu từ chức, HĐTG đã phải cho ông nghỉ việc và phải trả bồi 

thường ông mới chịu ra đi.… 

Không biết đây là trường hợp đầu tiên xảy ra với PT giáo dục HĐ hay là…. ?  

Tinh thần không phục thiện, cố bám …miếng ăn. Ai cho rằng sẽ không có người nghĩ 

như vậy? 

Tuy nhiên cũng trong khoảng thời gian này và kéo dài sau đó, HĐTG và VP/Á châu 

TBD đã  có những thay đổi: 

Phải chăng vì số hội viên ngày một giảm, vì …thiếu tiền hay vì lý do nào đó mà họ đã 

“mở cửa đón mời các nước cộng sản mặc dù đương quyền các nước độc tài toàn trị 

này, trước mắt, không hé nửa lời! “   

Có anh chị em cho biết “Treasurer của WOSM là 1 tay Banker Hong Kong (Tàu cộng) 

– Joseph Lau “, như vậy rồi đây VP/Á châu TBD và cả VP/HĐTG sẽ lần lượt do …cộng 

sản (núp bóng) chiếm đóng và sau cùng dời văn phòng HĐTG về Bắc Kinh cũng không 

có chi ngạc nhiên!  



 

Có thể anh chị em đã biết nhưng có khi đã quên, mời xem lại  1 ; 2 trang nhà đính kèm 

để rõ và chúng tôi cũng tạm ngưng, không dám có ý kiến gì thêm về HĐTG….: 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Scout_Association_of_the_People%27s_Republic_of_China 

 
ttps://en.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement 

 

Luôn tiện trích lại Email tôi nhận được về tổ chức VP/Á châu TBD, xin tùy nghi. 
 

APR leaders elect 

Regional Scout Co 

                           Ahmad Rusdi (Indonesia) * Chairman 

Ie-Bin Lian (Scouts of China) * Member 
Hiroshi Shimada (Japan)*** First Vice-Chairman 

Somboon Bunyasiri (Thailand) *** Second Vice-Chairman 

Ahmed Ali Maniku (Maldives) * Member 

                        Bhaidas Ishwar Nagarale * (India), Member 

 

 

BSA - hầu như tất cả các LĐ HĐ của chúng ta ở Hoa Kỳ đều ghi danh với tổ chức 

Hội Nam HĐ Hoa Kỳ này từ khoảng cuối thập niên 70 và từ thập niên 80 trở đi ngày 

càng nhiều ! 

Thế nhưng chắc là anh em mình chỉ …thích sinh hoạt với các em, không lưu tâm gì 

đến các chuyện khác, những chuyện mà BSA đã “bịt mắt, che tai…đồng lõa bao che 

tội lỗi tày trời từ mấy thập niên trước đó“. Gần đây nhất, báo chí Hoa Kỳ đã phanh phui 

lại chuyện này, chuyện “quấy rối tình dục với các em HĐS trong BSA kèm với tên 

những Trưởng (hay nhân viên) của họ! “ 

  

Con số 8.000 nghi can lạm dụng và 12.000 em HĐS nạn nhân từ mấy thập niên 

qua khiến người ta không thể không đặt vấn đề, tại sao BSA dung túng, bao che  

tội lỗi như vậy trong suốt thời gian quá dài?  

 

Có lẻ anh em (và cả phụ huynh?) đã biết, tôi không dám nhắc nhiều, chỉ trích lại một 

vài các trang mạng liên quan mà tôi nhận được từ ACE để, nếu anh em …quên, có 

thể coi lại (và anh em có nghĩ rằng cũng nên chuyển cho phụ huynh cùng biết vì liên 

quan đến con em họ, cũng nên lắm mà, tại sao không? Chẳng lẻ anh em muốn biến 

thành đồng lõa?):   

  
https://vietbao.com/a293323/8-000-nghi-can-lam-dung-sex-12-000-em-huong-dao 

 
https://www.baocalitoday.com/giao-duc-gia-dinh/hang-ngan-thu-linh-boy-scouts-lam-dung-tinh-duc-tre-em-trong-

nhieu-thap-nien.html 

 

