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“TỐNG CỰU, NGHINH TÂN –  

... tiễn Cẩu đi…, đón Trư Bát Giới đến…” 
  

Năm mới Tây vừa bắt đầu, năm cũ Ta sắp chấm dứt, Gà tôi “tập tành học đòi Tống 

Cựu Nghinh Tân”... người xưa để lại! Tháng ngày cuối cùng “Cẩu… giả từ”, với Gà 

tôi, có một hai “thời sự sôi nổi” trong cũng như ngoài nước:     

 

 

TRONG NƯỚC 

  

Một điện thư ACE chuyển tiếp cho biết ngày 10.01.2019, Hướng Đạo bên nhà được 

trở thành Hội viên thứ 170 của HĐTG (WOSM) mang tên Pathfinder Scouts 

Vietnam. Dù Gà tôi luôn nghĩ rằng: “chuyện HĐ bên nhà là việc của ACE bên đó mà 

ngoài này không nên góp ý, xen vào…” Chỉ có ACE bên nhà, những người trực tiếp 

mới biết rõ phải làm gì... v...v...  

 

Tuy vậy khi đọc được tin này và một vài tin trước đó cũng có chút “phân vân, thắc 

mắc!” Được biết bên nhà lâu nay không chỉ có một mà là vài ba nhóm HĐ và vẫn 

chưa thể ngồi chung lại với nhau cho nên tin được trở thành Hội viên của HĐTG, đã 

đưa đến chuyện nhóm này vui thì nhóm khác không vui (?). 

 

Với sự hiểu biết rất giới hạn, tôi nhớ là, không biết nhớ đúng không, những điều kiện 

được cứu xét để chấp nhận trở thành Hội Viên, trong đó có: “đương quyền không 

được xen vào việc nội bộ và ‘HĐ không là kẻ vô thần!’… v...v...” Đối với chế độ 

độc tài toàn trị, cs, tất cả mọi sinh hoạt của người dân từ Tôn giáo, Truyền thông, 

Ngôn luận... v...v… đều không lọt qua mắt (cú vọ) đảng, đoàn, mặt trận tổ 

quốc mà họ dàn dựng theo “chủ trương đi sâu, đi sát (...tận đáy) quần chúng”. Vì thế 

việc một tổ chức Thanh Thiếu niên nằm ngoài lòng bàn tay (sắt) của họ, đặc 

biệt của đoàn tncs-hcm, là điều “không bình thường chăng?”  

 

Nếu quả đúng nhóm HĐ được giấy phép thừa nhận cho sinh hoạt theo qui chế HĐTG 

của đương quyền và nhờ vậy được mau chóng trở thành Hội viên thì quả thật là một 

ngạc nhiên, một thay đổi lớn trong chính sách kềm kẹp, khủng bố người dân mà họ 
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bạo trị lâu nay và rồi liệu các sinh hoạt khác như tự do tôn giáo, ngôn luận, quyền 

phát biểu ý kiến… v…v… cũng sẽ được chấp nhận như HĐ?  

 

Còn ngược lại không phải như vừa nêu, nhóm HĐ vẫn chưa được giấy phép công 

nhận cho hoạt động công khai và họ, cs, vẫn giữ thái độ ởm ờ, làm ngơ vì nhu cầu 

cần tô vẽ bộ mặt như lâu nay: HĐ cứ sinh hoạt mặc dù không được thừa nhận, 

nhằm “chứng minh (mị) dân chủ, tự do mà họ đã và đang ra sức trát phấn!” Khi 

không cần nữa, việc sẽ “không ngại thẳng tay bóp nát như thời gian 1975 và những 

năm sau đó!” không có chi khó hiểu. Chẳng lẻ VP/ HĐ Á châu TBD không biết “cs 

luôn dùng những thủ đoạn gian trá và đó là bản chất không bao giờ thay đổi”, hay 

biết mà vẫn “nhắm mắt” cho qua? Hoặc giả Trưởng VP này, nhân viên làm việc có 

thù lao, muốn chứng tỏ khả năng của mình nên dễ dàng đón nhận (cho có) thêm HV 

với niềm tin tưởng nào đó, rằng HĐ tại VN rồi sẽ “phát triễn trong tương lai…”?   

