Ý kiến về:

THIẾU SINH QUÂN DANH DỰ
Đề tài nầy đang gây tranh cãi, vì qua nhiều Đại hội không
nêu lên và giải quyết, để cho đến nay, theo thời gian, đã gây ra
phân hóa nội bộ TSQ.
Sỡ dĩ ngưòi viết bài nầy yêu cầu được đưa vào đặc san CTSQ,
vì có nhiều người không có tên trong trang mạng TH/CTSQ,
hoặc không hề đọc các diễn tiến trên diễn đàn, và không được
góp ý; cho nên, đây là sợi dây kết nối tập thể để có một quyết
định chung, và có thời gian chuẩn bị trước khi ĐH 20 diễn ra, mà
chắc chắn phải được ghi vào chương trình nghị sự của ĐH 20.
Do quan niệm cá nhân, hoặc xử dụng quyền hạn một cách
phi lý - ngược với các truyền thống sinh hoạt của các hội đoàn
Quân đội tại hải ngoại - nhằm chứng tỏ có thế lực, hoặc trả công
cho người không xuất thân từ TSQ - nhưng có sự đóng góp, giúp
đỡ các Hội, Chi Hội địa phương trên phương diện nhân tài, vật
lực hoặc hiện kim, hiện vật, bằng cách cho những cá nhân này
mặc quân phục TSQ trong các sinh hoạt nội bộ, và ngay cả các
sinh hoạt bên ngoài cộng đồng. Nhất là sau khi HT/Hội CTSQ
Colorado đề nghị THT ký quyết định công nhận những “TSQ
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Danh Dự” này - vì họ có nhiều đóng góp vào Hội CTSQ Địa
phương, cũng như họ đang giữ các chức vụ trong BCH/Hội
CTSQ Địa phương - nhưng THT không thể chấp thuận vì trái
Nội Quy, cũng như chưa được sự đồng thuận của Tập thể.
Mặc dù chúng ta rất trân quý “TSQ Danh Dự”, đồng thời
thể hiện tình liên đới hữu hảo, cũng như ước mong đón nhận
sự đóng góp, giúp đỡ cho các CTSQ phế binh và các CTSQ
đang gặp hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà, luôn mở rộng vòng
tay đón nhận càng nhiều “TSQ Danh Dự” càng tốt, vì TSQ
biết xử sự chân tình, có đạo nghĩa, và biết ơn sâu sắc về sự
đóng góp của các “TSQ Danh Dự”.
Bổn phận chúng ta phải thẳng thắn giải quyết dứt khoát,
không để tình trạng nầy dây dưa mãi - cho dù có đụng chạm,
hay tình cảm một vài cá nhân bị sứt mẻ - nhất định phải đưa ra
bầu chọn trên nguyên tắc đa số tuyệt đối, để xây dựng tập thể
TSQ ngày càng vững mạnh.
Trải qua các ý kiến đóng góp trên trang mạng TH, từ CTSQ
Nguyễn Hữu Đức, CTSQ Hồ Ngọc Hiệp, CTSQ Nguyễn Văn
Thương, CTSQ Kha Huỳnh, CTSQ Lê Văn Chính, CTSQ Trần
Tuấn, Hội CTSQ Tây Bắc Hoa Kỳ... đa số đều có nhận định
chung: “TSQ Danh Dự” chỉ là danh xưng, chứ không là một
thực thể; cho nên, không thể đồng hóa họ như là một TSQ, hay
gọi họ là TSQ, hoặc cho phép họ xử dụng lễ phục TSQ trong
các lễ hội.
Lại thêm một lập luận cho rằng TSQ ngày càng lớn tuổi lần
lượt sẽ chết đi, cho nên xây dựng hàng ngũ “TSQ Danh Dự”
để sẵn sàng thay thế vai trò TSQ.
Họ quên rằng cái chết không miễn trừ cho bất cứ ai (Mọi
người đều phải chết, Socrates là người, Socrates phải chết).
Vậy thì TSQ là người, TSQ Danh Dự cũng là người.
Hơn nữa Arthur Schopenhauer đã nói: “Sống là lo âu, luyến
tiếc dĩ vãng, bất hòa với hiện tại, và ước mong một tương lai
tốt đẹp hơn; nhưng khi tương lai ấy đã đến, nó cũng chỉ là một
hiện tại đầy thiếu sót như trăm ngàn hiện tại khác đã trôi qua”.
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Cho nên, đừng quên anh em bạn bè đồng môn, đồng khoa,
đồng liêu, đồng tịch, đồng sàng, đồng mộng, đồng đội, đồng
khóa, đồng chìa... nhất là các CTSQ phế binh và những mảnh
đời bất hạnh CTSQ tại quê nhà. Đánh mất đi tình cảm cao đẹp
chân thành của hiện tại mà hy vọng hão huyền vào tương lai...
là vô lý.
