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To : hnac2015@yahoogroups.com phongnha pham An huong Phan CocTaiHoa AnhPhong Tân 
Lộc Le Tan Loc Le - Triet 1 Hong-Cuc Ton That hongcuc.tonthat@gmail.com Thai Mai - K1 Cc: 
"pduccali@yahoo.com nguyeyo@yahoo.com ptbs5888@gmail.com vktdalat@yahoo.com tvthanh
7@yahoo.com LangDu johnndoan@yahoo.com TTrinh4155@yahoo.com nhungloiparthenais@ya
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.com minhphan@cox.net orchid2K5@gmail.com tammyhoatran@yahoo.ca chithanh55@yahoo.c
om mailan_n@yahoo.com doan_anh14@yahoo.com buunguyen123@yahoo.com ThanhVo@uott
awa.ca thanhnguye2000@yahoo.com pphaolo@yahoo.com Le.tucam@gmail.com chauvo_2003
@yahoo.com chauthanh@yahoo.com tm_tt@yahoo.ca hoaiandalat@yahoo.com 
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CC : kimlacbt@gmail.com xuananhnhan@yahoo.com  
Thưa chị Bích Thủy và thưa các anh chị ,  
Tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ viết nữa nhưng một đoạn email của chị BT 
bên đưới mời gọi hấp dẫn quá nên nghĩ rằng mình cũng nên viết vài lời trả lời 
cho phải phép .  
 
" Từ ngày "Hôi 4 người" cướp công vào đầu năm cho đến nay, có hàng trăm 
emails đã viết về việc này, các anh chị TDV có đầy đủ thông minh để nhận xét 
từng người, từng việc làm..Có anh chị nào trong số 200 tdv ghi tên đã đứng lên 
cho rằng việc làm của "Hội 4 người" là việc làm ngay thẳng, đúng đắn, hay việc 
chị Phong Nhã bổng dưng gia nhập Hội và tiếp tay thâu tiền tại Mỹ là một việc 
làm.....chính nghĩa đáng cổ võ không?!!! Hay là trước những lời phê phán gay 
gắt của các TDV, chúng ta chỉ thấy những lời bênh đỡ .. một cách yếu ớt và 
......hơi lạc đề cho rằng "chúng tôi đã nhận được tiền". Có ai nói rằng các anh 
chưa nhận tiền đâu mà tìm cách chống chế. Tiền bội thu cả vài chục ngàn 
dollars chứ không phải một hai đồng đâu mà dám không trả về."  
Thưa chị, không biết chị muốn tôi phải viết như thế nào đây ? Viết thật và viết với 
tâm thẳng thắn của mình là điều tôi muốn viết nhất là điều này chắc chắn sẽ làm 
một số người không vui . 
 
Thưa chị và thưa các anh chị . Tôi là bạn nhỏ của chị Phong Nhã từ những 
ngày đầu tiên đặt chân vào Nữ ĐHX Trương Vĩnh Ký , cùng ăn chung một bàn ( 
có lẽ 2 năm liên tiếp ) cho đến khi chị ra trường trước và dạy ở trường Nữ TH 



Bùi thị Xuân Đalạt . Và , cũng tiếp tục là bạn mấy mươi năm sau ở Cali. Tư cách 
của chị Phong Nhã và anh Lương khiến chúng tôi tôn trọng quyết định của chị khi chị nhận chức phụ tá thủ quỹ và giúp Hội . 
 
Chúng tôi bênh vực và ủng hộ chị Phong Nhã , nhưng không hề viết lên 
diễn đàn để phản kháng hay phê bình ai cả . Chúng tôi chọn thái độ im lặng ( 
điều này bây giờ mới thấy thiếu xót khiến chị Bích Thủy phải nhắc nhở và hiểu 
lầm trầm trọng ) . 
 
 Khi các anh chị liên tiếp tuôn những lá thư sỉ nhục đến với những người đối 
kháng ( lá thư mồng một Tết) thì chúng tôi đã tự đem và gửi những tấm 
checks đầu năm đến tận nhà chị Phong Nhã , như một sự khuyến khích và chia 
xẻ . Thay vì viết thì chúng tôi làm kiểu khác . Diễn đàn HNAC đã trở thành một 
chiều , các anh chị càng viết nhiều càng được nhiều bằng khen nên tha hồ say 
sưa mà viết , không cần biết những bài viết đó có được chúng tôi đọc hay không 
? Không hề có một lần nhìn lại đây có phải là diễn đàn của các csv Viện Đại 
Học Đà Lạt ngày nào hay không ? Và chắc chắn , những cây viết , những moderators không hề có một lần nhìn lại........hay hiểu được cảm giác của những 
người khác có mặt trong diễn đàn ? 
 
Thưa chị Bích Thủy và thưa các anh chị , có người cho rằng nghe là một nghệ 
thuật khi nói chuyện và đọc cũng lại là một nghệ thuật . Xem và đọc thì mình vừa 
là khán giả vừa là giám khảo. Tôi tìm đọc tất cả các emails qua lại giữa hai 
bên. Chú ý và tôn trọng cách dùng chữ dùng lời để phần nào tìm kiếm một kết 
luận . Khi những emails liên tiếp bay lên diễn với những lời lẽ không có trong 
tự điển " Đại Học ". Khi lá thư chúc Tết cùa một Thụ Nhân B , thư cổ võ của anh 
Phan Trọng Hân và đặc biệt thư anh Nguyễn Văn Năm được gửi lên với những 
lời khen ngợi cho những Thân Hữu và Thụ Nhân B (những người đã ra công tốn 
sức dùng, sưu tầm từ mạt sát thậm tê những cựu sv Đà Lạt ở phía bên kia , nào 
là ..ma cô, bịp bợm , lường gạt và........cái váy , cái váy..) vào ngày mồng một 
Tết. .......Ngày mà mọi người đều gửi cho nhau lời chúc may mắn và an 
lành.!!!!!!!!  
Ngay phút giây đó, chúng tôi và những người bạn đã biết mình đang đứng ở đâu 
rồi? Thưa chị . 
 