BOY SCOUTS MAY FILE FOR BANKRUPTECY.      -  Wall Street Journal 

www.californiasexabuselawyers.com     

 
https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/hon-12000-nam-huong-dao-sinh-my-co-the-la-nan-nhan-lam-dung-tinh-duc/ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scout_Association_of_the_People%27s_Republic_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement
https://vietbao.com/a293323/8-000-nghi-can-lam-dung-sex-12-000-em-huong-dao
https://www.baocalitoday.com/giao-duc-gia-dinh/hang-ngan-thu-linh-boy-scouts-lam-dung-tinh-duc-tre-em-trong-nhieu-thap-nien.html
https://www.baocalitoday.com/giao-duc-gia-dinh/hang-ngan-thu-linh-boy-scouts-lam-dung-tinh-duc-tre-em-trong-nhieu-thap-nien.html
http://www.californiasexabuselawyers.com/
https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/hon-12000-nam-huong-dao-sinh-my-co-the-la-nan-nhan-lam-dung-tinh-duc/


www.latimes.com         LOS ANGELES TIMES   -   Jan 13, 2015 - Inside the Boy Scouts  ‘ Perversion Files ‘          

 

https://www.youtube.com/watch?v=gLha_UkwUgU 

 

Review of Boy Scouts ‘Perversion Files’ Reveals 12,000 Victims, Almost 

8,000 Abusers 

 

  
  

 ‘ ’

 

 

 

 

BSA còn đưa ra “sáng kiến mới với sự …cộng tác của WOSM “: 

 

Jamboree 2019 tới đây sẽ phân phát “ Condom cho trại sinh…tuổi từ 13 tuổi. Xin nhấn 

mạnh, tuổi từ 13, còn Vị Thành Niên đó! “. 

 
Kính mời xem qua : Condom cho trại họp bạn  thế giới !!! 

 

 

https://www.flfamily.org/press-releases/boyscoutsworldjamboree2019 

          

BSA  đã đưa ra những biện minh (hay ngụy biện ?) cho việc này mặc dù có lời chỉ 

trích, như ông Michelle Cretella Chủ tịch ĐH Nhi Khoa HK với sự đồng tình của 

Rochelle Focaracci, đồng biên tập của GirlScoutsWhyNot.com ……. 
( Mời vào đọc trang nhà bên trên để biết …….) 

 

Anh em mình có người nói đại ý rằng “Cụ BP ở đâu đó chắc là lắc đầu ngao ngán.. !“ 

 

Phải chăng rồi đây trong tương lai, BSA sẽ phát Condom dài dài cho các em khi 

sinh hoạt bởi họ đã nhận cả Nữ Thiếu mà không sợ…tai tiếng gì?  Và có nên 

phát luôn cho Trưởng cùng nhân viên (ăn lương như… ) của họ chăng? 

http://www.latimes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gLha_UkwUgU
https://www.theepochtimes.com/review-of-boy-scouts-perversion-files-reveals-12000-victims-nearly-8000-abusers_2891370.html
https://www.theepochtimes.com/review-of-boy-scouts-perversion-files-reveals-12000-victims-nearly-8000-abusers_2891370.html
https://www.flfamily.org/press-releases/boyscoutsworldjamboree2019


 

Vì biết mình kém cõi, không dám hay không biết nói gì, chỉ lo ngại không khéo từ một 

PT giáo dục lại có nguy cơ biến thành PT “tình dục..thiếu niên(?) “.  

 

Tôi có ý chuyển tiếp một Email với hình ảnh quảng cáo của xã hội chủ nghĩa VN cho 

Ban tổ chức mà tôi nhận được với cái tựa “ Bao Vô Sanh; để xem như tư tưởng lớn 

của quý ngài gặp nhau“, rất đúng chủ trương của Jamboree 2019, nhưng sau cùng tôi 

xóa bỏ vì…cảm thấy không được trang nhã, sợ làm phiền lòng ACE!  
   ( Nếu AE nào muốn, cho biết tôi sẽ chuyển thẳng..… ) 

 

Không biết các LĐ ghi danh với BSA có nên xem xét lại, có còn “hãnh diện là 

hội viên …. “ nữa không, hay…! 

 

CHỦ QUAN: 

 

Từ sau 1983 không phải HĐTƯ/HĐVN không bị đánh phá nhưng rồi chẳng có gì đáng 

nói. Chỉ khoảng mươi năm trở lại đây, nghĩa là khi mà các Trưởng lãnh đạo đã lìa 

Rừng như Trưởng Trần Văn Khắc, Nguyễn Văn Thơ hay không còn đảm nhận vai trò 

Chủ tịch như Trưởng Vĩnh Đào, có lẻ kẻ núp bóng lâu nay thấy rằng thời cơ đã đến, 

trong mắt họ đã không còn ai đáng kính nễ, “mục hạ vô nhân“, nên họ từ một cộng tác 

viên nay muốn trở thành lãnh đạo và rồi cùng bè phái thi nhau kẻ tung người hứng 

đánh phá HĐTƯ/HĐVN không ngoài mục đích làm lung lay niềm tin của ACE, lôi kéo 

những ACE vốn dĩ hòa vi quý…v…v..về phía họ để cuối cùng “xóa sổ HĐTƯ/HĐVN“!  

