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Đại
ại Hội Đồng H
Hướng Đạo Việt Nam đã được bắt đầu vào
ào 9:30 sáng ngày thứ
th Ba 1 tháng 7
năm 2014 ttại Hội Trường Diên Hồng Trại Thẳng Tiến 10.
Sau nghi th
thức Chào cờ, là lời tuyên bố
ố Khai Mạc Đại Hội Đồng của Tr Võ
V Thành Nhân.
Tr Trần
ần Xuân Đức đảm nhận trách vụ th
thư ký của
ủa Đại Hội Đồng.
Trong phần
ần báo cáo, Tr Nhân đã có lời nhận định và tường
ờng trình
tr
các thành quả đạt được
trong 4 năm qua. L
Lần lượt, Tr Tổng Thư Ký báo cáo chi tiết
ết về các Quyết Định, Khen
Thưởng, Tư
ưởng lục; Tr Kiểm Soát Viên
ên Tài Chánh báo cáo việc
vi chi thu; cùng với các Đại
Diện
ện Miền, Chi Nhánh Trưởng, Văn Phòng Trưởng
ởng HDTN báo cáo tình
t
hình sinh hoạt của
các đơn vịị khắp n
nơi.
Sang phần
ần 2 của ch
chương trình, Đại Hội Đồng đã thông qua:
• Nguyên tr
trạng
ạng việc Tu Chính Điều 3 Bản Nội Lệ tại Đại Hội Đồng Bất Thường
Th
ngày 5
tháng 10, 2013
• Mẫu
ẫu huy hiệu hình tròn Hoa Bách Hợp và Lá Quốc Kỳ vòng
òng quanh.
• Đề
ề nghị th
thành lập Ủy Ban Nghiên Cứu và Hướng
ớng Dẫn Cách Thức Bảo Tồn Văn Hóa
và Truy
Truyền Thống Hướng Đạo.
• Phát Hành T
Tập Tài Liệu Hướng
ớng Dẫn để thử nghiệm trong 2 năm.
Tiếp
ếp theo sau, Tr V
Võ Thành Nhân tuyên bố mãn nhiệm.
Cuộc
ộc Bầu Cử Chủ tịch Hội Đồng Trung Ương nhiệm kỳ 2014-2018
2018
Kết
ết quả Tr V
Võ Thành Nhân tái đắc
ắc cử trách vụ Chủ Tịch với tỷ lệ 117/121 phiếu bầu.
Kế tiếp là
à ph
phần bầu cử, ứng cử trách vụ Kiểm Soát Viên
ên Tài Chánh
Kết
ết quả : Tr Phạm Duy Chi
Chiêu tái đắc cử với tỷ lệ 120/121
Trại
ại Họp Bạn Thế Giới H
Hướng
ớng Đạo Việt Nam Thẳng Tiến XI dự trù
tr vào năm 2018 sẽ do
Miền
ền Đông Hoa Kỳ đảm trách.
Trại
ại Kỷ niệm 85 năm HĐVN sẽ đ
được tổ chức vào
ào năm 2015 do Chi Nhánh Úc đứng
đ
ra đảm
nhận.
Hội
ội Nghị Tr
Trưởng cũng đã về Nam California vào năm 2016
Sau một
ột ng
ngày dài miệt mài bên bàn hội nghị, thân thiện và
à đoàn kết,
k
phiên họp Đại Hội
Đồng đã
ã thành công m
mỹ mãn khi Trưởng Tân Chủ Tịch Võ
õ Thành Nhân đưa Nội Các mới
a. như cũ
ũ nh
nhưng có thêm tân Ủy Viên Thủ quỹ ,Tr. Bùi thịị Vân Khanh ra trình
tr
diện toàn
thể
ể hội nghị khoảng 90 Tr
Trưởng hiện diện trong Hội Trường Diên
ên Hồng
H
Thẳng Tiến 10.
Thân ái kính chúc Tân Ban Thư
Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương Hướng
Hư
Đạo Việt Nam thành
công trong công cu
cuộc lèo lái con thuyền HĐVN đưa các thế
ế hệ trẻ Việt Nam đến những
bến bờ tươi
ươi sáng
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Trở LẠii Camp Strake