Đêm ở khách sạn ( Barcelona) trong lúc 120 người nhẫn nại chờ lấy chìa khóa 
phòng và khi biết passport sẽ bị giữ lại , anh NVN môt mình lục tung hộp đựng 
passport để lấy kiếm cho bằng được giấy tờ của mình vì theo anh Nam : 
passport của anh mới quan trong và của chúng tôi chỉ là những mảnh giấy 
trắng??? Cũng ngay phút giây ấy tôi chợt nhớ lời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu 
mà anh Nam hay dùng............!!! 
 
Buổi tối ở Deck 4 là kỷ niệm buồn nhất trong những ngày Hội Ngộ , khi tôi và rất 
nhiều người chứng kiến tận mắt . Bàn chúng tôi thuộc CFA , ngồi rất gần bàn 
của BTC . Khi chúng tôi lên ( hơi sớm một tí ) đã thấy gia đình Bích Thủy ( 



chồng?, con và vài người bạn ) giành trước . Chúng tôi ngậm ngùi nhìn qua . Khi 
con người mà cuộc sống quá đầy đủ, bàn ăn nào cũng giống nhau : dĩa , dao, muỗng , và nĩa nhiều quá không biết phải ăn làm sao cho đúng cách đúng điệu 
. Người phục vụ luôn đứng một bên săn mời, lúc đó họ lại nghĩ đến một điều 
khác lạ hơn " ồ , cái Bàn và những cái Ghế" . Phải hất người khác ra để đem gia 
đình ngồi vào chỗ mà họ muốn ngồi thì mới chứng tỏ uy quyền . Một sự ngẫu 
nhiên ư ? Không phải đâu các anh chị..... Cũng ngay phút giây đó tôi thấy ngậm 
ngùi . Tôi chợt nghĩ đến cái ngại ngần của những người trong bàn . Không biết 
các cháu nghĩ sao ? Trẻ con được nuôi dạy ở Mỹ thường rất lịch sự mà .  
 
Kể từ sau tối hôm đó , nhà tôi chỉ muốn ăn tối ở deck 16. Tôi không còn có cơ 
hội diện áo diện quần đẹp nữa ( mong rằng anh TVT và chị Thiên H nên nhìn lại 
vấn đề trước khi viết ra . HC ngồi bàn của mình thuộc CFA chứ không phải dành 
bàn của anh TVT . Những gì chị Phong Nhã viết ra đều không sai ) . Chiến tranh 
làm sao chấm dứt khi lòng người vẫn muốn gây chiến.????? 
 
Những sự việc trên đây có rất nhiều người chứng kiến . Vây thì , mời các anh chị và chị Bích Thủy xem lại những điều mắt thấy tai nghe đó ai là người đem ra rao 
bán ra cho thiên hạ biết ? Chắn chắn không phải của chúng tôi rồi .  
 
Chuyện chị Phong Nhã đứng ra giúp Hội không phải là nguyên nhân chính để 
các anh chị bỏ cuộc đưa đến sự mất mát và sự rách nát trầm trọng . Có bao giờ 
các anh chị nghĩ chuyện các anh chị ra sức cổ võ , luân lựu những lá thư "khủng 
khiếp" trên diễn đàn khiến nhiều người hoảng sợ và coi thường tổ chức của 
csv Đà Lạt và nhất là sự không tin tưởng nhau trong tình đồng môn đã một phần 
nào dẫn đến hậu quả ngày hôm nay không ? Rất nhiều người , như chúng tôi 
tiếp tục đóng tiền đi chơi thì có ai mất mát gì đâu ? Hay là chúng tôi hưởng toàn 
lợi lộc. Đi cruise nhiều người được xem văn nghệ rất hay do các anh chị tổ chức 
cũng là một sự lợi lộc . Được các anh chị chụp những tấm ảnh đẹp cũng là một 
sự lợi lộc mà . 
 
Thưa các anh chị, chính các anh chị cũng biết anh Lộc và anh Thái chắc chắn không hề thấy mặt đồng tiền xanh đỏ nên xin đừng vu cáo các anh ấy mà tội. Chị 
Phong Nhã với lương hưu của một kỹ sư 30 năm ở Mỹ, anh Lương là Tiến Sĩ và 
anh chị có 3 cháu, cả 3 đều là Bác Sỹ tài giỏi thì chuyện chị tính toán để kiếm 
những xu lẻ chia chác với HC dưới đôi mắt giám sát của cựu tq Thanh Hương là 
chuyện không thể nào có được.  
 
Chúng tôi rất cảm kích và cám ơn tất cả các anh chị , đã cùng nhau ( ban đầu 
hay cuối cùng ) tổ chức một chuyến đi dài lý thú , đã cho chúng tôi quen biết 
thêm nhiều anh chị em mới , thật chân tình cởi mở . Gặp biết bao nhiêu anh chị 
và các bạn xưa thân mến . Đựơc biết thêm được nhiều nơi chốn mới và nhất là 
được bình yên về đến nhà gặp con cháu . Thật sự đã quá là hạnh phúc. Chúng 
tôi cũng đã được gặp anh chị Lộc , anh chị Thái lịch sự nhã nhặn , gặp HC vui vẻ 
. Và , cuối cùng chúng tôi hiểu con đường mà chi Phong Nhã chọn . 
 



Cũng xin cám ơn chị Bích Thủy đã gợi ý cho tôi viết email này. Xin phép các anh 
chị cho tôi chuyển 2 emails ngày mồng một Tết để các anh chị hiểu được sự chịu đựng và nhẫn nhục đáng qúi của chị Phong Nhã và các anh chị bên 
Pháp. Âm mưu vụ án ngày nào "1000€ hay 940€ , 255€ hay 315€ ,60€ x 121 
=7,260€ ". Các anh chị sẽ tìm thấy đủ cả trong lá thư này.  
 
Mong rằng đã đến lúc các anh chị hai bên nên ngồi xuống và nhìn lại. Đọc lại 
những emails cũ mà các anh chị viết ra. Chúng tôi sẽ chỉ là những người cảm 
nhận những đúng sai chứ không có quyền kết tội. 
 
Nếu các anh chị không bằng lòng ý kiến của tôi, nếu muốn mắng chửi hay xỉ vả 
xin viết email riêng . Tôi sẵn sàng đón nhận. 
 
