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ÂM MƯU TIÊU DIỆT VÀ THÂU TÓM HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM TẠI HẢI 

NGOẠI NHẰM NHUỘM ĐỎ THANH THIẾU NIÊN TRONG CỘNG ĐỒNG 

Của Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (UBQG) 

National Vietnamese Scouting Committee (NVSC) 

Trong thời gian vừa qua đã xảy ra hai sự kiện khá quan trọng liên quan đến Hướng Đạo Việt Nam; một tổ 

chức giáo dục thanh thiếu niên rất có uy tín lâu đời của người Việt Nam.   

Ngày 10 tháng 1 năm 2019, kể từ năm 1975, sau 44 năm gián đoạn, Tổ Chức Phong trào Hướng Đạo Thế 

Giới (World Organization Scout Movement -WOSM) ra thông báo chính thức công nhận thành viên thứ 170 

của họ là “Pathfinders Scouts VietNam” tại quốc gia Việt Nam. https://www.scout.org/node/520301 

Trong một âm mưu đã tính toán kỹ từ trước, cùng ngày này, Ông Jeff Herrmann, Châu Trưởng Châu Orange 

County Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (Orange County Council, President/Scout Executive Boy Scouts of 

America BSA) gửi thư đến Trưởng Nguyễn Tammy, Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ/Miền Trưởng 

của Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ) tại Hải Ngoại (The International Central 

Committee Of Vietnamese Scouting -ICCVS. US South West Region Representative).  Trong thư có yêu cầu 

giải tán Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam để gia nhập cái gọi là “Ủy Ban Quân Quản” hay tự 

gọi là “Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt -UBQG” (National Vietnamese Scouting Committee – NVSC). 

https://www.scout.org/node/520301
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Có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi trong cùng ngày, WOSM công nhận Hướng Đạo Pathfinders tại 

Vietnam (Cộng Sản) thì ở Hoa Kỳ, Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ yêu cầu giải tán Hội Đồng Trung Ương – 

Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại và sáp nhập vào Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt/NVSC của 

BSA!. Nhưng tại sao Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt UBQG/NVSC lại muốn xóa xổ và thâu tóm 

HĐTƯ/ICCVS tại hải ngoại?  Âm mưu thật sự nằm sau sự việc này là gì? 

Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam HĐTƯ/ICCVS tại hải ngoại được thành lập từ năm 1983 
sau Hội Nghị Trưởng tại Costa Mesa, CA, Hoa Kỳ.  Đây là một tổ chức quốc tế vô vị lợi đại diện, tiếng nói 
chung và điều hợp các Liên Đoàn/Đơn vị Hướng Đạo Việt Nam tại các quốc gia: Canada, Pháp, Đức, Úc và 
Hoa Kỳ cùng Hướng Đạo Trưởng Niên trên toàn thế giới.  Nhiệm vụ của HĐTƯ là “Duy trì, bảo tồn và phát 
huy tinh thần truyền thống, văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc Việt”.  Đây là nhiệm vụ mà tất cả các quý Phụ 
Huynh khi đem con em gia nhập phong trào mong muốn.  Quyết Nghị số 002 ngày 28 tháng 7, 1985 của 
HĐTƯ đã ghi rõ: “Hội Đồng Trung Ương xác nhận sự xử dụng quốc kỳ VNCH, nền vàng với 3 sọc đỏ cùng với 
bản Quốc Thiều trong nghi thức chào cờ, tuyên hứa và các buổi lễ của đơn vị và chi nhánh HĐVN.  Nếu HĐ 
bản địa có băng màu quốc kỳ trên đồng phục, chi nhánh HĐVN có thể lấy thỏa hiệp để HĐVN được đính quốc 
kỳ VNCH trên đồng phục.”  Tất cả Hướng Đạo Sinh tại hải ngoại đều hãnh diện mang theo băng “Hướng 
Đạo Việt Nam với quốc kỳ VNCH” trên đồng phục.  Đó là căn cước tỵ nạn của tất cả chúng ta sống trong 
cộng đồng.  

