Vấn đề NVSC
Qua 7 kỳ họp bạn Thẳng tiến tại Mỹ do các miền trực thuộc ICCVS đã tổ chức
với sự hỗ trợ và hiện diện của đầy đủ các viên chức Châu BSA địa phương, kể cả
đảm trách đọc diễn văn chào mừng trong ngày khai mạc và tham gia toàn thời
gian trại.
Nhưng mới đây có sự can thiệp của NVSC, tức Uỷ ban quốc gia HĐ gốc Việt đối
với ICCVS, về tổ chức trại Thẳng tiến ở Hoa kỳ, đòi hỏi ICCVS phải liên lạc và
hợp tác làm việc. Đây là vấn đề sai trái, vì ICCVS đã từng tổ chức trại TT và chấp
nhận sự hợp tác và tham gia của NVSC, tự do đặt lều thông tin, chương trình hội
ngộ trưởng bằng rừng và HĐ sinh đại bàng.
Trước đây, năm 1990, BSA đã gửi thư trả lời trưởng Trần quí Vượng là ICCVS
không hệ thuộc BSA, nên không liên đới trách nhiệm với nhau. Thực sự, ICCVS
đã được Văn phòng tổng thư ký HĐ thế giới công nhận vào năm 1983 và đã giới
thiệu với BSA, và năm 1999 là một cơ chế độc lập, nhưng may mắn thay, từ trại
TT III năm 1990 tại Santa Cruz, CA đến TT XI năm 2018 tại DC luôn có sự hợp
tác giúp đỡ châu BSA sở tại, và đặc biệt vẫn có mặt ông Nguyễn tấn Đệ, nhân
viên lương bổng của văn phòng BSA trung ương, luôn được giới thiệu và tự nhận
là đại diện BSA, mặc dù Ông chẳng bao giờ có giấy ủy quyền hay giới thiệu chính
thức của BSA, để ung dung phát biểu trong các lễ khai mạc trại.
Điển hình là các viên chức châu Capital Area Council đã hỗ trợ Đại diện Miền
Đông Hoa kỳ thuộc ICCVS, đồng đứng ra tổ chức trại TT XI hoàn tất mỹ mãn.
Ông Đệ một lần nữa hiện diện với tư cách tham dự không rõ ràng và dĩ nhiên
không có chức vụ gì trong ban tổ chức trại, trong khi các thành viên của NVSC,
ghi danh là trại sinh với đầy đủ thủ tục đòi hỏi. Thật vậy, các Trại TT mỗi 4 năm
và các trại họp bạn miền hằng năm, như Kết thân, Đồng tâm, Giữ vững, Liên kết
tại Hoa kỳ là tổ chức và là sinh hoạt của ICCVS, không hề có sự hỗ trợ hay điều
hành của NVSC.
Mới đây, không rõ có văn thư nào chỉ định, hay bổ nhiệm, hoặc chỉ vì sĩ diện và
đã tự ý, Ông Nguyễn tấn Đệ, dù viên chức trung ương BSA đều có trách vụ và
quyền hạn nhất định, đã đứng tổ chức buổi gặp viên chức châu Orange County,
với sự hiện diện của chủ tịch NVSC là trưởng Lý nhựt Hui, để áp đặt ông châu
trưởng ngăn cản các tổ chức hội họp và trại họp bạn của đại diện Miền Tây nam

Hoa kỳ thuộc ICCVS và buộc phải hợp tác làm việc qua NVSC, mà không trực
tiếp với Văn phòng BSA địa phương.
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 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
người 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.
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