Xin cám ơn chị Bích Thủy và tất cả các anh chị, 
 
Thân kính, 
 Thái Thị Lựu 
 * * * 
 
De : TNA (annto_le@yahoo.com) 
Envoyé : 13 août 2015 12:42:34 
À : Cc : hnac2015@yahoogroups.com (hnac2015@yahoogroups.com); phongnha pham 
(socnaukientri@hotmail.com); An huong Phan (thanhhuongphan@yahoo.com); CocTaiHoa 
(tran1232@yahoo.com); AnhPhong (ntpham50@cox.net); Tân Lộc Le (le.tan.loc@hotmail.com); Tan Loc Le - Triet 1 (letanloc_35@yahoo.ca); Hong-Cuc Ton That (hongcuc@ton-that.fr); 
hongcuc.tonthat@gmail.com (hongcuc.tonthat@gmail.com); Thai Mai - K1 
(thainicolemai@gmail.com) 
pduccali@yahoo.com (pduccali@yahoo.com); nguyeyo@yahoo.com (nguyeyo@yahoo.com); 
ptbs5888@gmail.com (ptbs5888@gmail.com); vktdalat@yahoo.com (vktdalat@yahoo.com); 
tvthanh7@yahoo.com (tvthanh7@yahoo.com); LangDu (nguyenlang@yahoo.com); 
johnndoan@yahoo.com (johnndoan@yahoo.com); TTrinh4155@yahoo.com 
(ttrinh4155@yahoo.com); nhungloiparthenais@yahoo.com (nhungloiparthenais@yahoo.com); 
hongdalat@hotmail.com (hongdalat@hotmail.com); tiennguyenc@yahoo.com 
(tiennguyenc@yahoo.com); thunhancan@gmail.com (thunhancan@gmail.com); 
ptrankg@gmail.com (ptrankg@gmail.com); thuthuyk7@yahoo.com (thuthuyk7@yahoo.com); pmtien@yahoo.com (pmtien@yahoo.com); ngahoang516@yahoo.com 
(ngahoang516@yahoo.com); luocvt@hotmail.com (luocvt@hotmail.com); 
hangthuyho@gmail.com (hangthuyho@gmail.com); thiendho@gmail.com (thiendho@gmail.com); 
lienhoathai@yahoo.ca (lienhoathai@yahoo.ca); hoa dinh (hoaenglish@yahoo.com); 
huongvietvo@yahoo.com (huongvietvo@yahoo.com); tdn2zero5@yahoo.com 
(tdn2zero5@yahoo.com); hhduong2004@yahoo.com (hhduong2004@yahoo.com); 
ntdhnh@gmail.com (ntdhnh@gmail.com); minhphan@cox.net (minhphan@cox.net); 
orchid2K5@gmail.com (orchid2k5@gmail.com); tammyhoatran@yahoo.ca 
(tammyhoatran@yahoo.ca); chithanh55@yahoo.com (chithanh55@yahoo.com); 
mailan_n@yahoo.com (mailan_n@yahoo.com); doan_anh14@yahoo.com 
(doan_anh14@yahoo.com); buunguyen123@yahoo.com (buunguyen123@yahoo.com); 
ThanhVo@uottawa.ca (thanhvo@uottawa.ca); thanhnguye2000@yahoo.com (thanhnguye2000@yahoo.com); pphaolo@yahoo.com (pphaolo@yahoo.com); 



Le.tucam@gmail.com (le.tucam@gmail.com); chauvo_2003@yahoo.com 
(chauvo_2003@yahoo.com); chauthanh@yahoo.com (chauthanh@yahoo.com); tm_tt@yahoo.ca 
(tm_tt@yahoo.ca); hoaiandalat@yahoo.com (hoaiandalat@yahoo.com); Han Phan (hanphan@earthlink.net); Huongdoan Ca (doanhuongt@yahoo.ca); Nam Van Nguyen 
(namcocomo@hotmail.com)  
Quý AC kính mến ,  
 
Tôi nói ra điều này từ tấm lòng , một sự tự động , không có một người 
nào khuyến dụ khiến cho tôi lên tiếng , tôi không theo phe bên nào ( vì tôi tham dự đồng đều với những sinh hoạt Gala bên chị HC và văn nghệ Hội Hữu trên 
Cruise v.v..và tiếp xúc vui vẻ cùng với 2 bên , vì tôi nghĩ bên nào cũng là anh chị 
là đồng môn , đồng trường . Tôi cám ơn tất cả những giúp đỡ của quý ACE đã 
giúp cho thành công của lần HNAC15 vì sau khi đi xong , thấy đây là cơ hội 
thật quý báu mà ACE cùng chung trường mẹ gặp nhau , nhất là tour Đông Âu , 
còn tình cảm nào vui hơn vui đùa , giỡn thoải mái , ước chi sẽ có những tours 
khác nữa ) .  
 
Như đã nói chẳng có ai nài nỉ , dụ dỗ kêu tôi làm điều này, đây là sự tự động của 
tôi với danh nghĩa chỉ là một người TDV bình thường trong HNAC15 kỳ này . Đã 
lâu rồi tôi đã lắng nghe từ những việc nghe , đọc , nhìn thấy ( trong khi đi 
HNAC ) , suy nghĩ , nhất là tiếp xuc với một số anh chị chia sẻ cho rằng việc này 
sao chỉ nghe có một chiều , một lần được chính tai nghe một em Thụ nhân 
B k11 , ( khi chuyển ghế ngồi trên xe bus , có lúc em này ngồi trước mặt chia sẻ 
với tôi như vầy " sao em thấy không ai lên tiếng vụ này , em thấy không " fair " tại sao chỉ có một bên nói hoài , mà bên ấy các anh chị ấy dùng từ ngữ như ..không 
phải giống như ACE cùng trường , em nghĩ cần phải có người lên tiếng , em nói 
với ông xả em ' sao em nghe anh khen viện DH Dalat của anh hoài , bây giờ em 
thấy không giống như anh nói ! ". Thật là một điều không vui cho VĐH Đà Lạt khi 
nghe như vậy ! 
 
Quý anh chị ơi , tôi cũng thấy lạ lắm , đúng như em Thu nhân B k11 phát biểu , 
thật đúng hết sức !  
 