Tương lai sẽ được xây dựng trên nền tảng của hiện tại. Hãy
vun xới cho hiện tại, và thể hiện tình cảm chân thành cao đẹp
của TSQ được ngày nào hay ngày đó. Nếu sau cái chết của TSQ,
thì không cần biết cuộc sống sẽ ra sao (?) và chắc chắn một
điều là mọi người đều phải chết.
Giả dụ như có một lớp người truyền nhân “TSQ Danh Dự”
sẽ thay thế vai trò TSQ, thì họ biết gì về tình cảm, kỷ luật, danh
dự, tinh thần, truyền thống TSQ... mà duy trì và phát huy? Nghe
có vẻ cường điệu!
Hãy bỏ đi, đừng mơ tưởng hão huyền theo quan niệm lập dị
của cá nhân, mà xúc phạm đến sự đoàn kết của tập thể, đánh
mất giá trị nguyên thủy tinh thần và truyền thống TSQ. Chỉ trừ
trường hợp tổ chức, xây dựng lại một trường TSQ với quy chế
và chương trình đào tạo như xưa, hay ít nhất một trường trung
học mang dấu ấn tinh thần truyền thống TSQ, thì may ra còn
một chút kỳ vọng.
Chúng ta đang sống trong một xã hội tự do với quyền cá
nhân được tôn trọng tuyệt đối. Tuy nhiên, đừng lợi dụng quyền
đó mà có quan điểm lập dị, gây ra bất đồng bất hòa trong anh
em, phương hại đến tình cảm, danh dự, tinh thần, truyền thống
TSQ. Trong thâm tâm của mỗi người đều không muốn như thế.
Ngày hôm nay phải thể hiện qua hành động.
Quan trọng hơn nữa, Đất Nước đang trải qua một giai đoạn
lịch sử đen tối. Trung Quốc lăm le chiếm Biển Đông, biến VN
thành chư hầu hay nhượng địa. Đảng CS nhu nhược với giặc,
ác với dân, phe đảng, tham nhũng, dùng Công An trị, bất chấp
luật pháp, bóp nghẹt tự do, dân chủ, nhân quyền... làm cho
kinh tế lụn bại, lòng dân ly tán, xã hội băng hoại, đạo đức suy
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đồi, giáo dục vô cảm... trong lúc thế trận chiến lược của Hoa
Kỳ đang xoay trục về Châu Á Thái Bình Dương.
Bổn phận chúng ta không những làm cho tập thể CTSQ vững
mạnh thành một khối, mà còn vận động, kết hợp mọi thế lực
thành sức mạnh, chống lại tham vọng bá quyền Trung Quốc,
đem Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Dân Tộc VN bằng tài
hèn, sức mọn của mỗi người. Muốn thực hiện được hoài bão
lớn lao đó, trước tiên chúng ta phải giải quyết được các đề nghị
có tính cách đại diện của Hội CTSQ Tây Bắc Hoa Kỳ và các
CTSQ nêu trên:
1- Hân hoan đón nhận quý vị thân hào nhân sĩ, các cựu chiến
binh Việt, Mỹ, các hội đoàn, thương gia... những ai có cảm
tình và ủng hộ tập thể CTSQ/QL/VNCH... đều có thể gia nhập
các hội CTSQ/QL/VNCH với tính cách hội viên danh dự, mạnh
thường quân, hoặc thân hữu.
2- Các hội viên danh dự, mạnh thường quân, hoặc thân hữu...
có thể sinh hoạt với các hội CTSQ địa phương, nhưng không
được tiếm dụng quân phục TSQ/QLVNCH, và không được giữ
chức vụ nào trong ban điều hành của hội CTSQ địa phương.
3- Để tránh hiểu lầm đi đến tình trạng lạc hướng của
truyền thống TSQ/VNCH, chúng tôi đề nghị ghi thêm phần
thảo luận về “Hội viên Danh Dự và TSQ Danh Dự” vào
chương trình nghị sự của ĐH 20 TH/CTSQ/VNCH/Hải Ngoại.
4- Sau khi thảo luận, biểu quyết, đúc kết thành một chương
của Nội Quy, chúng ta căn cứ vào đó mà thi hành.
Ngoài ra tôi cũng xin lập lại ý kiến mình một lần nữa:
Trước khi ĐH 20 diễn ra, tạm ngưng việc cho phép “TSQ
Danh Dự” tại các Hội CTSQ địa phương mặc quân phục TSQ,
cho đến khi ĐH 20 có quyết định chung.
Tôi trân trọng sự đóng góp, giúp đỡ của các “TSQ Danh
Dự” dành cho TH/CTSQ/VNCH/HN bằng tình cảm chân thành
nhất, trang trọng nhất, cao quý nhất, (vĩ đại) nhất... không
ngoài gì hơn hai tiếng “TSQ Danh Dự”.
CTSQ 2000.
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