 

Tình cờ cũng được biết là, ngoài việc một vài nhóm dùng danh xưng HĐ còn có một 

nhóm cũng sinh hoạt Thanh, Thiếu niên với cái tên Tổng đoàn sao bắc đẩu. Tổng 

đoàn này cũng dùng những gì HĐ có trong sinh hoạt: truyền tin, nút dây, cắm lều… 

v...v… và trực thuộc hội liên hiệp thanh niên… nghĩa là trực thuộc đoàn thanh niên 

cshcm… 

  

Có thể Gà “lôi thôi quá nên suy diễn lung tung” không phải việc của mình! Tuy vậy 

tôi cũng thật nghiên mình đối với ACE, những người luôn một lòng vì PT “đã phải 

nhiều phen bị bọn CA bắt bớ, tra xét hỏi cung, làm việc!”, không mưu cầu cũng như 

bị cám dỗ bởi… danh lợi riêng tư, không khuất phục a tòng, “không để PT bị lèo lái 

theo mưu đồ chính trị…”  

 

 

NGOÀI NƯỚC 

 

Từ “biến chuyển trong nước” đến những đánh phá (điên cuồng) HĐTƯ gần đây, tôi 

xin “góp ý giúp vui” như sau: 

 

 

1. CÓ HAY KHÔNG CÓ MỐI TƯƠNG QUAN HĐ GIỮA TRONG VÀ NGOÀI 

NƯỚC?  
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Sau tháng Tư đen 1975, hai Hội Nam và Nữ HĐVN đã bị bức tử. Toàn bộ tài sản bị 

tịch thu, bị dứt khoát cấm hoạt động, có nơi bị xem là CIA… như trường hợp Trưởng 

Võ hữu Dần, Thiếu Đoàn Quang Trung – Đạo Lâm Viên: vì (quen) gắn huy hiệu HĐ 

kim loại, ‘nút ruồi’, trên áo, đã bị một cán bộ… chỉ mặt quát như vậy!  

 

Những Trưởng và HĐS, trong nước… lén lút sinh hoạt chui (trong đó có cố Trưởng 

Cung Giũ Nguyên) cho đến hết thập niên 90… sau đó “đương quyền làm ngơ, (tạm) 

chấm dứt sinh hoạt chui”! Những Trưởng và HĐS… đến được bến bờ tự do, những 

Thuyền Nhân, nơi các trại tị nạn cũng như sau khi được nhận cho định cư, đã dần 

dần thành lập các Đơn vị HĐ. Dĩ nhiên những Đơn vị này… sinh hoạt công khai! 

  

Trong và Ngoài nước, theo ngu ý, vào thời gian này có “chung một gốc”: là những 

cựu Trưởng, cựu HĐS thuộc hai Hội Nam và Nữ HĐVN trước 1975 của nước 

VNCH! Những sinh hoạt của HĐ cho đến hội nghị Trưởng ở Costa Mesa 1983, 

do Trưởng sáng lập Sếu siêng năng Trần văn Khắc và các Trưởng lão thành của 

hai Hội HĐVN trước kia kêu gọi tổ chức và khi Hội Đồng Trung Ương HĐVN 

nơi hải ngoại hình thành, “gốc chung“ bắt đầu “chấm dứt!”, ngoài những liên 

hệ tình cảm riêng tư của “đồng đội” cá nhân ngày xưa mà thôi... 

  

Trong nước, sau giai đoạn sinh hoạt chui, dù “chẳng đặng đừng”, cũng đã ngày một 

khác bìệt so với ngoài này, thí dụ nghi thức “chào cờ”: 

 

Nơi xứ người ACE/HĐ vẫn dùng trong nghi lễ với lá “cờ Vàng và bản Quốc 

thiều mà HĐVN thường dùng trước 1975, nay là là biểu tượng chính của người Việt 

tị nạn chính trị”. Điều này đã được xác định ở trại Thẳng Tiến Một do Chi Nhánh 

Pháp nhận trách nhiệm tổ chức tại Jambville, và được ghi lại qua bài tường thuật về 