Chapter HNAC15 được đóng , tôi xin chia sẻ vài cảm nghĩ ..trước là hy vọng sự 
phục hồi trả lại sự bình thường của tinh thần Thụ Nhân , sau này sẽ không bao 
giờ bị xảy ra giống như vậy nữa mà chỉ nên là những ý kiến xây dựng đóng 
góp trong tinh thần " Ái hữu " là những cựu SV từ một trường mẹ đi ra ( nếu có 
việc gì về sau này ), thứ 2 hy vọng có sự phục hồi cho những anh chị bị thương 
tổn chỉ vì qua tinh thần phục vu của mình mà bị thương tổn . Chị PN quý mến ,  
 
Riêng tiền nhận lại do chị PN trả , phần em và ông xả em nhận đầy đủ hoàn toàn 
không có gì thắc mắc ( em và những anh chị mà đã nêu lên viêc nhận tiền 
đủ không phải lạc đề nhưng rất quan trọng để minh chứng cho việc trước và sau 
khi đi du lịch về việc không hề còn ai thắc mắc về chuyên mình bị thiếu tiền , 
điều này rất quan trọng cho việc phục hồi để chapter HNAC cũng không còn gì 



để nói nữa ) . Vợ chồng em cám ơn chị PN rất nhiều trong vụ HNAC , đa số 
đều biết chị về tinh thần phục vụ của chị , chị vẫn tiếp tục là một người leader hướng đạo uy tín hướng dẫn không biết bao nhiêu đoàn hướng đạo trong vùng 
OC này mấy chục năm nay , sự thẩm định đó không phải chỉ của một vài người 
về con người của chị , hoặc của một nhóm nhỏ xíu , nhưng cả tập thể đoàn 
hướng đạo ở Mỹ đã nói đủ về chị , em tin chắc chắn trong VĐH Đà Lạt còn có rất 
nhiều người chưa lên tiếng nhưng cũng cùng đồng một lòng ủng hộ và cũng 
muốn an ủi chị trong lúc này vì có những điều không đúng chị bị gán . Thêm nữa 
nhiều người từ đại học xá , trong đó có em ( khóa nhỏ hơn chị ) nhìn phong cách 
đàng hoàng và vài chục năm sau bản chất của chị PN , người cùng ở chung 
ĐHX vẫn như thế .  
 
Sự hy sinh âm thầm của chị khiến em cảm động , vợ chồng em rất cảm động , 
chị nhảy vào làm để phục vụ , ngày đêm lo đối chiếu danh sách tên của từng 
người , sự khác biệt " rate " để trả lại tiền cho đúng , em nghĩ rất nhiều người 
biết .  
 Vài hàng kính chia sẻ cùng với Quý Anh Chị .  
 tna 
 
* * * 
 Young Nguyen 
To : luu thai hnac2015@yahoogroups.com phongnha pham An huong 
Phan CocTaiHoa AnhPhong Tân Lộc Le Tan Loc Le - Triet 1 Hong-Cuc Ton That hongcuc.tonthat@gmail.com Thai Mai - K1  
Cc : 
"pduccali@yahoo.com ptbs5888@gmail.com vktdalat@yahoo.com tvthanh7@yahoo.com LangD
u johnndoan@yahoo.com TTrinh4155@yahoo.com nhungloiparthenais@yahoo.com hongdalat@
hotmail.com tiennguyenc@yahoo.com thunhancan@gmail.com ptrankg@gmail.com thuthuyk7@
yahoo.com pmtien@yahoo.com ngahoang516@yahoo.com luocvt@hotmail.com hangthuyho@g
mail.com thiendho@gmail.com lienhoathai@yahoo.ca hoa 
dinh huongvietvo@yahoo.com tdn2zero5@yahoo.com hhduong2004@yahoo.com ntdhnh@gmail
.com minhphan@cox.net orchid2K5@gmail.com tammyhoatran@yahoo.ca chithanh55@yahoo.c
om mailan_n@yahoo.com doan_anh14@yahoo.com buunguyen123@yahoo.com ThanhVo@uott
awa.ca thanhnguye2000@yahoo.com pphaolo@yahoo.com Le.tucam@gmail.com chauvo_2003@yahoo.com chauthanh@yahoo.com tm_tt@yahoo.ca hoaiandalat@yahoo.com 
 CC : kimlacbt@gmail.com xuananhnhan@yahoo.com  
Những trao đổi qua email trên các diễn đàn CSV VĐH Đà Lạt liên hệ đến HNAC 
2015 khiến tôi liên tưởng đến trường hợp một cô gái người Việt bị 2 phụ nữ 
người Latino đá túi bụi vào đầu cho đến chết trong khi những người đông đảo 
chung quanh không có một hành động can thiệp. 
 
Có thể là cô gái Việt Nam này đã có những lời nói đụng chạm khiến xảy ra vụ đã 
thương chết người . 2 phụ nữ Latino này đã không tự kềm chế tantrum của mình 
khi bị tổn thương tự ái và đã say sưa trong men chiến thắng đánh gục ngã đối 



phương xuống đất rồi còn tiếp tục đá vào đầu người này cho đến chết . Kết quả 
là một người được thân bằng quyến thuộc thương xót cho số phận ngắn ngủi trong cuộc sống ; 2 người kia vào tù mấy chục năm tủi nhục . 
 
Ai là người chiến thắng . Được lợi lộc gì trong chiến thắng hay là chỉ để thỏa 
mản lòng tự ái trong khoảnh khắc để rồi mang tủi nhục suốt mấy chục năm hay 
cả cuộc đời ? Những người này có thể có một số nhỏ hoan hô cổ võ nhưng họ 
không thấy được có một số đông âm thầm chống đối . Họ đã đi ngược với luật 
căn bản của con người là sự tôn trọng cá nhân mình và tôn trọng người khác 
cùng với sự vi phạm luật pháp . 
 
Sự nhẫn nhịn chịu đựng đòi hỏi một sức mạnh tinh thần và lòng can đảm của 
người có giáo dục , có nhân cách mặc dù có làm lỗi lầm vì ai cũng lầm lỗi . Sự 
tha thứ nói lên lòng cao đẹp và đó là điều căn bản mang đến hạnh phúc thật sự . 
 