Điều đáng nói trong số này chỉ 1; 2 người có “dính dáng“ đến HĐTƯ/HĐVN, ngoài ra 

tự xưng là HĐ nhưng không có liên hệ chi, nghĩa là hạng đứng bên lề đường mà lại 

rất “say máu“, muốn dẹp HĐTƯ/HĐVN ngay lập tức mới thỏa dạ? 

 

Những “tiếng kêu vô vọng“ đòi thay đổi Châm Ngôn đến những bài bản lục loại tìm kẻ 

hở qua vấn đề tài chánh hoặc lên mặt, giở giọng thầy đời…, cuối cùng mượn tay “Chủ“ 

dẹp bỏ HĐTƯ/HĐVN, vừa nâng bản thân lên hàng lãnh tụ vừa củng cố ghế ngồi kiếm 

tiền mỗi tháng: nhất cử lưỡng tiện“!  

 

Tất cả những hành động trên chỉ gom lại trong một câu mà có Trưởng trong chúng ta 

đã nhận xét:    

 

                          Họ thuộc loại đầu óc Vọng Ngoại !  

 

Giả thử nếu không được định cư ở quốc gia gọi là Cường quốc mà định cư ở nơi 

khác, thí dụ như Paraguay, Chí Lợi..v..v…, liệu họ có “hỉnh mủi?“ 

 

“Một người có thể có nhiều quốc tịch nhưng chỉ có một quê Cha đất Tổ!“  

Lương tâm không cho phép chúng ta (cố tình) quên đi thân phận, nguồn gốc của mình. 

Không thể bị xao động bởi những xảo ngữ, về “hào quang cường quốc (?)“ mà trở 

thành hạng vong ân, mất bóng…  

 



Chúng ta cũng biết rằng giáo dục HĐ là sự giáo dục toàn diện cho các em về Đức-Trí 

và Thể dục. Những chuyên hiệu, đẳng thứ, chuyên môn HĐ chỉ là “Mồi Cá“, những 

màu mè hình thức của y phục bề ngoài chỉ nhằm lôi cuốn theo thị hiếu các em, nó 

không là mục đích chủ yếu của PT. Ngay cả các khóa huấn luyện HHR, đôi khi lại 

nghe …“tôi đã từng mở khóa…đào tạo bao nhiêu Trưởng..v..v..“, kỳ thật chỉ là chuyện 

“ người đi trước nói lại cho người đi sau những gì mình đã trải qua.., chẳng ai dạy cho 

ai cả, chỉ tự đề cao mình thôi!“. Cũng đừng quên HĐ không phải là Nhà Binh, không 

nhằm đào tạo các em thành những Biệt Kích!  Càng không phải đào tạo ra hạng “tắc 

kè“ thay màu da theo cây đang leo hay kẻ nô tài không có tính khí, suốt đời chỉ làm 

thân chó ngựa cho người, ngược lại nên noi theo “tính khí của Trần Bình Trọng!“  

 

Không thể không cho rằng trong nội bộ chúng ta nhiều ít gì cũng có người bị xao động 

bởi những “lợi thế ôm chân Chủ của đám Vọng Ngoại kia phô diễn“ để rồi có khi phân 

vân, cầm gậy nạng trên tay mà chần chừ chưa dứt khoát nên đi hướng nào! 

 

Thế nhưng may thay, những ACE nặng tình với HĐTƯ/HĐVN cũng không ít, nhờ vậy 

mà dù bao “sóng gió“ từ 1983 hay gần đây nhất, 2019, HĐTƯ/HĐVN vẫn còn. 

 

Trong bối cảnh hiện tại liệu ACE chúng ta có nên tìm cho tập thể chúng mình một 

hướng đi vừa đáp ứng đúng mong muốn về PT giáo dục vừa củng cố HĐTƯ/HĐVN 

chăng? 