phiên họp ngày 28.7.1985 với tựa Hội Nghị Khoáng Đại H.Đ.T.Ư. – bằng Nghị 

Quyết số 02.(“o-NQ số 02: Xác nhận sự xử dụng QUỐC KỲ VIỆT NAM với bản 

Quốc thiều như trước đây (nền vàng 3 sọc ngang đỏ) trong nghi thức chào cờ, 

tuyên hứa, các buổi lễ của đơn vị và của chi nhánh.), đăng trong Nội San Bước 

Đường Đầu phát hành tháng 12.1985, trang 39 của CN Đức. Trong nước “dĩ nhiên 

không thể!” Ngay cả một vài bài hát HĐ, ví dụ Về Với Mẹ Cha của cố Trưởng 

Nguyễn Đức Quang (Từ Nam Quan Cà Mau…), đã nói lên điều đó. 
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Cũng không thể quên nhắc lại điều mấu chốt: từ khoảng cuối Thập niên 70 các Đơn 

vị đã là “những Đơn vị HĐ gốc Việt tị nạn chính trị” nơi Bản xứ cư ngụ. ACE đã 

cùng đứng chung trong tổ chức HĐTƯ/HĐVN, “hữu danh vô thực bởi không phải 

và không thể là một hội HĐ đúng theo qui định HĐTG. HĐTƯ điều hợp chung các 

Đơn vị HĐ Việt tị nạn” rải rác khắp các nơi trên thế giới, khuyến khích nhắc nhau 

bảo tồn văn hóa truyền thống Việt tộc... v...v... như Hiến Chương đã ghi rõ!  

  

HĐ Trong và Ngoài nước không có liên quan gì với nhau, nếu có chỉ là Tình anh 

chị em HĐ giống như bao nhiêu anh chị em HĐ các nước khác. Thiết nghĩ, không 

ai có quyền “nhân danh HĐTƯ/HĐVN tiếp xúc, bàn thảo… chi chi... với Hội 

Pathfinder Scouts hay Hội nào khác trong nước!” Điều này, chúng ta không có 

thẩm quyền. Cá nhân liên lạc với nhau là chuyện riêng tư. 

   

Tạm kết luận rằng việc trong nước được nhận hội viên 170 của HĐTG, nhắc lại lần 

nữa là, không dính dáng, quan hệ gì với HĐTƯ/HĐVN chúng ta. Mai đây, nếu có 

những kẻ cố gắng ngụy bịện, gào thét linh tinh chi đó thì cũng chỉ không ngoài mục 

đích nhằm “lung lay niềm tin, gieo hoang mang (?)” trong ACE Trưởng Trẻ. Khi 

ACE biết rằng: “Chó sủa mặc chó, đường ta, ta cứ đi…” thì bất cứ những đánh phá 

nào cũng chỉ như một ít bụi dính trên áo khi xe chạy qua… 

 

Có ACE nêu vấn đề là Hội HĐVN trước kia đã là Hội viên của HĐTG từ năm 1957, 

Hội Nam và Hội viên Nữ HĐTG từ năm 1966, Hội Nữ. Tại sao HĐTG không “tái 

phục hồi tư cách Hội viên thứ 64” mà “trở thành Hội viên thứ 170?” Gà tôi nghĩ… 

như thế mới thấy HĐ phát triễn hơn chớ… hihihi… Nói vậy thôi vì theo ngu ý, trước 

kia Hội HĐVN thuộc Quốc gia VNCH, nay là CHXHCNVN, khác xa nhau mà…!  

  

Chúng ta luôn phân biệt và xử sự rõ ràng giữa chuyện chung và chuyện cá nhân! 

  

 

2. VIỆT NAM ĐÂU CŨNG ANH HÙNG, VIỆT NAM ĐÂU CŨNG THẰNG 

KHÙNG THẰNG ĐIÊN! 

  

Câu này chắc là ACE cũng đã từng nghe qua… Nửa đoạn đầu bọn người tự cao tự 

đại, ai qua Ta… thường vênh váo. Ngược lại những người khác thì... lắc đầu cho… 

“đám tâm thần này!”, do đó mà thêm nửa đoạn sau. 
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Khi Trưởng Thanh Trang được ACE ủy nhiệm đảm nhận trách vụ Chủ Tịch HĐTƯ, 

có người… mỉa mai nặng tinh thần trọng Nam khinh Nữ, (hạng) “Nữ nhi!”, kẻ khác 

thì trực tiếp lên giọng “thầy đời… dạy khôn của hạng khôn nghề cờ bạc…” Chúng 

gởi thư “khiếu nại, yêu cầu HĐ Úc ngăn cản việc tổ chức trại TT 12 sắp đến… (?)” 