Đây chỉ là một cảm nghĩ cá nhân (my own feeling) và cảm nghĩ không mang tính 
chất đúng hay sai (there's no right or wrong with feeling).   * * * 
 John Doan 
 To : HNAC2015 
 CC : Phongnha Pham Hongcuc Tonthat Thai Mai - K1 Tan Loc Le - Triet 1 Han Phan Nam Van 
Nguyen Thuy Ha Thanh Nguyen Huong Phan  
Aug 9 at 10:11 PM 
 
Xin Chuyển đến mọi người để hiểu biết theo như yêu cầu của các ACE bên 
Pháp. 
 
Vài cảm nghĩ thêm ... 
 
Tôi thấy có vài vấn đề khúc mắc giữa cá nhân đối chọi nhau, mà nó đã làm cho 
một số ACE liên quan đến tổ chức và điều hành chuyến HNAC2015 vừa 
qua vẫn muốn đôi co phải trái với nhau . 
 
Trong một số email gần đây, cũng có một số ACE đề cập đến tôi liên quan đến 
một số hành động mà tôi đã phản ứng đến một số ACE cá nhân , mà có thể các ACE khác có thể chưa thông hiểu ngọn ngành rõ ràng câu chuyện đầu đuôi xảy 
ra như thế nào . Đến nỗi cá nhân tôi phải có những hành động nghiêm khắc đến 
cá nhân ACE đó hay nhân viên làm việc cho chuyến đi HNAC2015 liên quan 
đến ACE ta , trong khoảng thời gian xảy ra đó . 
 
Tôi chưa muốn lên tiếng hay viết ra để giải bày đến mọi ACE , vì tôi nghĩ đây chỉ 
là một thiểu số cá nhân đã làm "vẫn đục hay làm rầu nồi canh" của tập thể người 



Việt Nam , vì thiếu hiểu biết hay vì tự kỷ cá nhân mà thôi. Từ từ rồi mọi người 
cũng sẽ hiểu biết sau , chứ hiện giờ tôi không muốn đôi co hơn thiệt làm gì , chỉ tốn thì giờ đôi co với một số cá nhân thiếu hiểu biết và viết sai lạc sự việc , rồi lại 
xảy ra xức mẻ tình người Việt thêm . 
 
Tuy nhiên, vì nhân chuyện cái email của ACE bên Pháp này đến mọi người trong 
chuyến đi HNAC2015 vừa qua hay đến các ACE khác trên diễn đàn , để thông 
hiểu biết thêm các chi tiết mà các ACE sẽ đọc các phần giải đáp của các ACE 
bên Pháp và California , tôi xin chỉ tóm tắt về hành động của tôi mà một số cá 
nhân có nhận định thiếu hiểu biết và viết sai lạc sự việc là : 
 
Những hành động mà tôi đã làm đến một số cá nhân ( dù lớn tuổi hơn tôi ) , là 
những hành động cần thiết và đúng vì những cá nhân đó đã có những hành 
động sai trái đến tập thể ACE trong chuyến đi và đến DANH DỰ của người VIỆT 
NAM khi bị những người NGOẠI QUỐC PHÊ BÌNH về những hành động SAI 
TRÁI của một số ACE cá nhân đã có những NHẬN ĐỊNH SAI LẠC, HÀNH 
ĐỘNG VỊ KỶ , và HÀNH ĐỘNG SAI và NGANG NGƯỢC , làm cho các người HƯỚNG DẪN CHUYẾN ĐI gặp KHÓ KHĂN trong công việc và bổn phận của họ 
lo cho chúng ta, do các ACE trong BTC HNAU2015 giao phó cho họ . Nếu tôi có 
gặp mặt trực tiếp đến ACE cá nhân đã bị tôi khiển trách , tôi vẫn không ngại 
ngần để nói chuyện phải trái và phân tích sự sai lầm trong các hành động của 
ACE cá nhân đó mà tôi tin chắc nếu ACE khác gặp hay biết , cũng sẽ có hành 
động khiển trách đến cá nhân của ACE đã vi phạm sai lầm việc làm của cá nhân 
đó trong chuyến đi vừa qua . Tôi chỉ mong rằng ai đã làm lầm lỗi, cũng nên biết 
rằng tôi không phải khiển trách vô lối đến ACE đó , mà chỉ vì tôi đã "NÓNG 
GIẬN" khi thấy ACE đó cũng là những người đáng lẽ là "LEADERSHIP" từ kinh 
nghiệm, dấn thân , và có thể gián tiếp liên quan đến tổ chức HNAC2015 này , 
nhưng lại quên việc lớn mà lo việc vị kỷ hay thụ động đến tập thể , trong khi tập 
thể đang cần người giải quyết các khúc mắc cho tập thể . 
 
Về các phần việc xảy ra giữa các ACE nhóm bên Pháp ( Anh Lộc , Anh Thái , 
Chị Hồng Cúc , Chị Phạm Nhã ) và các ACE nhóm bên Hoa Kỳ ( Anh Năm , Anh Hân , Chị Hương, Chị Bích Thuỷ, ...v...v...) , khởi đầu chúng tôi chỉ biết đến 
nhóm ACE bên Hoa Kỳ , nên cá nhân tôi đã có những nhận định và phán xét khá 
nghiêm khắc đến các ACE bên Pháp trong vấn đề tin tức và điều hành trong các 
việc ở giai đoạn đầu . 
 