Lần thứ nhì đến
ến Camp Strake
nầy
ầy khiến tôi không khỏi bồi hồi khi
nhớ
ớ đến một khu đất trại rộng lớn
ngập tràn nắng
ắng nóng, n
nơi mà Thẳng
Tiến 7 đã được
ợc tổ chức 12 năm về
trước.
Cũng là Xa Lộ 45 rộng rãi với
ới rất nhiều lằn xe chạy, tấp
nập với đủ các loại xe lớn nhỏ từ Houston hướng
ớng về Dallas đ
đã
đưa tôi trở lại Camp Strake, nhưng những cơn
ơn mưa rào đ
đều
đặn mỗi ngày từ nhiểu hôm trước đã giúp làm d
dịu bớt sức
nóng gay gắt của những ngày đầu hè
è năm nay ttại Texas,
vùng đất mênh mông vốn là quê hương của
ủa b
bò sừng dài và
hoa thảm
ảm xanh (the longhorn and the bluebonnet) nầy. Thật llà
một đải ngộ lớn lao mà thiên nhiên đã ưu ái dành cho tr
trại
Thẳng Tiến, cuộc họp bạn của các Hướng
ớng Đạo Sinh tại hải
ngoại được tổ chức mỗi 4 năm một lần, và lần
ần nầy llà lần thứ
10 kể từ lúc bắt đầu vào năm 1985. .
Qua khỏi Exit 83 không xa, tên trại
ại Camp Strake đ
đã sững
sững hiện ra trên đỉnh một bệ đá cao bên đường,
ờng, đối di
diện là
bảng “Camp Strake Road” chỉ vào con đường
ờng nhỏ hun hút
chạy giữa 2 hàng cây xanh rậm rạp. Nhưng
ưng kkìa, ngay sau
khúc quanh không xa là khoảng
ảng trống lớn bỗng xuất hiện một
cảnh tượng thật sống động và đầy màu sắc:
ắc: hằng trăm
Hướng Đạo Sinh đang tập họp trên một bãi đ
đất rộng có vẻ
như đang lắng nghe lời dẫn giảI của các Trư
ưởng phụ trách
trước khi một cuộc chơi bắt
ắt đầu. Lá cờ nâu phất phới bay tr
trên
đầu cột cờ giữa sân có hàng chữ gì đó không rõ
õ cùng màu áo
xanh lá cây đậm
ậm của đông đảo các Thanh sinh thuộc Hộ
Hội Nam
Hướng Đao Hoa Kỳ (BSA) được
ợc tô điểm bởi m
màu áo xanh
dương và nâu hoặc đỏ của các Thanh và
à Tráng sinh đ
đến từ
một đất nước xa xôi của nam bán cầu - Úc Đại
ại Lợi - cho thấy
là đang có một
ột sinh hoạt chung của các Thanh vvà Tráng sinh
của cuộc họp bạn. Rồi bỗng
ỗng đồng loạt cả một góc núi rừng
rền
ền vang tiếng “Yes, we do!” của hằng trăm ng
người trẻ năng
động ấy và tất cả ào ạt chạy nhanh về phía cột cờ nh
như để thi
nhau tranh chụp
ụp lấy một báu vật vừa chợt thấy tại n
nơi nầy.
Tất cả tạo thành một một bức tranh tuyệt mỹỹ thể hiện ttình
Hướng Đạo đậm đà và sức sống mãnh liệt
ệt của Phong Tr
Trào
HĐVN tại hải ngoạia
Nguy
Nguyễn Văn Thuất
(trích trong “Thêm một chuyến đi, thêm
êm nhi
nhiều tình nghĩa:”

ANOUNCEMENTS - THÔNG BÁO
• Scout Uniform class A required for dinner at
dining hall on Tuesday July 1 and Wed. July 2
• Airport shuttle Fees: Any campers did not pay your
transportation fees, please stop in the Registration
office to take care of this matter.
• Chương trình văn nghệ
ệ từ 7:30pm đến 10pm
o Wednesday (June 2): Văn nghệ
ệ Chi Nhánh Úc
và miền Đông
• Tráng Đoàn Nguyễn Trãi họp mặt lúc 12 gi
giờ trưa
ngày 2 tháng 7 tại lều TĐ Nguyễn Trãi
ãi để anh chị
em nhận quà lưu niệm và hát lời chia tay
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Cảm nghĩ của các em HĐS Pháp
Pierre Nam (Thanh)
Bonjour,
Je m’appelle Pierre Nam, je viens de Paris. Ce camp est mon
premier camp TT, je le trouve fabuleux, c’est un lieu de
rencontre et de reunion formidable.
(Good day - My name is Pierre Nam, I come from Paris. This
camp is my first TT camp, I think it's fabulous, it is a terrific
meeting and reunion place.)
Arthur (Thanh)
Bonjour,
Je suis Arthur de Paris. Ce camp est mon premier camp TT.
J’aime beaucoup car on peut rencontrer des gens du monde
entier
possedant les memes origines que nous.
L’organisation est super. Les
s volontaires ou staff travaillent
beaucoup pour que le camp se deroule dans de meilleures
manieres.
(Good day, - I'm Arthur from Paris. This camp is my first TT
camp. I like it alot because we can meet people around the
world having the same origin as us.
The organization is super. The volunteers and staff work alot
so that the camp functions in the best conditions.)
conditions.
Charly (Trang)
Bonjour,
Je suis Charly de Paris. Je suis volontaire. Je suis tres
heureux d’etre de retour dans ce milieu merveilleux.
L’ambiance est formidable et j’espere tous pouvoir vous
rencontrer.
(Good day, - I'm Charly from Paris, I'm a volunteer.
volunte
I'm very
happy to return to this wonderful place. The ambience is
terrific and I hope to meet all of you.)

