
Bài góp ý thứ nhất về HĐ & CT 

Hướng Đạo (HĐ) và Cọng Sản (CS) là hai thái cực đối nghịch, lý tưởng HĐ không 

cho phép chúng ta thỏa hiệp với CS.Nói điều này, tôi không chủ trương chống lại 

lý tưởng của một ai, nhưng tôi cực lực lên án những ai chủ trương xóa bỏ nhân 

quyền, phá hoại Tổ quốc và đày đọa dân tộc tôi, lý tưởng HĐ dạy tôi phải trung 

thành với Tổ quốc, yêu thương đồng bào, không thể nói yêu thương khi vẫn nhắm 

mắt để cho kẻ thù mặc sức đày đọa người mình thương. Muốn yêu thương phải 

biết hận thù, muốn bảo vệ thì phải chiến đấu, cũng như muốn xây dựng cái mới 

thì phá bỏ cái cũ. 

Giả sử năm 1956, HĐVN cho ấn hành cuốn “ HĐ và CS “ của hội HĐ Anh quốc 

hoặc có một tài liệu giải thích về bổn phận đối với Tổ quốc, thì đã không có tình 

trạng một số Trưởng “ lớn “   hãnh diện  “ khoe “: Tạ quang Bửu, Nguyễn hữu 

Đang, Trịnh đình Thảo ...là anh em mình! Không thể viện dẫn: HĐ không phân 

biệt chính kiến để mà hãnh diện về những thành phần nội tuyến, nằm vùng trong 

HĐ, những tên cam tâm làm tay sai cho giặc chống lại Tổ quốc, những tên đóng 

vai lục sở bán đứng anh em thì không thể còn tư cách HĐS chứ đừng nói tới chữ 

Trưởng. 

Dĩ nhiên mỗi người đều có những kỷ niệm riêng, nhất là những kỷ niệm HĐ thì 

không bao giờ quên, các Trưởng có quyền nhắc đến bất cứ ai, nhưng đừng thần 

tượng hóa những tên phản bội Tổ quốc với các HĐS. Lớp trẻ chúng tôi, nhiều 

người đã là nạn nhân của sự thần tượng hóa ấy: Cứ nghĩ rằng “ phía bên kia “  còn 

cả lô đàn anh của mình, ai cũng tốt cả, bên nào cũng có những ưu và khuyết điểm, 

từ đó có một quyết định ở lại sau năm 1975, nhưng rồi chẳng thấy một người anh 

nào cả, chỉ thấy một bọn thú khát máu với cùm, bắn, chém, bâm và hầm tối. Thua 

một trò chơi “nhỏ“  bố khỉ nhưng cũng may tôi còn nửa cuộc đời để bắt đầu lại, 

với những nổ lực gấp đôi. 

 Đối với tôi, kẻ thù dân tộc lúc này là CS, trong đó có những Bửu, Đang, Thảo và 

những tên nằm vùng khác nữa, đã và đang tiếp tục tàn phá Tổ quốc, tiêu diệt Dân 

tộc và giết hại các Trưởng tôi kính yêu. Càng thương các Trưởng Trần Điền ( Gà 

hùng biện ), Bùi văn Giải ( Rùa vô tư ), Võ thành Minh ( Dả mã ), Trần văn Tuyên 

( Ngỗng trắng ngoài trời ) bao nhiêu, càng hận bọn nội tuyến bấy nhiêu. 
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