Tuy nhiên, sau khi tôi được tham khảo thêm các dữ liệu và chi tiết phía bên trong 
hậu trường , khi các ACE bên Pháp đưa ra cho các ACE chúng ta được hiểu biết 
thêm . Sự việc đã không đơn giản và đúng như giai đoạn khởi đầu , mà có nhiều 
khúc mắc và thiếu thông cảm giữa hai nhóm tổ chức ( sự việc này hơi dài dòng , 
xin để hai nhóm trình bày . Cá nhân tôi, thì người leader của nhóm Hoa Kỳ đã 
hay chưa đủ khả năng giải quyết vấn đề nội bộ để mang lại hoan hỷ và sự hoà 
đồng đến mọi ACE ( vì đang là leader ) thì laị buông xuôi hay tạo thêm sóng gió , 
nên sự việc lại thêm khó khăn và rắc rối thêm cho người tham dự . Lẽ đó, tôi đã 
IM LẶNG KHÔNG CÓ THÊM CÁC NHẬN ĐỊNH NGHIÊNG NGÃ QUA BẤT CỨ 



NHÓM NÀO , mà chỉ làm theo các thông cáo có LÝ và ĐÚNG của từ hai nhóm 
đòi hỏi ( chúng tôi đã tham dự tất cả mà không thay đổi theo bất cứ nhóm nào , mà chỉ làm theo đúng như chương trình đã cho biết từ đầu , để tránh nghiêng 
ngã và mang lại phức tạp đến BTC HNAC2015 , vì quá nhiều người thay đổi mọi 
thể thức , chương trình làm cho BTCHNAC2015 thêm rối loạn ). Tuy nhiên, 
chúng tôi phải theo đòi hỏi của các ACE bên Pháp , vì các ACE nhóm bên Hoa 
Kỳ ( Đa Số ) lo cho HNAC2015 đã lại THÔNG BÁO TRÊN DIỄN ĐÀN ĐỒNG 
Ý GIẢI THỂ, XIN GIAO TRỌNG TRÁCH ĐẾN các ACE Bên Pháp , VÀ SẼ YỂM 
TRỢ (GIÁM SÁT) dùm cho mọi ACE với BTCHNAC2015 bên Pháp , cho công 
việc được trôi chảy và êm đẹp . Như vậy ACE bên Hoa Kỳ ( đa số ) sẽ không 
trực tiếp mà để bên ACE bên Pháp trực tiếp giải quyết mà chỉ làm cố vấn thôi . 
Nhưng sự việc lại không xảy ra đúng như thế . Tôi xin để các ACE hai nhóm tự 
suy gẫm PHẢI TRÁI và nên tránh đôi co qua các từ không được hay ho lắm , dù 
gì các ACE cũng xuất thân từ một trường Đại Học có danh tiếng tốt ở Việt Nam , 
và các ACE cũng tối thiểu nằm trong danh sách là "CÓ ĂN CÓ HỌC" của lớp 
"TRÍ THỨC VIỆT NAM" , chứ không phải "THẤT HỌC" mà dùng các từ 
không được tốt cho nhau . Vì cái này là nội bộ giữa ACE hai nhóm .   
Về phần việc chúng tôi. Chúng tôi cũng đã phải làm theo các đòi hỏi bên các 
ACE bên Pháp và đã NHỜ các ACE bên Pháp GIÚP ĐỠ một số việc mà BỊ BÃI 
BỎ không như lúc đầu BTCHNAC2015 dự định như: 
 
1- Nhờ chị Hồng Cúc và Chị Nhã trang trả tất cả chi phí cho các chuyến xe bus 
tour bao gồm tất cả chi phí cho tiền tips đến các nhân viên lái xe và hướng dẫn 
viên ( sau hết còn lại bao nhiêu, chị Nhã đã gửi bồi hoàn lại cho chúng tôi ) . 
2- Chúng tôi đã theo yêu cầu ACE trên các chuyến xe bus chúng tôi đi , đóng 
góp tiền để trả cho các tài xế xe bus và các hướng dẫn viên . 
3- Tự trang trải tất cả các chi phí trong các chỗ du ngoạn , bằng cách trả tiền 
trực tiếp hay qua yêu cầu của các Hướng Dẫn Viên trong chuyến du ngoạn . 
4- Nhờ Chị Hồng Cúc mua vé dùm để đi TGV từ Spain về lại Pháp , ngày 12 
tháng 8 . 
5- Nhờ Chị Hồng Cúc mua vé xe và ghi tên đi xe bus từ bến tàu ra nhà ga TGV, ngày 12 tháng 8 . 
6- Tự lo trả tiền taxi chuyến xe đi từ nhà ga TGV về khách sạn Marriott, ngày 12 
tháng 8 
( cám ơn Anh Lộc đã có nhã ý trả tiền cho chúng tôi , nhưng chúng tôi không 
muốn vì đủ khả năng lo liệu được . Rất cám ơn sự thành tâm của Anh Chị Lộc 
về việc này, mong anh chị dưỡng sức khoẻ, dù tuổi đã cao và sức khoẻ không 
được tốt mà vẫn phải tháp tùng đi cruise cho tròn trách nhiệm của người lãnh 
trách nhiệm ) . 
7- Tự lo book phòng cho ngày 12 tháng 8 khi đi về từ nhà ga TGV để ngủ 
qua đêm ở Marriott trước khi ra phi trường về lại USA ngày hôm sau, 13 tháng 8. 
8- Tự lo book phòng cho các ngày 26/6-30/6, như theo yêu cầu của các ACE 
nhóm bên Pháp 
9- Tự lo liên lạc với các ACE bên Pháp và Chị Bích Thuỷ trong các việc như: lộn 
xộn chỗ ngồi ở phòng ăn mỗi tối trên Cruise, ...v...v..... 



Tóm lại, chúng tôi đã theo dõi và đã làm theo các đòi hỏi của hai bên ( nhóm bên 
Hoa Kỳ dù đã giải thể, và nhóm bên Pháp lãnh trách nhiệm ), mà không nghiêng ngã hay chỉ nghe một chiều mà không theo đòi hỏi của chiều kia . DO ĐÓ, chúng 
tôi đã hầu như không gặp một trở ngại hay khó khăn gì từ ban tổ chức 
HNAC2015 ( nói chung hai nhóm ). Chúng tôi xin cám ơn đến các ACE của hai 
nhóm đã lo cho chúng tôi giảm thiểu mọi khó khăn trong chuyến đi vừa qua . Dù 
chuyến đi vừa qua , thật sự có nhiều sự bất như ý , nhưng chúng tôi thông 
cảm đến mọi ACE đã lo lắng , không quản thời gian và khó khăn đã lo cho mọi 
người tham dự , các việc bất như ý đều chắc không ngoài ý muốn hay tầm kiểm 
soát của ACE điều hành trực tiếp hay gián tiếp . Chúng tôi không khiếu nại hay 
khiển trách gì cả . 
 