From Ban Báo Chí....
You're reading TT10 Daily News today because
someone take time to share their thoughts and works
in the last few days.
• You can submit pictures and/or your experiences
at TTX for Daily News.
• Stop in Newsletter head quarter (Ban Báo Chí) and
use the computer for your writing.
• All articles must be submited before 5pm for next
day publication.
• Mời quý Trưởng và Phụ
ụ huynh các tiểu trại góp
phần viết bài chia sẻ
ẻ về các sinh hoạt và
v cảm
tưởng
ởng cho nhật báo Trại TT 10 thêm
th
phong phú.
• Các LĐ không thấy hình
ình cổng
c
trại của LĐ trên Nhật
báo, vui lòng mang hình đến Ban Báo Chí để chia
sẻ với các LD bạn.
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Thẳng
hẳng Tiến 10 Liên Đ
Đoàn Việt Sử Diễn Ca

"Bốn phương trời ta về ñây."

Tây Sơn phất ngọn Cờ Đào - Quang Trung Đại Đế ghi vào sử xanh

Rồng bay từ độ Thăng Long - Bên Potomac nhớ dòng Cửu Long

Đi từ xứ Căn-Ga- Ru - Rạng
ạng danh Việt Nữ anh thư nước nhà

Khởi đi từ nước Văn Lang - Vượt Trường
ờng S
Sơn để mở mang sơn hà

Về
ề đây mở hội Trùng Dương
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CHIM NON DỄ THƯƠNG CỦA TRẠI THẲNG TIẾN 10
Sau một ngày
ày làm vi
việc mệt
nhọc góp sức vào
ào chuy
chuyện chung để
phục vụ ở bên Tiểu
ểu Trại Thiếu
xong, tôi đi bộ lơn
ơn tơn vvề trại thì
đúng lúc Tiểu
ểu Trại Ấu cũng vừa mới
tan hàng. Một đoàn
àn các em bé nhỏ
vừa
ừa chim non, vừa sói con đi b
bên
cạnh một hàng phụ
ụ huynh d
dài tung
tăng khắp nơi.
ơi. Tôi đ
để ý có một bé
gái đi một mình thật
ật llà “mi nhon”
đang nhìn
ìn ngang, nhìn d
dọc như
“chú nai vàng ngơ ngác đ
đạp trên lá
vàng khô”, tôi bèn dừng
ừng chân lại ttò
mò hỏi thăm: “Mẹ em đâu?”. Em tr
trả
lời tỉnh bơ: “Mẹ
ẹ mất rồi!”. Tôi lại hỏi
lần
ần nữa: “Where is your mom?”. Em trả lời: “My mom not
here!”. Tôi hơi tò mò ngạc nhiên tại
ại sao một em bé lại đi lạc
lõng không có phụ huynh đi theo và
à đoán em b
bị thất lạc. Tôi
hỏi tiếp: “What is your name?”. Em trả
ả lời một cách tự nhi
nhiên
không ngần ngại hay tỏ vẽ sợ hãi chi cả:
ả: “Audrey Lan
Lan-Anh
Nguyễn”. Thế “Em từ Liên Đoàn nào?” Thấy
ấy em có vẻ hơi
bối rối vì hai chữ “Liên Đoàn” và hình như
ư không hi
hiểu tiếng
Việt, tôi bèn tiếp
ếp theo luôn: “What is your troop belongs to?”.
Em trả
ả lời hai chữ: “La Vang”, tôi liếc xuống cái badge đang
đeo lủng lẳng trên cổ của em thì thấy dòng chữ
ữ “Li
“Liên Đoàn La
Vang, Texas”. À thì ra em là người điạ phương,
ương, ch
chứ không
phải khách đến từ ngoài tiểu
ểu bang. Tôi hỏi tiếp: “Em bao
nhiêu tuổi?”. Lần này tôi hỏi
ỏi bằng tiếng Việt, th
thì ngạc nhiên
làm sao, em lại
ại trả lời bằng tiếng Mỹ: “Six years old”. Có
nghĩa là em hiểu tiếng Việt được, nhưng lại
ại không nói đ
được
tiếng
ếng Việt. Hỏi rằng: “Do you like camping?”, bé trả lời :
“Yes!”, hỏi
ỏi tiếp: “Do you have fun?”, em trả lời: “Fun camp”.
Tôi hỏi:
ỏi: “Did you camp here?”. Em trả lời: “Not camp here.”
Tôi hỏi: “Em thích nhất là chơi gì?” Em trả
ả lời: “Anywhere”.
Tôi không hiểu rõ em nói gì, nhưng tôi nghĩĩ chắc ý em nói llà
em tham gia nhiều trò chơi activities nhiều
ều chỗ khác nhau.
Trong lúc ngẫu nhiên làm một màn phỏng
ỏng vấn ttình cờ chớp
nhoáng, thì mẹ
ẹ em cũng vừa đi tới, miệng nói lớn: “Con không
được đi xa thế, con phải chờ mẹ chứ.” À thì ra, em lon ton đi
trước mà không chịu theo bên hông mẹ,
ẹ, cho n
nên mới nói là
“mất Mẹ” đấy! Tôi mỉm cười vì hai chữ
ữ ngộ nghĩnh n
này của
em.
Tôi ngước nhìn, nói với người phụ nữ, mà
à tôi đoán rrằng
là Mẹ của em: “Con chị thật là dễ thương”,
ương”, và quay llại hỏi em
bé: “Have you ever been at TT before?” Lại
ại một lần nữa, em
làm tôi ngạc nhiên: “Yes, I did!”. Bà mẹ
ẹ vội chữa lời cho con:
“Cháu chưa bao giờ đi TT chị ạ, đây là lần
ần đầu titiên”. Tôi buồn
cười vì câu trả
ả lời của em, em hiện giờ khoảng 6 tuồi m
mà đã đi
trại Thẳng Tiến nhiều lần trước đó, làm
àm con tính nh
nhẩm, thì có
lẽ đi lần đầu tiên lúc đó em chỉỉ có 2 tuổi thôi! Tôi cảm thấy vui
vui trong lòng với ý nghĩ này và chào hai mẹ
ẹ con.
Tưởng xong mà chưa xong. Tôi đến
ến dining hall sắp h
hàng,
mới lấy phần cơm, vừa ngồi xuống chưa kịp
ịp ăn miếng n
nào thì
tôi lại bị tấn công bởi một “đàna
àna ong vàng”. Í mà không ph
phải,
là môt đàn Chim Non lẫn Sói Con đang “lùng”
ùng” nh
những người
nào có cái badge là “leader” có nghĩa là “Trưởng”
ởng” m
mà đòi chữ
ký có tên rừng kìa.