Mới đây nhất, lại quấy phá, vu khống nhằm ngăn cản sinh hoạt của ACE chúng ta, 

xin ghi lại tin đính kèm:   

 

From: Kym Nguyen  

Date: January 26, 2019 at 12:06 

To: "Thanh-Trang Q. Tran" .... QC Pham >, Linda Le ..., Khoa Vinh Ngo ....>, Tue tri 

Nguyen ...>, tammy.. 

Cc:  ... 

Subject: Phá Hội xuân HĐ tại San Jose 

Urgent  

Trua nay, HĐVN tại San Jose mới bị phá, vì nơi tổ chức gọi và gửi văn thư khẩn cho 

mượn chỗ, nói có người gọi vô báo tổ chức hội xuân chúa nhật 1/27/19 này là nhóm phá 

hoại, bất hợp pháp. 

Đại diện miền và trưởng mướn địa điểm đến tiếp xúc và được tiếp tục tổ chức. Chưa biết 

ai báo cáo, nhưng 1 thành viên tên là Raymond N. của NVSC báo cho anh Hoàng Long ở 

Sacramento đừng xuống San Jose, vì BSA cấm cản không cho tổ chức. 

Thân báo  

Nmk  

 

Trước đó, giữa tháng 01.2019, một văn thư do Jeff Herrmann, President/Scout 

Executive – Orange County Council BSA gởi cho Trưởng Tammy Nguyễn, nhờ đọc 

bản dịch Gà tôi mới biết… đại khái là Ông ta cấm Trưởng Tammy không được dính 

dáng chi đến ICCVS (HĐTƯ)… v...v… Đây là chuyện nội bộ BSA, cũng như nghe 

nói… chẳng có chi mới mẻ, chỉ khác là “lần này giọt nước đã làm tràn ly nước vốn 

đầy ấp lâu nay!”  

 

Chuyện này thật ra không phải “bỗng dung” mà là kết quả của những “khúc mắc lâu 

nay (?)” giữa NVSC và HĐTƯ khiến người ngao ngán, nhất là ở một khía cạnh nào 

đó có vẻ tương tự “tên Vệ giá Vua Hàm Nghi, Nguyễn đình Tình vì tư lợi kết cấu 

Trương quang Ngọc bán đứng Ngài cho thực dân Pháp!” mà các sách Việt Sử đều 

ghi. Xin trích một đoạn trong bài “Vấn đề NVSC” của tác giả Trực Nhân, hẳn là 

người trong cuộc, ghi nhận: 
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“Tưởng cũng nên biết là Ban thường vụ HĐTƯ và các đại diện Miền thay 

nhau đảm trách tổ chức các trại TT, và ông Đệ đã cùng ban chủ tịch và các 

thành viên NVSC đều ghi danh tham dự một cách tự do, và được mọi ưu đãi, 

như vậy NVSC phải biết vị trí của họ, nên hợp tác với ICCVS mới chính đáng 

và hợp lý, chưa nói đến tình nghĩa và công ơn đã nhận được. 

  

Mưu tính của của NVSC với Ban thường vụ HĐTƯ rõ ràng là sự tranh dành 

công việc, tiếm đoạt công trạng, phản bội tình nghĩa, lợi dụng chức vụ, và 

nhất là vô tri, thiếu lương tâm. Ông Nguyễn tấn Đệ lộ rõ thủ đoạn của vai trò 

chủ nhân ông NVSC, lạm dụng và bảo vệ chức vụ, để trình nạp hay báo cáo 

không trung thực, cũng có thể qua mặt trung ương BSA. 

 

Sự gạt gẫm ngây thơ và vô cảm, phi HĐ của nhóm người vong nhân, thiếu 

trình độ văn hóa dân tộc, vọng ngoại và mất gốc quá rõ ràng. Có thể đánh lạc 

hướng và qua mặt viên chức VP/ BSA, nhưng không thể khinh thường sự hiểu 

biết, sự nhường nhịn hữu hạn của các anh chị em HĐVN, cùng đồng bào và 

toàn thể cộng đồng Việt nam tị nạn CS. 