Nếu một số ACE nào có bị trở ngại hay khó khăn ( xe đưa đón hay không biết 
việc gì sẽ xảy ra làm chậm trễ mình ) , có lẽ vì thiếu tin tức hay không được biết 
rõ ràng các đòi hỏi của ban điều hành HNAC2015 , nên có vài sự việc xảy ra bất 
như ý đến cho ACE đó . Tuy nhiên, theo tôi biết là ban điều hành đã giải quyết 
thoả đáng cho mọi ACE , nếu có bị trục trặc ( không có ghi tên cho xe đưa rước ). Bằng Chứng rõ ràng là chính tôi đã đi đến các xe bus và hỏi "CÓ AI BỊ TRỞ 
NGẠI HAY THIẾU SÓT gì không ?" trước khi xe rời bến tàu . Mọi ACE dù có hay 
không ghi tên đều được lên xe để đi đến chỗ mình muốn . Không như có vài 
ACE nào đó tự lo, tự tách riêng đi , làm cho các ACE điều hành và người hướng 
dẫn viên hôm đó phải chạy đi tìm hay tìm hiểu , để cho các ACE khác phải ngồi 
trên xe chờ đợi . 
 
Để tóm tắt, theo tôi nghĩ thì các ACE trong BTCHNAC2015 lãnh trọng trách đã 
làm những gì cần thiết qua sự hiểu biết và thông báo tin tức đến mọi người mà 
các ACE cho biết . Họ đã cố gắng bỏ qua các khó khăn , trở ngại và thiếu thông 
cảm của một số ACE không cùng ý kiến làm việc , để hoàn thành nhiệm vụ tự 
nguyện cho chuyến HNAC2015 này . Một số sự việc xảy ra là ngoài ý muốn của 
BTCHNAC2015, mà không tổ chức nào mà hoàn hảo cả . Còn vài chuyện xảy ra 
trong việc điều hành chuyến đi thì đó là sự xảy ra trong nhóm đi cùng nhau trên 
xe hay đi du ngoạn , mà chính vì nhóm đã có vài cá nhân không theo tập thể , tự ý làm theo cá nhân , hay không nghe theo người hướng dẫn viên , hay không 
để ý đến các lời người hướng dẫn của nhóm , để xảy ra vài chuyện đáng tiếc 
hiểu lầm trong chuyến đi cùng nhau . Đó là ngoài ý muốn của BTCHNAC2015, 
chúng ta nên tự suy gẫm và tự trách người gây ra sự việc . 
 
Còn sự thiếu sót, tranh cãi tiền nong, chuyển đổi ngân quỹ , chỗ ngủ không được 
hoàn hảo , xe đi đưa đón thiếu sót , thì các ACE cứ bình tâm xem xét lại các dữ 
liệu mà các ACE trong BTCHNAC2015 trình bày (xin xem ở dưới của 
BTCHNAC2015 trình bày sẽ rõ hơn ) , hay xét lại các công việc ngay chính mình 
có làm đúng theo sự yêu cầu, đòi hỏi của BTCHNAC2015 không ? Từ đó các 
ACE cứ trình bày rõ ràng minh bạch , chúng ta sẽ biết Phải Trái như thế nào . 
Tuy nhiên, nên tránh việc mạ lỵ , hay dùng các từ quá ư chỉ trích nặng nề , thiếu 
giáo dục để nặng nhẹ nhau , mà sự việc thật không đáng để xảy ra như thế . 



Mình sẽ gặp nhau nhiều nữa . Chẳng lẽ gặp nhau sau này , chúng ta phải dùng 
dao búa với nhau sao ?  
Vài giòng đến các ACE Thụ Nhân, mong không xảy ra đôi co nữa, mà nên xét lại 
mình đã làm đúng hay chưa để bổ khuyết . Nếu có thiếu sót hay lầm lẫn, nên chỉ 
bảo sửa sai hay bỏ qua nếu không quá tai hại đến cho mình . 
 
Chúng tôi, sau khi thông hiểu các sự việc giữa hai nhóm "Khởi đầu USA và Bên 
Pháp lãnh trọng trách tiếp tục" , thì trước hết cá nhân tôi xin cám ơn hai chị Hồng 
Cúc và chị Phong Nhã dù vẫn tiếp tục bị đả kích dữ dội và thiếu thông cảm của 
một số ACE , vẫn cam đảm , nhẫn nhịn để chu toàn phần việc lo cho chuyến đi 
HNAC2015 của ACE Thụ Nhân và thân hữu được giảm thiểu tối đa trở ngại, chi 
phí và khó khăn trong việc từ xa đến tham dự HNAC2015 này . Cá nhân tôi xin 
thành thực cám ơn và cảm khích các chị không vì trở ngại mà lo cho tập thể dù 
vài chuyện có thể vượt ngoài sự hiểu biết và khả năng của các chị . 
 
Thật sự, nếu bỏ qua các rào cản tự tạo hay bất đồng cá nhân , mà cùng chung tay làm việc của các ACE của cả hai nhóm thì tôi nghĩ chắc chắn chuyến đi vừa 
qua HNAC2015 của Thụ Nhân rất là hoan hỉ đến từ mọi ACE . Chỉ vì thụ động 
hay tự tách nên đã có vài sự việc đôi co nhau , gây ra khó khăn giữa nhau mà 
quan trọng là gián tiếp làm đau lòng đến cho tập thể của Thụ Nhận mà còn lan 
đến vấn đề dân tộc , Việt Nam ta đối với người khác nguồn gốc Việt , để họ phê 
bình hay thản thốt bình phẩm đến lối LÀM VIỆC, PHỐI HỢP, DANH DỰ của 
người Việt Nam ta . 
 ĐNT 
TDVHNAC2015. 
 CHÚ THÍCH: Xin để ý. Vài cá nhân trên diễn đàn đã đi quá mức hạn định , đã có 
thể vi phạm đến vấn đề Defamation Law được hạn định bởi luật pháp ở bên đất 
nước Hoa Kỳ này . Xin nên chấm dứt ngay khi đã dùng các từ quá nặng nề mạ 
lỵ , vu khống hay vi phạm đến danh dự cá nhân . Nếu vẫn cứ tiếp tục , có thể sẽ liên đới đến defamation law ở nước Hoa Kỳ này , mà đã được ghi nhận là vi 
phạm trên "Public" với chứng từ của khá đông ACE trên diễn đàn , mà kết quả 
sẽ không tốt cho cá nhân đó , nếu sự việc được đưa đến công pháp để được 
cứu xét phải trái . Mong rằng cá nhân đã làm nên đọc và hiểu đây là ý tốt chứ 
không phải xấu ý gì , để tránh việc thưa kiện không hay va nhỏ nhoi này, mà 
phần trái sẽ nghiêng nhiều về cá nhân đã viết các từ quá sai và quá nặng đến cá 
nhân khác.  
 * * * 
Kim Ho (kimlacbt@gmail.com) 
Envoyé : 14 août 2015 21:16:32 
À : Thu nhan 1-2 (thunhan1-2@yahoogroups.com); TNIC nhom 
(thunhan@yahoogroups.com) 
 