Trời đất qủy thần ơi! Hồi xưa
ưa đến
đ giờ tôi thấy người ta đi
trại
ại họp bạn trau đổi chữ ký đa số là
l người lớn, những
Trưởng Niên hay kỳ cựu lão
ão làng trong Làng Bách Hợp,
H
hoặc
cựu Trưởng,
ởng, chứ có đâu thấy mấy chú “tí hon” đang tìm
t mấy
Trưởng để lấy chữ ký, mà lại
ại phải là
l “tên rừng” cơ, chứ
Trưởng mà chưa có tên rừng
ừng thì
th phải đề tên Liên Đoàn. Tôi
nói thiệt, ngồi ăn một chén cơm
ơm cũng
c
không xong, có ít nhất là
10 em đang “tấn
ấn công “ tôi tới tấp, ký loạn xà
x ngầu lên làm tôi
chới với. Ủa sao lạ vậy nè?.
è?. Chắc
Ch là trò chơi lớn gì đây?.
Những
ững em bé khoảng bảy, tám tuổi: trên
tr tay cầm một mảnh
vải màu vàng vuông vắn
ắn chạy đi khắp mọi nơi,
n trên bốn vùng
đất
ất của trại Thẳng Tiến!.Tôi vội vàng
v
ăn lè lẹ để chuồn gấp
cho tròn trách nhiệm đã nhận. Nhưng một
m em bé trai mặt mày
thật là kháu khỉnh lại chìa trước
ớc mặt tôi một mảnh vải màu
vàng, bộ mặt có vẻ cầu
ầu khẩn trộng thật là
l tội nghiệp, trong khi
bên tai tôi còn nghe giọng
ọng nói của mẹ em gọi giật ngược
ng
lại:
“Kìa kìa! Con đưa trưởng này
ày nè!” Thôi tiêu!
tiê Chưa kịp “dzọt”,
đã phải
ải ký tiếp. “Ừa, ừa, em đưa
đ
Trưởng ký lè lẹ đi Trưởng
còn phải
ải đi họp nữa”. Tôi mới tò
t mò hỏi: “Why are you doing
this?” Em trả
ả lời: “It’s a game”. À ra thế đấy. Tôi hỏi tiếp:
“What do you do with it?”. Em trả
tr lời: “I have to collect, as
much as possible, signatures of leaders”. Tôi hỏi:
h “What for?”.
Em nói: “So we can have prizes for whoever collect the most!”
Thậm chí, bé trai này
ày còn khoe nếu
n chật hết chỗ mặt trước thì
ký ở mặt sau, (có em còn
òn có cả
c hai mảnh vải cơ!) Tôi trách
thầm trong bụng, kỳ này về
ề phải đánh đòn
đ cái anh chàng trẻ
tuồi Tiểu Trại Ấu này mới được
ợc về cái tội hành
h
xác. Tội nghiệp
các em bé bỏng này.
Không biết ai là Trưởng, ai
là “người thường” cứ nhè ai
có cái vẻ lớn lớn tí xíu là
mấy em chìa vải vàng đến,
nếu không thì chẳng lẽ gặp
ai cũng hỏi?. Làm mấy em
đi tìm muốn hụt hơi. Nói thế
chứ tôi thấy cái trò chơi này
cũng vui vui, không biết
mấy Trưởng nghĩ sao, chứ
riêng tôi, tôi thấy rất là hãnh
diện mình là Trưởng, bởi vì
ít ra cũng có người tìm đến
tôi xin chữ ký: các Ấu Sinh!.