 

NVSC với định nghĩa và mục tiêu rất hay, nhưng ban điều hành không do 

chính các đơn vị HĐ người Việt đề cử và bầu lên, nên chẳng thể đại diện hay 

đặt quyền hành cho tập thể anh chi em HĐVN chúng ta. Do đó, đã đến lúc 

anh chị em HĐVN tại Hoa kỳ cần cho BSA biết những đóng góp thực sự to 

lớn của chúng ta, như giúp tăng triển hội viên và phổ biến, truyền bá phong 

trào HĐ đến khắp cộng đồng ngừoi Việt, đồng thời mạnh mẽ vạch rõ những 

thủ đoạn tranh dành, âm mưu chia rẽ để phủ nhận phe nhóm NVSC càng sớm 

càng tốt, và để lấy lại danh dự và tạo sức mạnh đoàn kết của tập thể HĐVN 

chúng ta. 

 

Bất chính sẽ lộ tẩy và không thể tồn tại, chỉ có sự thật là được tôn trọng và 

chiến thắng. 

Trực Nhân” 

 

Chuyện BSA còn có thể phải đối mặt những vấn đề nghiêm trọng khác tiếp theo việc 

họ đã bị một số lớn Hội viên rời bỏ, mời vào trang Web dưới đây để biết: 
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Betreff: Boy Scouts May File for Bankruptcy • Lawyers for Survivors of 

Child Sexual Abuse 

 

https://californiasexabuselawyers.com/boy-scouts-may-file-for-

bankruptcy/?gclid=CjwKCAiAyfvhBRBsEiwAe2t_i4R59VHZ4STzB9vzhT

BGpR5sa8bJ73-qm-cuQZ85RG0Neyiy2zY9ahoCGwwQAvD_BwE 

 

Xem thêm đồng phục mới của “Boi” cho dzui: 

 
 

 

 

http://www.hdvietnam.de/
https://californiasexabuselawyers.com/boy-scouts-may-file-for-bankruptcy/?gclid=CjwKCAiAyfvhBRBsEiwAe2t_i4R59VHZ4STzB9vzhTBGpR5sa8bJ73-qm-cuQZ85RG0Neyiy2zY9ahoCGwwQAvD_BwE
https://californiasexabuselawyers.com/boy-scouts-may-file-for-bankruptcy/?gclid=CjwKCAiAyfvhBRBsEiwAe2t_i4R59VHZ4STzB9vzhTBGpR5sa8bJ73-qm-cuQZ85RG0Neyiy2zY9ahoCGwwQAvD_BwE
https://californiasexabuselawyers.com/boy-scouts-may-file-for-bankruptcy/?gclid=CjwKCAiAyfvhBRBsEiwAe2t_i4R59VHZ4STzB9vzhTBGpR5sa8bJ73-qm-cuQZ85RG0Neyiy2zY9ahoCGwwQAvD_BwE
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Gà tôi không dám… “lạm bàn… bậy bạ” thêm. Chỉ nghĩ là nếu đúng như trang Web 

nêu trên thì… đành nhìn lên Trời than rằng “ông Chưởng HĐ… ơi”, HĐ là PT Giáo 

dục mà…! 

  

 

3. GIỮ CHẶC MỐI DÂY – LẬP KỶ LỤC MỚI 

  

Trong thời gian không lâu kể từ ĐHĐ họp ở TT 11, Tân BTV đã phải “đối mặt” với 

những “tảng đá ngầm!” Thế nhưng lần này đã không còn là chuyện “của BTV” mà 

là sự đóng góp của tất cả ACE trên mọi mặt. Từ văn thư chúc mừng đến trả lời HĐ 

sở tại… v…v…, mà ACE thể hiện trong thời gian qua đã mang lại cho chúng ta một 

luồng sinh khí hoạt động thật đáng mừng!   

 

Mỗi ACE theo khả năng cùng góp sức, luôn chung tay tiếp tục bên nhau không 

ngừng nghỉ, phát huy tinh thần “giữ chặc mối dây”, việc “lập kỷ lục mới” của ACE 

sẽ là luồn gió mới tươi trẻ thổi vào HĐTƯ/HĐVN… “Không phải là lúc ta ngồi mà 

đặt vấn đề...” mà cố Trưởng Nguyễn Đức Quang để lại, hãy cùng hát to, nắm tay 

nhau chia xẻ thăng trầm, nhất là thời gian tới đây, e sẽ có “nhiều kẻ tâm thần” không 

để chúng ta yên! Hy vọng những dự tính lâu dài vị trí HĐTƯ/HĐVN của chúng ta, 

với quyết tâm không ngại đóng góp vào việc chung của tất cả ACE, “trời sẽ không 

phụ người có lòng!” Mong thay. 