 
 
Câu hỏi được đặt ra UBQG-NVSC (https://huongdao.org/) là nhóm nào? Những ai là kẻ sau lưng và lý do lại 
dựa hơi BSA đòi giải thể HĐTƯ/ICCVS và sát nhập với UBQG-NVSC?  
Đầu nậu là Nguyễn Tấn Đệ là nhân viên làm việc ăn lương cho BSA National Council ở Irving, Dallas, TX.  
Hắn đẻ ra UBQG-NVSC và dùng làm công cụ dựa vào quyền lực của BSA âm mưu triệt hạ HĐVN/ICCVS.  
UBQG-NVSC là một nhóm người tay chân do Nguyễn Tấn Đệ mời vào, không có thể chế dân chủ, không có 
việc bầu chọn người Chủ tịch.  Chức vụ Chủ tịch UBQG-NVSC là do “BSA” bổ nhiệm, Đệ nói như thế.  
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Nói là do BSA chọn.  Những người trong nhóm này đưa danh sách “đề cử” cho BSA (là Đệ); sau đó Đệ tuyên  
bố ai được chọn làm Chủ tịch(sic) cái UBQG/NVSC này, chứ BSA Executives nào có biết ai với ai! Các cuộc 
chỉ định Chủ tịch cho UBQG/NVSC như thế này đều diễn ra theo kiểu “mì ăn liền” trong các Trại Thẳng Tiến 
của HĐTƯ. Làm gì có BSA National Executive Board có mặt ở đó mà bổ với nhiệm. Cuối cùng thì vẫn do Đệ 
lựa chọn và sắc phong, miễn sao kẻ đó chịu làm tay sai cho hắn. Điều này liên tưởng đến cách thức bầu 
cử của Việt Cộng!  Để tìm thành viên cho UBQG/NVSC, Đệ dùng “gỗ Bằng Rừng” để làm mồi nhử những 
Trưởng có lòng ham muốn 3 Gỗ (Staff cho Trại Huấn Luyện Bằng Rừng Wood Badge mang tên Tùng Nguyên 
do Đệ tổ chức) hay 4 gỗ Khóa Trưởng cho khóa Bằng Rừng này. Hắn chỉ định người Chủ tịch nhiệm kỳ trước 
là Nicholas Nguyễn Duy Việt. Người Chủ tịch hiện hay của UBQG-NVSC là Lý Nhật Hui nguyên là Liên Đoàn 
Trưởng Liên Đoàn Chí Linh.  Tên Hui này hiện nay là “Thái Thượng Hoàng” cùng Trần Thiên Định đằng sau 
giật dây Liên Đoàn Chí Linh.  Hui cũng từng là Tráng Trưởng Tráng Đoàn email bất hợp lệ Nguyễn Trãi và 
cũng từng là Gia Trưởng Gia Đình Bách Hợp Nam Cali.  Còn có Nguyễn Xuân Lâm, con của Tr Nguyễn Xuân 
Mộng, Sacramento có tham vọng có 4 gỗ từ Đệ (xếp hàng chờ đến phiên đi em). 

 

Lý Nhật Hui (bên trái), Nguyễn Tấn Đệ (bên phải) 
2 tên bán đứng Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam 

Tháng 4 năm 2018, tên Hui xúi tên điên Trương Quang Minh viết thư đến BSA chất vấn việc các Trưởng và 
Đoàn Sinh đeo băng Hướng Đạo Việt Nam và huy hiệu Tuyên Hứa trên đồng phục.  
Kết quả là BSA trả lời theo bài bản không cho phép mang những huy hiệu này.  Cái đau ở đây là họ không hề 
ra chỉ thị đến các Đơn vị ghi danh với BSA theo đúng phương pháp hàng đội từ District (Đạo) xuống 
Commissioner (Ủy Viên) đến các Đơn vị mà lại do tên Hui oai phong dựa hơi gửi ngày 9 tháng 1, 2018 và hân 
hoan đăng trên trang Web của UBQG/NVSC của chúng. 
 