Sóc Hăng Hái (VTH)
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Sinh hoạt ñặc biệt của Thanh tối July 1st.
Sau m
mấy ngày chơi
các trò ch
chơi bạo,
theo lời
ời Tr
Trưởng Lâm
Nguyễn,
ễn, trại tr
trưởng
tiểu
ểu trại Thanh, hôm
nay các em Thanh
được
ợc ttưởng thưởng
một
ột buổi tối cũng
phản
ản ảnh cái sự đ
đã
hết là
à tr
trẻ con của
các em: đi d
dự một
buổi
ổi tiệc có nhạc
mở lớn, và các em có thể
ể nhún nhẩy, đong đ
đưa theo điệu
nhạc, chứ không còn khổ cực tìm cách tập
ập cân bằng đu dây
như hôm qua. Theo Trưởng Lâm thìì các em đã được chia
thành nhóm để chơi từ ngày đầu. Nhóm là một
ột tập hợp các
em đến từ nhiều liên đoàn khác nhau. Ví dụ:
ụ: nhóm của em

Vilan Nguyễn.
Nhóm
này có mấy em đến từ
California: Vilan đến từ
LĐ Vạn Kiếp, em Eric
Trần từ LĐ Chí Linh Westminster; Cindy Âu
từ LĐ Diên Hồng - San
Jose. Còn Khánh Vi
Hoàng thì từ LĐ La
Vang, Anh Thư Võ từ
LĐ Trưng Vương Virginia; Võ
Hoàng của
c
LĐ Hồn Việt ở
Calgary Canada; Khải
Kh Nguyễn
LĐ Potomac Maryland. Các
em vừa
v
ăn vừa trả lời người
viết
vi rằng các em đã rất vui, rất
thích những
nh
trò đã chơi. Các
em rất
r hể hả vì vừa được vui
vừa
v
có thêm các bạn mới. Các
em khoe là đã
đ hẹn nhau sẽ
tham dư. Thẳng
ẳng Tiến 11 sắp tới. Thẳng Tiến 11 chắc chắn
sẽ đông khách vì trại
ại TT10 chưa
ch
tan mà đã có một số các
em Thanh ghi tên giữ chỗ rồi!

Giấc Mơ Có Thật

TT10
Why does everyone come to TT10 even in such a hot
weather? They come to TT10 to learn experience and
make new friends. For the past three days I’ve had an
amazing experience. I’m stunned by the amount people
that turned up to TT10. The French scouts came, the
Australians came, Canadians and of course Americans
came to the camp. Being here has
shown me how scouting is different world wide but the
way we are taught is the same . During the thieu activities
we were taught ways to be a better scout . The bes
best skill
that I have improved in was first aid, they taught me
different skills of first aid which is a great skill to have . We
also learnt Morse code , strategy games and construction
games . We were put in groups with people that we
didn’t know to develop
evelop a bond and work together as team
and learn from each other.

Đạo Trấn Biên và Đạo
ạo Bửu Long là
l hai gia đình chung
nguồn cội. Sau cơn biến
ến loạn 1975, cả hai nhà bỗng chốc trở
thành những đàn con lưu lạc
ạc trôi dạt muôn phương.
ph
Ba mươi
bốn
ốn năm sau, tại trại Thẳng Tiến IX, tôi chạnh lòng
l
khi gặp lai
chiếc huy hiệu Trấn Biên. Mặc
ặc dù
d chung quanh có nhiều huy
hiệu đơn vị bạn nhưng
ưng huy hiệu
hi
Trấn Biên vẫn có vẻ lẻ
loiaHuy hiệu
ệu “đứa em ruột” Bửu Long đâu rồi? Tôi dốc sức
sưu tầm nhưng huy hiệu
ệu Bửu Long vẫn biền biệt tăm hơi
h cho
đến
ến khi anh Trịnh Quốc Huy tặng cho tôi tất cả huy hiệu mà
m
anh sưu tầm được
ợc trong đó có huy hiệu của Bửu Longa
Mùa hè, giữa
ữa rừng cây xanh của Thẳng
Thẳ
Tiến 10 tại
Camp Strake, Houston Texas, huy hiệu
hi
Bửu Long đã song
hành cùng Trấn Biên. Trên tấm
ấm poster giản dị, vây quanh hai
chiếc huy hiệu thân thương
ương là hình
h
ảnh sinh hoạt Hướng
Đạo trên dưới
ới 50 năm. Tôi từng mơ
m sẽ đưa anh chị em cựu
Hướng Đạo Trấn Biên – Bửu
ửu Long cùng
c
tôi đến Thẳng Tiến
10 và đúng là “Giấc Mơ Có Thật”.
ật”. Cả hai gia đình
đ
Trấn Biên
– Bửu Long của anh em tôi đã
ã thực
th
sự đoàn tụ tại Thẳng
Tiến 10.

The night shows and festival that we participated in were
great .The Vietnamese songs and games really help me
improve in my Vietnamese . At this jamboree it united all
of the Vietnamese scouts together. Our scout group may
wear different clothes but, we were taught the same way .
At this camp we learnt more about the Vietnamese culture
and heritage . Seeing that a lot of children with a
Vietnamese heritage are great . I will definitely ttry to go to
TT11.

