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Sóng thần tàn phá Nhật Bổn đầu năm 2011,
khiến người viết miên man nhớ hải cảng
Sendai, nhớ các bạn HĐ cùng dự The 6th
Nippon Nat’l Jamboree, 37 năm trước đây!
Phái đoàn Việt Nam (HĐVN) gồm 8
người: Trần Trung Hợp, Lê Văn Tâm, Đỗ Tiến
Nam, Nguyễn Sĩ Thịnh, Nguyễn Văn Thế, Trần
Qúy Vượng, Nguyễn Phan Pha và Phan Thanh
Linh.

Từ trái qua: Hợp, Tâm, Nam, Thịnh, Thế và Vượng

Tới Tokyo, Hướng Đạo Nhật (HĐNB)
đưa chúng tôi vào khách sạn New Otani cùng
các phái đoàn HĐ Á-châu (Úc, Tân Tây Lan,
Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Saudi Arabia,
Malaysia, Singapore, Philippines, Hong Kong,
Taiwan, South Korea). Bước vào đại sảnh khách
sạn New Otani, chúng tôi ngỡ ngàng với mầu
sắc đồng phục HĐ của các phái đoàn. Hàng
trăm HĐ gặp gỡ chào mừng vui vẻ, thân mật.
Sau buổi tiếp tân, HĐNB đưa chúng tôi du
ngoạn Tokyo. Bắt đầu thăm Imperial Palace,vào
lâu đài Edo cổ kính. Nơi Hoàng gia sống thanh
lịch bên hồ Choiya thơ mộng

HĐVN và các phái đoàn HĐ Singapore, Pakistan, India,
Philippines (áo đỏ) trước cổng Hoàng Thành

HĐVN cùng phái đoàn Úc, Malaysia, India và S. Korea

Buổi trưa, thăm Tokyo Tower cao
333m, hình dáng tương tự Tour Eiffel ở Paris.
Từ tầng cao 250m, dùng viễn kính nhìn ngắm
ngoại ô Tokyo, chúng tôi thấy nhiều cao ốc chọc
trời, xa lộ đan kết chằng chịt. Ngắm nhìn chóng
cả mặt mà vẫn ham, vì thấy tận mắt những kiến
trúc tân kỳ của nước văn minh hàng đầu Châu
Á. Nội thành Đông Kinh thì giăng mắc như bàn
cờ. Đường trong hẻm chật hẹp nhưng nhà cửa
sạch sẽ, cây cỏ xanh tươi
Sau khi ăn trưa tại Nhà hàng dưới Tokyo
Tower, chúng tôi đến Asakusa, khu thương mại
xầm uất với chùa Senso-Ji . Giữa cổng chùa,
một lồng đèn lớn mầu đỏ chót lôi cuốn du khách

Sau cổng, hai dãy hàng quán mầu sắc thật hấp
dẫn, sạch sẽ ngăn nắp. Người qua lại đông đúc
nhộn nhịp, nhưng không chen lấn. Trước khi
vào điện thờ, người Nhật thường rửa tay bên hồ
nước nhân tạo. Thanh niên thiếu nữ tuần tự xếp
hàng rút lá xâm từ máy tự động. Cảnh vật an
lành khiến du khách thoải mái!
Sau cơm chiều, chúng tôi thả bộ ra khu
Ginza, lộng lẫy ánh đèn. Dân chúng qua lại tấp
nập, không hỗn độn. Xe hơi dừng lại nhường
người qua đường, trong khi không thấy bóng
dáng cảnh sát giao thông quanh đó. Đặc biệt
thời ấy, Nhật bổn sản xuất xe gắn máy ồ ạt chở
qua Saigon . Nhưng Tokyo chỉ có một số ít xe
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gắn máy chạy trong hẻm, trừ người phát thơ và
cảnh sát chạy ngòai đường lớn! Chúng tôi lân la
qua những cửa hàng sáng chưng, nhìn ngắm
nhiều thứ hàng lạ mắt, sang trọng. Nhưng không
dám la cà quá khuya, vì hôm sau bay đi sớm.
Hơn 200 HĐS xếp hàng tại phi trường
cũ Haneda chật trội, đông đúc (Lúc này phi
trường Narita đang xây cất), người Nhật nhường
cho HĐS vào máy bay trước. Hạ cánh tại
Sapporo, môt thành phố tân lập nằm trong thung
lũng rộng lớn của Bắc Hải Đảo. Đường phố
rộng rãi, nhà cửa thẳng tắp. Sản phẩm đặc biệt
là bia, bia Sapporo – Trước khi vào trại, chúng
tôi thăm danh lam thắng cảnh vùng núi Moiwa,
vài dấu tích của Thế Vận Hội Mùa Đông 1972.
Hiện nay là các sân tập thể thao trên tuyết
Theo quốc lộ #36, chúng tôi vào đất trại
Họp Bạn. Một rừng cây non rông hàng chục
ngàn mẫu. Chính quyền Hokkaido chuẩn bị
dựng nên một thị trấn mới sau khi Họp Bạn bế
mạc: Họ đã đặt sẵn hệ thống điện nước và kiến
tạo các bưu cục, ngân hàng, bệnh xá trên đất
trại. Di dân đã đến mở hàng bán cho trại sinh.
Một kế hoạch di dân thiết thực, vừa giúp trại
sinh có đầy đủ tiện nghi tối thiểu. mà di dân bắt
đầu cuộc sống ngay phần đất trại này