 



5 
 

 



6 
 

Thật đau lòng khi Hui gửi văn thư bắt tất cả Hướng Đạo Sinh Việt Nam không được mang băng HĐVN, huy 
hiệu Tuyên Hứa và kế tiếp sẽ là các phù hiệu Liên Đoàn.  Ngay chính hắn ta cũng đã lột bỏ những huy hiệu 
này.  Thử hỏi trên đồng phục không có các huy hiệu Hướng Đạo Việt Nam, Tuyên Hứa, phù hiệu Đoàn thì 
chúng ta còn có điểm nào là Hướng Đạo Việt Nam? Thật là bọn ăn cháo đá bát. 
Liên Đoàn Chí Linh trong 13 năm qua đều tự nguyện ghi danh với Bản Nội Lệ Miền đồng ý tham gia Hội Đồng 
Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ.  Nhưng trong một năm trước Trại Thẳng Tiến XI 
(tổ chức tháng 7 tại Virginia 2018) có sự đánh phá dữ dội bằng email, facebook nhằm hạ uy tín HĐTƯ và Trại 
Thẳng Tiến XI từ trong bóng tối của những tên như Tôn Thất Tuấn, Tom Huỳnh -JD (luật sư dỏm, không có 
bằng hành nghề, không có văn phòng), Lã Mạnh Hùng, Trương Quang Minh, Edward Hồ; Miền Tây Nam Hoa 
Kỳ có gửi ra các Liên Đoàn trong Miền một văn thư xin “minh định” lòng tin với HĐTƯ” thì trong 14 Liên Đoàn 
thì chỉ có Liên Đoàn Chí Linh thông báo không tin vào HĐTƯ vì sợ không có bảo hiểm!  Liên Đoàn Hướng 
Đạo Việt Nam lại không tin vào HĐVN bởi vì nếu tin, sẽ bị cắt bảo hiểm của BSA!  Nghe có hợp lý không? Thế 
sao Liên Đoàn Chí Linh tham dự Thẳng Tiến XI ở Virginia? Đuôi chồn đã bắt đầu lộ diện!  Có điều không biết 
các vị Phụ Huynh trong Liên Đoàn Chí Linh có biết chuyện này hay không? Hay hoàn toàn bị dấu nhẹm? 
 
Đã thế đầu năm 2018, Liên Đoàn Chí Linh viện lý do “không biết giải thích như thế nào với Phụ Huynh khi tái 
ghi danh với HĐTU Miền Tây Nam Hoa Kỳ, khi được yêu cầu đóng góp chia sẻ quỹ sinh hoạt của Miền hàng 
năm như những Liên Đoàn khác” (quỹ này dùng để trang trải những sinh hoạt như Chào Cờ Đầu Năm, tưởng 
lục cho em Hướng Đạo Đại Bàng/Hoàng Kim, vòng hoa cho Trưởng qua đời, v.v.) từ chối đóng góp $30 một 
đơn vị.  Đến cuối năm 2018, khi Miền tái ghi danh cho 2019 thì Liên Đoàn Chí Linh cũng viện lý do trên không 
đóng và lần này Ban Huynh Trưởng Liên Đoàn Chí Linh gửi email chính thức quyết định không ghi danh với 
Miền Tây Nam Hoa Kỳ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên Đoàn Chí Linh trả lời từ chối không muốn tái ghi danh với HĐTƯ-Miền Tây Nam Hoa Kỳ 
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Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ viết email trả lời với Liên Đoàn Chí Linh. 