Khi anh Mai Quang Vinh và em Đặng
Đ
Vũ Giang buột nốt
mối dây cuối cùng, đặt
ặt tấm poster, tươi
t
cười giữa hai hàng
cây, niềm vui vỡ òa trong trái tim tôiaHạnh
tôiaH
phúc vô cùng!
Nhưng tôi không quên các Trưởng
ởng nay đã
đ lìa rừng: Gấu Hì
Nguyễn Văn Thuyết, Sói Hùng
ùng Lang Trần
Tr Quang Ngọc, Gà
Nóng Tính Trần Bá Khanh, Bò
ò Vô Tư
T Trần Văn Sỹ, Mèo
Rừng Bướng Bỉnh Hồ Ngọc
ọc Khanh, Nai Đảm Đương
Đ
Hồ Văn
Lưu acùng những
ững anh chị em cựu HĐS khác, một thời là
l
những người
ời thân cật ruột trong gia đình
đ
Trấn Biên – Bửu
Long của tôia

Leena Luu
Sóc Sơn / Phù Đổng
ổng - Australia

Camp Strake, July 1, 2014
Sáo Lý Luận
Lu Diệp Hoàng Mai
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Chim Non - Chim Già
Trong suốt
ốt thời gian trại, nếu để ý, quý Bạn sẽ thấy một bầy
chim non tung tăng đó đây. Tay chúng cầm
ầm một miếng vải
vàng và bút sẵn sàng. Chúng cứ tan hàng
àng rã đám rồi lại tíu
tít tụ lại khi nhìn thấy một trưởng lớn tuổi nào
ào đó, đ
để xin chữ
ký tên rừng. Lúc đó đã xế chiều, mà khí trời
ời vẫn oi ả. H
Hơi
nước ẩm ướt của trận mưa hôm qua bốc lên
ên làm ngư
người rin
rít, ngột ngạt khó chịu. Trưởng Cao Bình, LĐ.
Đ. Pháp Luân và
tôi (Nguyễn
ễn Đức Thắng) ngồi tại lều Báo Chí, b
bên cạnh lều
Tráng Đoàn Nguyễn Trãi. Là bạn hướng
ớng đạo lâu năm, chúng
tôi có đủ
ủ chuyện để kể lể cho nhau nghe. Khi bầy chim non
chạy lại, Trưởng Bình buột miệng thốt:
- "Chết cha."
Tôi chợt nhớ ra là trên tay còn cầm
ầm điếu thuốc lá. Luật trại
không cấm chúng tôi hút thuốc lá, nhưng có khuy
khuyến cáo
chúng tôi nên tìm vào nơi khuất, tránh nêu
êu gương mù cho các
em. Tôi lẩn vội ra sau lều. Lanh trí hơn,
ơn, Tr. Cao B
Bình dụi vội
điếu thuốc hút dở xuống gầm bàn
àn và giơ lên m
một tấm bảng
mượn tạm của Tráng Đoàn Nguyễn Trãi giơ
ơ lên đ
để câu giờ:
- "Em nào mà đọc được chữ trên bảng này
ày trư
trưởng sẽ ký
cho."
Một em trong bầy chim non đứng nghiêm
êm và đ
đọc lên dõng
dạc:
- "Nam quốc sơn hà nam đế cư . . . ."
Chữ "quốc " em không đọc thàng quấc
ấc hay guấc . . . m
mà đọc
rất chuẩn mực, rõ ràng.
Như không tin ở tai của mình, vì trước mặt Trư
ưởng chỉ là em
bé khoảng 7 - 8 tuổi. Trưởng Bình giơ tiếp
ếp llên một bảng
nữa. Một chim non đứng sau len lên
ên hàng trên và ccũng đọc
rất mạch lạc. Lúc này tôi đã trở lại bàn, và cũng
ũng ngạc nhi
nhiên
không kém.
Trưởng Bình hỏi:
"Các em sinh đẻ ở bên này?"
Tất cả bầy chim non đều đồng thanh thưa
ưa vâng. L
Lời lẽ của
các em rất lễ phép. Trưởng Bình
ình quay sang tôi kh
khẽ nheo mắt
như khoe là mình đã khám phá ra được điều gìì hay.
Tr. Bình hỏi thêm:
- "Các em ở đoàn nào?"
- "Thưa, chúng em mới quen
n nhau thôi. Riêng em ở Liên
Đoàn Đất Việt."
- " Em và em này ở Lạc Việt."
-" Em và em này thì ở Liên Đoàn Potomac."
- "Còn mấy em kia thì sao ?"
- "Thưa Trưởng, chúng em cùng ở Nam California nh
nhưng
không cùng Đoàn."
Riêng có một em nhỏ nhất đoàn, Tr. Bình
h tinh ngh
nghịch:
- "Liệu em có đọc được chữ này không?"
- " Dạ được."
Trưởng Bình nghi ngờ:
- " Are you sure ?"
Em chim non trả lời lại bằng tiếng Việt:
-" Thưa Trưởng chắc ạ."