Các Phái đoàn HĐ quốc tế vào tiểu trại 4 được ban nhạc
HĐNB đón tiếp với những lồng đèn tuyệt đẹp

Chúng tôi nhận đất trại xong thì cấp tốc hạ cây
rừng, dựng nhà sàn. Tầng trên 8 người ngủ, phía
dưới triển lãm hình ảnh HĐVN trong thời chiến
(Hình mỹ thuật của các trưởng. Trần Cao Lĩnh,
Trương Trọng Trác và Lưu Hồng Phúc). Phía
sau là phòng ăn, bếp… Chúng tôi vừa theo
chương trình Họp Bạn, vừa làm thủ công trại
nên khá vất vả, cố gắng ngày đêm mới tạm
xong. Tuy nhiên chúng tôi hãnh diện vì lều
HĐVN cao nhất trong các lều trên đất trại Họp
Bạn. Và vui mừng khi Trại Trưởng Họp Bạn
đến thăm, đã đặc cách cho lưu lại nhà sàn duy

nhất này cho HĐS Nhật về xem! Các lều khác
phải tháo dỡ, dọn sạch sau khi bế mạc.

Phóng viên Hokkaido Shimbun đến thăm đã đăng bài
phỏng vấn, hình ảnh HĐVN trên nhật báo ở Sapporo.
Nguyễn Phan Pha (Đứng thứ 3, từ trái) và Phan Thanh
Linh (Ngồi giữa) đang du học tại Nhật giúp đỡ Phái đoàn
VN rất nhiều, nhất là thông dịch Nhật ngữ

Lễ Khai Mạc Họp Bạn vào buổi tối đẹp
trời (1-8-1974) với hơn 10 ngàn trại sinh tham
dư. Mở đầu, rừng cờ Nhật và đơn vị mầu xanh
trời diễn hành vào kỳ đài rất nghiêm trang và
ngoạn mục

Trại Trưởng vừa tuyên bố khai mạc, một
ngọn lửa lớn bùng lên sáng rực khán đài giữa
tiếng reo hò, mừng vui của trại sinh. Cùng lúc,
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bài ca Họp Bạn vang lên hùng dũng, lôi kéo mọi
người hướng về phía trước.

Thượng kỳ mỗi sáng

HĐVN rất vui mừng hướng lên ngọn cờ vàng
Việt Nam tung bay trước gió. Chúng tôi thấy
tràn đầy hạnh phúc được dự Họp Bạn quốc tế
với mầu cờ tổ quốc. Một dịp qúy hiếm của
HĐS trong khung cảnh lành mạnh vui tươi và
hòa bình thân hữu. Chúng tôi cố gắng hòa đồng
với các bạn năm châu trong các trò chơi, khi
giao thoa văn hóa …
Hai ngày sau, Hoàng Thái Tử AKIHITO (Bây
giờ là Nhật Hoàng) đến thăm. Toàn trại nhộn
nhịp chuẩn bị nghênh đón.

Phái đoàn HĐVN chuẩn bị diễn hành (Linh, Hợp, Thế,
Vượng, Thịnh, Pha, Nam đứng sau và Tâm chụp hình)
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Hoàng Thái Tử thăm tiểu trại 4, đặc biệt chỉ đến
thăm hai phái đoàn HĐVN và Hoa kỳ.

Phái đoàn HĐVN nghênh đón Hoàng Thái Tử đến thăm
Triển lãm Hình ảnh HĐVN trong thời chiến

Hoàng Thái Tử trạc 40, đeo huy chưong Sói Bạc
của HĐ Thế Giới tặng. Ngài thong thả xem từng
tấm ảnh triển lãm, ân cần thăm hỏi và khen ngợi
HĐVN qua hình ảnh cứu trợ nạn nhân chiến
tranh

Trò chơi ”tìm bạn”, reo hò vui vẻ, nhộn nhịp kết thân

Tham dự trò chơi mệt về lều nghỉ, thì lại tiếp
khách đến thăm liên tục! Nào xem hình ảnh, hỏi
thăm VN, nào trao đổi kỷ vật… Quà đặt biệt là
quốc kỳ VN và chữ ký tên rừng, nón lá bài thơ

Ngày Thân Hữu mở đầu với trò chơi
“Tìm Bạn” lôi cuốn hàng ngàn trại sinh tham
dự: Mỗi người đeo trước ngực một chữ Nhật,
chạy nhốn nháo tìm bạn cho đủ bộ chữ.
Trại có nhiều các trạm kỹ thuật, trò chơi
khác nhau: Bơi lội, chèo thuyền, bắn cung, leo
núi, thám du... Trại sinh nào đạt thử thách thì
được một dấu đóng trên gậy. Đủ 10 dấu, lãnh
một huy chương vàng đeo cổ. HĐVN được 3
huy chương vàng! Những toán Tráng đi giúp di
dân định cư quanh đất Họp Bạn. Các trưởng
phái đoàn được châu Tokyo mời đến thưởng
thức trà đạo, nghe đàn sáo cổ truyền… Những
ngày vui hãn hữu, khó quên.
Cả bầy Sói lên lầu dung dinh mà không sụp đổ!
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Đêm lửa trại chia tay

Họp Bạn bế mạc, các phái đoàn quốc tế được du
ngoạn nước Nhật (Hẹn kỳ sau!)

Trần Trung Hợp
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