 
Đúng ngày 10 tháng 1, 2019, ngày WOSM công nhận Pathfinders Vietnam Scouts tại Việt Nam cũng là ngày 
lá thư của Jeff gửi cho Trưởng Tammy được gửi ra!  Tất cả là một âm mưu đã được tính toán kỹ từ trước. 
Nếu ta đọc bức thư của Ông Jeff thì mọi người có thể thấy rõ bức thư dùng lối hành văn của người Việt chứ 
không phải là do người bản xứ viết.  BSA không thể nào áp đặt các quy chế (policy) riêng rẽ như vậy đối với 
các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam của Miền Tây Nam Hoa Kỳ.  Châu Orang County dưới sức ép của 
UBQG/NVSC không có lý do nào ngăn cấm các Đơn vị Hướng Đạo tham dự các sinh hoạt với những hội đoàn 
trẻ nào khác trong cộng đồng tổ chức cho dù các hội đoàn này được BSA hay WOSM công nhận hay không 
như Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam/ICCVS, các Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Gia Đình Phật 
Tử, Vovinam, Giới Trẻ Nam Cali, Trung Tâm Việt Ngữ, các Câu Lạc Bộ của các Trường Trung Học, Sport 
Clubs v.v.  miễn sao các sinh hoạt này phù hợp với lý tưởng, nguyên lý, mục đích, giá trị của phong trào 
Hướng Đạo (Scout’s principles, ideas, goals and values) cũng như truyền thống, văn hóa (culture), tôn giáo 
(religions) – và không có các hoạt động trong danh sách các sinh hoạt có thể gây thương tích có trong cuốn 
Hướng Dẫn về An Toàn Hướng Đạo (Guide to Safe Scouting) của BSA.  
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1&q=guide+to+safe+scouting 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-1&q=guide+to+safe+scouting
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Áp đặt những điều nghiêm cấm riêng với các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam như thế rõ ràng là kỳ thị sắc 
tộc (race discrimination). Một số luật sư của ACLU (American Civil Liberties Union, Inc) khi được tham khảo 
cho biết đã sẵn sàng nhảy vào để giúp kiện Châu Orange County.  Một số đài truyền hình dòng chính của Hoa 
Kỳ và trong cộng đồng cũng đã gợi ý làm show để đưa vấn này lên trong prime time.  Hầu như trong chúng ta 
đều biết, các đài TV Hoa Kỳ phần lớn theo chủ trương tự do (liberal) rất thích thú những đề vấn đề vi phạm sự 
kỳ thị. 
Sự vô lương tâm của bọn UBQG/NVSC là chúng hoan hỉ đăng lá thư của ông Jeff ngay trang Nhà của bọn 
chúng và còn có bản dịch tiếng Việt nữa (https://huongdao.org/) và phát tán ra khắp nơi nhằm đe dọa và lung 
lay các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam toàn thế giới.  Điều này chẳng khác nào những đứa con bất hiếu 
phản trắc vui mừng loan báo cho mọi người biết rằng mình vừa mượn tay người ngoài giết chết chính 
cha mẹ mình.  
 

 
 
Bọn Hui, Việt, Tom Huỳnh, Trương Quang Minh đúng là một lũ trơ tráo không thể tưởng tượng nổi.  Một mặt 
lên kế hoạch triệt hạ HĐTƯ, một mặt kéo cả đám đến tham dự và lăng xăng trong suốt hai ngày nơi tang lễ 
của Trưởng Mai Ngọc Liệu vào tháng Giêng, 2018.  Trưởng Mai Liệu cùng vợ là Trưởng Trần Bạch Bích là 
những Huynh Trưởng kỳ cựu của phong trào cũng là thành viên sáng lập HĐTƯ/ICCVS tại Hội Nghị Trưởng 
Costa 1983 mà chúng muốn tiêu diệt.  Tư cách của bọn này ra sao ? 
 