Cám ơn bài viết của Lựu, nhờ đó mà vấn đề càng ngày càng được tỏ rõ ra. 
Hội ngộ đã xong, tạ ơn Chúa và Trời Phật giúp chuyến đi bình an. Mọi người trở về nhà vui vẽ mặc dù có hơi mệt vì tuổi già, với lại đường bay quá xa, nữa vòng 
trái đất, đang hè ở Âu châu mà gặp lạnh ở Úc nên người nào cũng mè nheo 
Hôm nay cũng xin được chính thức cám ơn ban tổ chức Âu châu đã bỏ công 
sức lo cho tụi này có được một chuyến đi nhớ đời. 
 
Tưởng mọi việc đã được xếp sổ, khóa hồ sơ, không ngờ lại vẫn còn nghe văng 
vẳng tiềng muỗi vo ve chung quanh 
 
Không sao! không có chi cả ! 
 
Bài viết đúng, chứng cớ phân minh, có 2 bên cùng đáp trả thì đúng sai không 
cần phải lôi kéo vì mọi người thừa hiểu biết, để phán đoán. 
 
Sự kiện bây giờ không còn ở trong giới hạn nhỏ hẹp như lúc ban đầu quanh 
quẫn trong nhân sự ban tổ chức mà nó đã lan qua vấn đề tiền bạc, rồi đến nhân cách. 
 
Càng viết càng thấy lọt vô mê hồn trận, lò bát quái. 
Không phụ giúp mà còn góp ý thì chỉ làm cho vấn đề rối rấm thêm. 
Quan niệm như vậy nên vợ chồng chúng tôi không có ghi tên vô diễn đàn Hội 
ngộ. 
Hôm nay thấy mail cô Bích Thủy đề cập đến nhóm Úc châu nên anh chị lên 
tiếng. 
 
" 3) Biết rằng 25 anh chị ở Úc có thể đóng rate khác chúng tôi ở Mỹ và Canada, 
nhưng đã nếu "Hội 4 người" đã dùng ISIS rate cho những người ở Mỹ thì có lẽ 
các anh chị ở Úc cũng không thoát khỏi cảnh này. Hoạ chăng vì tất cả 25 anh chị 
ở Úc có đi Gala của" Hội 4 người tổ chức" nên được đối xử khác chăng? " 
 
Hồng Cúc lo cho mọi tham dự viên sòng phẳng, tiền bạc đóng góp đều căn cứ vào hóa đơn, biên nhận, nếu có sai biệt thì sẽ được sũa chữa ngay. 
Câu văn trong bài viết của em là võ đoán, nó không có fair giữa nhóm Sydney và 
các tham dự viên khác cùng đi tour. 
Mong những hiểu lầm sẽ được xóa bõ để đem lại niềm hòa khí trong bạn bè Thụ 
nhân chúng ta. 
 Hồ văn Các + Lac Kim Anh K1 
 
* * * 
 aihdang@yahoo.com (aihdang@yahoo.com) 
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À : richard le  
Cc : DA-LIST, Luong V. Tran, pduccali@yahoo.com, nguyeyo@yahoo.com, 
ptbs5888@gmail.com, vktdalat@yahoo.com, tvthanh7@yahoo.com, nguyenlang@yahoo.com, 
johnndoan@yahoo.com, TTrinh4155@yahoo.com, nhungloiparthenais@yahoo.com, hongdalat@hotmail.com, tiennguyenc@yahoo.com, thunhancan@gmail.com, 
ptrankg@gmail.com, thuthuyk7@yahoo.com, pmtien@yahoo.com, ngahoang516@yahoo.com, 
luocvt@hotmail.com, hangthuyho@gmail.com, thiendho@gmail.com, lienhoathai@yahoo.ca, 
hoaenglish@yahoo.com, annto_le@yahoo.com, huongvietvo@yahoo.com, 
tdn2zero5@yahoo.com, hhduong2004@yahoo.com, ntdhnh@gmail.com, minhphan@cox.net, 
orchid2K5@gmail.com, tammyhoatran@yahoo.ca, chithanh55@yahoo.com, 
mailan_n@yahoo.com, doan_anh14@yahoo.com, buunguyen123@yahoo.com, 
ThanhVo@uottawa.ca, thanhnguye2000@yahoo.com, pphaolo@yahoo.com, 
Le.tucam@gmail.com, chauvo_2003@yahoo.com, chauthanh@yahoo.com, tm_tt@yahoo.ca, 
hoaiandalat@yahoo.com, Tân Lộc Le, Hongcuc Tonthat, Thai Mai - K1, Han Phan, Thuy Ha, 
Thanh-Huong - K10, Nam Van Nguyen, TNIC Nhom, Dalat Groups, TN-K5  
Hi all, không biết Anh Chị Em TNIC đã chán nghe ( đọc) chưa những chuyện dài 
của HNÂC ?? Sao đã có nghe nói là chấm dứt rồi mà, thiệt là nãn quá, không 
biết làm sao , tại hạ có dính dáng gì chuyện nầy đâu, cứ phãi nghe chuyện nầy hoài, thật là cãm ơn nếu không còn phãi nghe nữa, Thanks  
 
 