Thế là đủ, tôi vội xen vào:
ỏi bằng tiếng Anh. Bé trả lời bằng tiếng Việt. Liệu có
-"Ông hỏi
cần tra vấn thêm nữa
ữa chăng? Quá đủ rồi !"
Thế là trên bàn của
ủa chúng tôi được
đ
phủ bằng những mảnh
vải vàng. Trưởng Bình
ình và tôi ký tên mệt
m nghỉ. Lòng vui vẻ
làm chữ viết tôi thêm bay bướm.
ớm. Lũ chim non ríu rít:
-"Trưởng ký cho em này đẹp hơ
ơn của em."
Tôi gom hết lại, rồi khoác lên
ên chữ
ch ký của tôi mỗi bên 2 cái
sừng như sừng trâu nước.
ầy chim non mau chóng tản mát sau khi chúng khoanh tay
Bầy
và đồng thanh hô to:
ởng."
-"Chúng em cám ơn hai Trưởng."
"Bất thình lình", là nhóm chữ
ữ định nghĩa sự việc gì
g xảy ra khi
ta không ngờ,
ờ, hoặc bất ngờ. Chăm chỉ làm
l
công việc ký và
viết, tôi không để ý Bình đang nhìn
nh bầy chim non và tôi đằm
đằm.
ằm. Khi tôi quay lại, tôi thấy hai mắt của Bình
B
đỏ hoe. Tôi
quen Bình lâu rồi.
ồi. Tôi biết tính tình
t
của Bình nữa. Nhưng
khóc vì "chuyện
ện không đâu", tuyệt nhiên
nhi tôi không hề nghĩ là
nó có thể xảy ra ở nhân vật tên
ên Bình này. Bạn
B hãy thử tưởng
tượng
ợng trong đầu một nhân vật râu ria xồm xoàm,
xo
tiếng nói
như lệnh vỡ và tính tình thẳng
ẳng thắn như
nh ruột ngựa. Dáng vóc
và cung cách hành động của
ủa Bình
B
xưa nay khá "nam tử hán"
(theo kiểu A. Hùng
ùng Lương Sơn Bạc).
B
Chợt
ợt khi bốn mắt chúng tôi giao nhau, Bình
B
òa lên khóc:
-"Thành công rồi Thắng ơi !"
- "Sao Bình?"
- "Ông có thấy
ấy bầy chim non không cùng
c
một xứ. Chúng từ
khắp nơi bay về. Chúng tụ lại
ại ở Thẳng Tiến 10. Chính chúng
ta đã tạo nên điều
ều kiện cho chúng gặp nhau, và
v cùng nói
chung tiếng
ếng mẹ đẻ của chúng. Tôi thích lắm Thắng ơi !"
Tôi bật lên tràng cười
ời ha hả, rồi lại bật lên
l khóc cùng Bình.
Tôi cầm
ầm tay trái hắn bóp nhẹ. Hai chúng tôi trao
t
đổi cho nhau
sự
ự cảm thông trong thinh lặng. Tôi dám đánh cuộc lượng
l
vàng ròng là không ai hiểu đư
ược lúc đó chúng tôi nghĩ gì.
Thú lắm thay !
Nguyễn Đức Thắng
Trâu Nước Lý Luận
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Đêm Việt Nam
Anh chị em tráng sinh tráng đoàn Nguyễn
ễn Tr
Trãi phải làm
một cái gì cho Thẳng Tiến 10 ngoài những
ững ch
chương trình đã
sắp sẵn? “Chí nhớn cụng nhau”, Hươu
ươu Hăng Hái ccủa toán
Lam Sơn đã lên chương trình cho một “Đêm
êm Th
Thắp Nến Cho
Việt Nam” và vào trại sẽ cùng với anh chị em tổ
ổ chức để mời
Trưởng, phụ huynh và các tráng sinh đến
ến dự vvà sau đó là
cùng hát những Du Ca. Trước ngày nhập
ập trại một tuần,
Nguyễn Bá Thành của toán Lư Sơn từ
ừ Cali gọi điện thoại cho
Hươu yêu cầu nên có một “Đêm
êm Du Ca”. Hươu bèn đ
đề nghị
Nguyễn Bá Thành phụ trách phần
ần “Du Ca” tiếp sau phần
“Thắp Nến”. Chưa hết, tráng trưởng
ởng Lý Nhật Hui nhận lo
phần kỹ thuật như projector, lên chương trình
ình bài b
bảnaThế
là khi vào trại thì mọi chuyện hầu như
ư đâu vào đó. Chương
trình “Đêm Thắp Nến” được đăng tải trên
ên Nh
Nhật Báo Thẳng
Tiến nên đúng 10 giờ
ờ tối thứ hai, 30 tháng 6, tr
trước cổng trại
TĐ Nguyễn Trãi đã có hằng
ằng trăm “khán thính giả” ngồi tr
trên
sân cỏ (có ghế tự mang theo).
Một
ột m
màn ảnh để
chiếu
ếu projector do
Ngựa
ựa Hoạt Bát
phụ
ụ trách, Nguyễn
Bá Thành, Hươu
Điềm
ềm Tĩnh vvà
Hươu Hă
Hăng Hái
sắp
ắp xếp ch
chương
trình.
Có
m
mặt
trong “Đêm Th
Thắp
Nến”
ến” vvà hát Du
Ca có Trưởng Trần Anh Kiệt, Nguyễn Cao Bình,
ình, Nguy
Nguyễn Thị
Hai, Nguyễn Chí Hiếu, Đà Điểu Siêng
êng Năng, Trương Thành
Minh, Hồ
ồ ĐăngaPhía khán thính giả thấy có các Tr
Trưởng Võ
Thành Nhân, Đỗ Phát Hai, Lê Đức
ức Phẩma rất đông th
thành
phần Trưởng trẻ ba miền và chi nhánh Úc – Pháp – Canada
và phụ huynh.
Đúng 10 giờ, TS Nguyễn Cửu Lâm dẫn chương
ương tr
trình giới
thiệu TS Hoàng Kim Châu trình bày ngắn
ắn gọn d
dòng lịch sử
đấu tranh chống ngoại xâm phương Bắc hơn
ơn m
một nghìn năm
của dân tộc Việt Nam. TS Nguyễn Bá Thành đọc
ọc bốn câu th
thơ
của Lý Thường Kiệt được coi là Bản Tuyên
ên Ngôn đ
độc lập đầu
tiên của Việt Nam, TS Hoàng Kim Châu đọc
ọc lời huấn dụ của
vua Trần
ần Nhân Tôn nói về họa xâm lăng của Trung Hoa vvà
lệnh chỉ cho nhân dân Việt Nam không được
ợc để mất một tấc
đất vào tay quân giặc. Tiếp đến là phần
ần thắp nến ttưởng niệm
để nhớ công ơn Quốc Tổ và các đấng Anh hùng
ùng vvị quốc vong
thân. Các Trưởng, phụ huynh và
à các em tham d
dự tuần tự
thắp nến. Một vùng ánh sáng lung
linh như phảng phất hồn thiêng
sông núi quyện hòa trong làn gió
nhẹ như đồng tình với lời nguyện
cầu các Đấng anh linh phù trợ cho
dân tộc Việt Nam tránh được họa
xâm lănga
Trưởng Trần Anh Kiệt (Du Ca
viên kỳ cựu tại Việt Nam trước
1975) cùng với TS Nguyễn Bá
Thành và Nguyễn Cửu Lâm điều