https://huongdao.org/
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Từ một thể chế dân chủ của HĐTƯ (các Trưởng trong Ban Đại Diện HĐTƯ do các Liên Đoàn/Đơn vị bầu lên) 
gồm cả Nam và Nữ Hướng Đạo Sinh và Hướng Đạo Trưởng Niên tại Canda, Pháp, Đức, Úc, Hoa Kỳ, nay bị 
giải thể và phải hoàn toàn bị cúi đầu bởi bọn UBQG/NVSC/BSA của Lý Hui và Nguyễn Tấn Đệ để rồi bị Đệ 
dưới danh nghĩa BSA bổ nhiệm Hui là Chủ tịch! (Chủ tịch UBQG/NVSC do BSA/Đệ chỉ định). Đây đúng kế “tự 
chui đầu vào rọ” của Đệ và UBQG/NVSC bày ra. Nguyễn Tấn Đệ đã và sẽ tiếp tục là “Thái Thượng Hoàng” 
của NVSC và toàn thể Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại ngày nào hắn ta còn sống!  Nên nhớ hắn có quyền 
dựa hơi BSA chỉ định ai làm Chủ tịch bất kể anh chị em chúng ta có đồng ý hay không. 
 
Điều quan trọng xin được nhấn mạnh ở đây là âm mưu của bọn UBQG/NVSC này dựa hơi BSA từng bước 
triệt hạ Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại.   

• Trước tiên ra lệnh các Hướng Đạo Việt Nam tháo gỡ băng “Hướng Đạo Việt Nam” với cờ vàng 3 sọc 
đỏ trên đồng phục cho dù các Hướng Đạo Sinh đã mang trong 36 năm qua.  Lột bỏ băng Hướng Đạo 
Việt Nam trên đồng phục đồng nghĩa với xóa bỏ căn cước tỵ nạn mà ông bà cha mẹ đã mang trên con 
đường tỵ nạn Cộng Sản.   

• Sau đó tung các email đánh phá uy tín của các Trưởng trong HĐTƯ và Trại Thẳng Tiến XI tại Miền 
Đông Hoa Kỳ.  Đe dọa đi Trại Thẳng Tiến không có bảo hiểm.  Trong Trại Thẳng Tiến XI, bọn NVSC đã 
phá hoại nhà vệ sinh, dấu xe dịch vụ và ăn cắp cờ.  Chúng còn than phiền với cảnh sát vì âm thanh 
sân khấu quá lớn phiền hà hang xóm. Đây là một khu đất trại bao la to lớn.  Từ sân khấu ra đến cổng 
trại rồi tới con đường; băng qua đường mới tới khu vực nhà dân.  Khoảng cách cũng đến một phần tư 
dặm.  Âm thanh mở ra mà khán giả ngồi trong 100 ft nghe còn không rõ.  Những hành động của bọn 
UBQG/NVSC như thế có xứng đáng là Trưởng Hướng Đạo hay không? 

• Kế đó là đưa ra bức thư từ ông Jeff.  Trong thư, viện lý do BSA và WOSM không công nhận 
HĐTƯ/ICCVS và cùng lúc tin WOSM công nhận Pathfinders Scouts Viet Nam để giải thể HĐTU/ICCVS 
tại hải ngoại. Khi đó BSA cùng UBQG/NVSC và Đệ sẽ đường đường chính chính cho phép 
Pathfinders của Việt Nam sang Hoa Kỳ nhuộm đỏ thanh thiếu niên Việt trong cộng đồng.  
Hướng Đạo tại Việt Nam có mang cờ đỏ sao vàng trên đồng phục, đội nón cối và tuyên bố giặc 
Hồ là Hội Trưởng Danh Dự của Hội Hướng Đạo Việt Nam!   

 
Hướng Đạo tại Việt Nam với hình HCM và cờ đỏ sao vàng trên túi áo phải của đồng phục 
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Túi áo phải có cờ đỏ sao vàng và đội nón cối ! 
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Ai cũng biết Nguyễn Tấn Đệ về Việt Nam thường xuyên, nhất là sau khi tham dự World Scout Jamboree ở 
Nhật 2015, hắn ta dẫn một số Trưởng NVSC có Hui, Lâm bay về Việt Nam liên lạc với Pathfinders.  Chúng 
bàn tính với nhau đưa cờ đỏ sao vàng vào Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại, dựa hơi của BSA (với hứa hẹn 
phần “lại quả” nào đó). Đúng là một âm mưu vô cùng thâm độc gọi là “mượn dao giết người”.   
 