 

Trước khi chấm dứt bài viết (dỗm), Gà không thể im khi đọc bài “HƯỚNG ĐẠO 

VIỆT NAM NÀO? Của tác giả Phạm Trần (01.019)” do ACE chuyển. Nhờ tác giả 

Phạm Trần dịch sang tiếng Việt từng đoạn thông báo của WOSM mà Gà tôi “ngứa 

mõ!” … hihihi… 

  

Xin trích: “WOSM viết tiếp rằng:  

“Hướng đạo đã có mặt ở Việt Nam gần một Thế kỷ qua, nhưng những hoạt 

động chính thức của Phong trào đã bị đình hoãn do hậu quả của chiến 

tranh trong thập niên 1960 và 1970, đưa đến hậu quả bị chính thức mất tư 

cách thành viên của WOSM vào năm 1975…” [Scouting has existed in 

Vietnam for nearly a century, but official Scouting activities ceased as a 

consequence of the war in the 1960s and 1970s, resulting in the loss official 

WOSM membership in 1975…] 

http://www.hdvietnam.de/
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Có phải mấy Ông WOSM chỉ muốn viết cho có mà thôi, hay là? Vì lẻ ra phải phân 

biệt rõ từ sau tháng 7.1954, Việt Nam lúc bấy giờ có HAI QUỐC GIA THEO THỂ 

CHẾ KHÁC NHAU: 

  

Miền Bắc theo chủ nghĩa cs, nước VN dân chủ cọng hòa (VNDCCH) và Miền Nam 

theo chủ nghĩa tự do, Cọng hòa VN (VNCH). Cả hai có lãnh thổ, dân số, người lãnh 

đạo cũng như bang giao quốc tế riêng biệt... v...v...  

  

Thử hỏi, từ 1954 đến 1975, nước VNDCCH có hay không có lấy một Đơn vị HĐ 

nào, mặc dù có chủ tịch HĐ danh dự từ thập niên 40: ông Hồ! Cùng thời gian 

vừa nêu, tại VNCH, các Đoàn HĐ chính thức sinh hoạt không ngừng nghỉ cho 

dù có bị chiến tranh, điển hình 2 trại họp bạn Quốc gia: GIỮ VỮNG trong thập 

niên 60  và TAM BÌNH trong thập niên 70, chưa kể các trại họp ngành Tráng, 

ngành Kha toàn quốc..., trước khi nước VNCH bị xâm lăng, cưỡng chiếm! Như 

vậy tại sao các Ông WOSM có thể nhắm mắt vơ đủa cho rằng “…hoạt động 

chính thức của Phong trào đã bị đình hoãn…”? Sao có thể mau quên rằng “…tư 

cách thành viên…” do đâu mà có? Của HĐ nước VNDCCH à? Thật thất vọng. 

  

Rất cám ơn quý Trưởng, ACE đã chịu khó đọc qua… lẩm cẩm lôi thôi của Gà, thuộc 

“hàng văn không hay, chữ không tốt”, trong khi chờ đón Trư Bát Giới… Và vì khả 

năng giới hạn cho nên nếu rủi làm mích lòng… thì đành xin lỗi vậy! Để có chút dáng 

vẻ Tết, xin lấy ý từ một Vế đầu câu đối của “Cụ Tú Xương (?)”:  

 

Cụ Tú viết: “CHIỀU BA MƯƠI CO CHÂN ĐẠP THẰNG BẦN RA KHỎI CỬA.”  

Gà…nhại lại: “CHIỀU BA MƯƠI ĐÁ NHỮNG TÊN HẠ LƯU DZĂNG RA 

CỬA…” 

 

Kính chúc quý Trưởng, ACE cùng Thân quyến trong năm Trư Bát Giới luôn mạnh 

khỏe, thân tâm thường lạc… 

 

     Gà lôi xứ Đức 

28 Tháng chạp năm Cẩu 

02 Tháng 02 năm 2019 
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