hợp
chương
trình văn nghệ,
phần đầu là hát
với nhau một số
bài hùng sử ca
như Bạch Đằng
Giang, Bóng Cờ
Lau, Nước Non
Lam Sơn. Phần
kế là những bài
Du Ca một thời
được nghe và
được hát lại lần đầu tiên
ên trong rừng.
r
Những Du Ca gạo cội
của Viêt Nam trước đây Hoàng
àng Kim Châu, Trần
Tr
Anh Kiệt
cùng với những các Trưởng và
à phụ
ph huynh cùng hát trong một
bầu
ầu không khí hết sức “Du Ca”. Lời ca hùng
h
hồn chuyển tải
những tư duy của
ủa thế hệ tuổi trẻ một thời đất nước
n
điêu linh.
Những
ững ánh mắt rạng ngời, những
nhữn cánh tay đưa lên nhịp
nhàng, hào hùng, cuốn
ốn quyện vào
v từng chữ, từng lờia từng
lời lên xuống bổng trầm như
ư đang bước
bư
đi trên những con
đường gập ghềnh thương
ương đau của
c
những miền đất cằn sỏi
đá. Từ Đoàn Ta Ra Đi, Về
ề Với Mẹ Cha, Ngồi Quanh Đây,
Anh Em Tôi cho đến
ến Hy Vọng Đã
Đ Vươn Lên, Đường Việt
Nam, Việt Nam Quê
ê Hương Ngạo
Ng
Nghễamọi người đã thả
lòng mình theo dòng nhạc
ạc của người
ng
Tráng Sinh Du Ca
Nguyễn Đức Quang đã hiến
ến tặng cho những thế hệ trẻ bầu
máu nóng để luân
lưu trong huyết
quản Việt Nam.
Người
tham
dự càng lúc càng
đông, tiếng vỗ tay
nhịp nhàng, tiếng
hát chung càng
lúc
càng
hòa
quyện vào nhau
hơn và ai ai cũng
kỳ
ỳ vong cuộc hội ngộ Du Ca rừng Camp Strake sẽ kéo dài
d
thêmathêm nữa.
Phút chia tay thật
ật cảm động. Các Trưởng
Tr
túm tụ bên
nhau từng nhóm chia sẻ
ẻ cảm nghĩ đối với “Đêm
“Đ
Thắp Nến”
và Du Ca. Anh chịị em tráng sinh tráng đoàn
đo Nguyễn Trãi xin
ghi nhận
ận những ý kiến đóng góp và
v thiện cảm của quý
Trưởng, quý phụ huynh.
Sáng hôm sau. Bảy
B
giờ sáng. Khi
Hươu Hăng Hái bước
bư
đến Lều Báo Chí
thì thấy
ấy có ba Trưởng
Tr
rất trẻ đang ngồi
bên trong Lều.
L
Thấy Hươu thì ba Trưởng
đứng lên
ên chào và cho biết
bi là các Trưởng
ở Boston. Các Trưởng
Tr
cho Hươu biết là
chỉỉ muốn phát biểu một điều là:
l “Tối hôm
qua hát chưa có đã
đ Trưởng ơi”a
Phong Châu
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