 
Hình Nguyễn Tấn Đệ (mặc áo trắng) và Pathfinders Scouts Vietnam tải từ trang Facebook của Nguyễn Tấn Đệ 

Bị lộ, nên tấm hình này đã bị Đệ lấy xuống! 

l
Highlight

l
Highlight
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Ngoài ra Đệ còn dùng những Trại Bổng của BSA cho Trại Họp Bạn Thế giới World Jamboree tháng 7, 2018 tại 
Virginia làm mồi nhử những kẻ vì lợi nhỏ trước mắt hủy đi cả tư cách và danh dự của mình. Vậy mà cũng có 
Trưởng lớn tuổi trước sự hứa hẹn của Đệ đã trở mặt với HĐVN và bán đứng Liên Đoàn tại SD cho bọn quỷ 
dữ; ra mặt xúi dục Liên Đoàn không ghi danh với HĐTU nữa. 
 
Chúng ta không thể để Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại -một di sản của các Trưởng kỳ cựu công khó sáng 
lập và gìn giữ từ 36 năm về trước- bị xóa sổ và thâu tóm bởi bọn phản trắc UBQG-NVSC của Đệ, Hui, Việt, 
Định, Lâm này.  Âm mưu thâm độc của chúng dựa hơi của ngoại bang tiêu diệt chính đồng bào mình.  Chỉ có 
“đồng hương hại đồng hương” hay “đón gió trở cờ” rình rập ‘đâm sau lưng chiến sĩ” mô tả đúng bản chất của 
bọn chúng. Hơn bao giờ hết, xin Quý Trưởng, quý Phụ Huynh hãy vạch rõ chỉ thẳng vào mặt những tên đội lốt 
Hướng Đạo nhưng dã tâm hại Hướng Đạo, nối giáo cho Cộng Sản xâm nhập cộng đồng ở hải ngoại. 
 
Đây chính là lúc chúng ta cùng chứng tỏ tình đoàn kết với HĐTU để phản đối bọn UBQG/NVSC. Những ai 
trong UBQG/NVSC? Vào trong trang nhà http://huongdao.org  Chúng định tiêu diệt Hội Đồng Trung Ương 
– Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại và lá cờ vàng ba sọc đỏ.  Chúng muốn bỏ đi căn cước tỵ tạn của 
chúng ta.  Chúng muốn đem Pathfinders sang Hoa Kỳ và nhuộm đỏ con cháu chúng ta.  Nếu quý vị Phụ 
Huynh còn cho con em tham gia vào Liên Đoàn Chí Linh và Bạch Đằng Giang là vô tình tiếp tay hãm hại 
phong trào.  Hãy tấy chay Trại Huấn Luyện Rừng Tùng Nguyên, Trại Khai Phá và Trại Liên Thiếu do 
UBQG/NVSC tổ chức sắp tới. Hãy đứng lên phản đối BSA/UBQG/NVSC và những tên tay sai của Cộng Sản 
nằm trong cộng đồng.   Hãy giữ vững niềm tin, hãy bảo vệ cờ vàng.  Đoàn kết lại, chúng ta có thể dẹp được 
Trần Trường năm 1999 ở Bolsa.  Ngày nay chúng ta phải đoàn kết phá vỡ âm mưu đưa Pathfinders, cờ đỏ, 
nón cối và HCM của Việt Cộng sang cộng đồng tỵ nạn tại hải ngoại. 
 
Người lính già xa quê hương 
Báo Lý Luận 
 
Lưu ý: 
Những tài liệu trên từ internet 
Vui lòng phổ biến đến tất cả các Trưởng, các thân hữu và đồng hương.  
Tất cả các tư liệu, dẫn chứng trên trên đều là sự thật.  Không phải là bịa đặt.  
Nếu vị nào có thể dịch ra Anh ngữ để giới trẻ đọc và hiểu được thì hay quá.  Đa tạ. 
 
 

 
 