 

HƯỚNG NÀO NÊN CHỌN ?: 

Chúng tôi cũng nhận được những Email chuyển tiếp, theo đó không ít những Hội Đoàn 

HĐ không liên hệ gì đến HĐTG hay BSA, điều này ACE chắc biết rõ hơn. Cũng nghe 

nói một “nhóm HĐ thuộc Nhà Thờ….tách ra khỏi BSA với con số Đoàn sinh lên đến 

hàng trăm ngàn? “, nếu đúng như vậy sẽ cũng là vấn đề để chúng ta phải cân nhắc! 

 

Tình trạng hiện tại liên quan đến những “lý tưởng về PT giáo dục HĐ mà lâu nay BSA 

phô diễn, phải chăng đã đến lúc cần cân nhắc, xem xét, không nên khư khư ôm cứng 

…giáo điều bám chặt trong đầu?“  

Những Hội Đoàn HĐ nêu trên họ không biết rõ hơn chúng ta về việc nên hay không 

nhất thiết nằm trong HĐTG và BSA khi đưa ra quyết định….?  

 

Đặc San HĐVN Xuân Canh Dần – 2010 Mừng 80 năm HĐVN, trong bài viết của 

Trưởng Nguyễn Văn Thuất với tựa CON ĐƯỜNG Ở PHÍA TRƯỚC có đề cập đến 

INGO ( International Non - Governmental Organizations) tổ chức dân sự không liên 

quan đến Chính quyền, cũng còn có tên quen thuộc NGO, đọc qua bảy yếu tố cần có 

của một INGO rất đáng chú ý và “có vẻ phù hợp“ với HĐTƯ/HĐVN nếu muốn xin gia 

nhập: 

…-Mục đích phải có tính chất thế giới,….. : HĐTƯ/HĐVN đáp ứng yêu cầu. 

   -Phải có hội viên tại ít nhất ba quốc gia khác nhau: chỉ cần CANADA, HOA KỲ, ÚC… 

   -Phải có trụ sở thường trực và một vài sinh hoạt liên tục: vừa chính thức CANADA… 

   -Ban chấp hành phải được luân phiên theo nhiệm kỳ…… điều này không là vấn đề.. 

                                                                         (trang 31) 



Trong hơn 30 năm qua, HĐTƯ/HĐVN chúng ta đối với HĐ Bản địa không có vấn đề 

gì kể cả việc mặc đồng phục. Chỉ thời gian gần đây, những khuôn mặt “hướng đạo 

gian, tương tự một thứ Việt gian!“ lộ mặt nô tài đã “ khôn nhà dại chợ “ vừa không cần 

che dấu lâu nay đã là tay sai “ kẻ thù “ mà chúng ta không hay biết, mời đọc Email tôi 

nhận trước đây:   

…….. 
Wow, anh Phước ơi, đúng là NỐI VÒNG TAY LỚN. 

Theo email đầu tiên của loạt email này thì lời báo động của phe ta (như một lời 

tiên tri) xãy ra vào ngày thứ Năm 11 tháng Giêng 2018. 

Đúng một năm sau, cũng vào ngày thứ Năm 10 tháng Giêng 2019, Hướng Đạo 

Thế Giới công nhận Pathfinder tại VN và cũng vào ngày này, thứ Năm 10 tháng 

Giêng 2019, Ông Châu Trưởng Orange County, nơi có đông HĐVN nhất, đã ký 

tên vào lá thư khai hỏa. 

Trong đoạn chót của loạt email này cũng có câu cảnh báo:  

 

Nếu không lưu ý, chúng ta sẽ bị chiếu bí. 

 

Hy vọng sẽ được tốt đẹp vào thứ Năm tháng Giêng 2020. 

Em, ……. 

 

Đây là đoạn thuật lại cuộc nói chuyện giữa anh em, một Trưởng uy tín, nay đã lìa 

Rừng, đã đưa ra lời “ tiên tri cảnh báo“ !  

 

Thưa ACE, 

 

Như nêu trên, đã đến lúc chúng ta cần tìm cho mình một hướng đi, một hướng đi 

không còn phiền muộn bởi “ hướng đạo gian “, xả bỏ những hình tướng vốn chỉ là đồ 

trang sức mà chú trọng tinh thần, hướng các em ngày một tốt hơn về Đức - Trí và Thể 

dục để trở thành người hữu dụng cho xã hội mai sau, không phải hạng chỉ biết nhắm 

mắt chạy theo “ tư kỹ và tình dục! “…. 

 

Hướng nhắm đến, theo ngu ý, INGO hay NGO phải chăng là cách chọn đứng đắn 

nhất, nếu được! 

ACE nghĩ sao? 

 
Gà lôi – Tô Văn Phước 

      CN -  Đức 

       Juli 2019 


