
                                CÓ HAY KHÔNG CÓ 

          LIÊN HỆ GIỮA HĐTƯ - HĐVN VÀ HỘI HĐVN !  

 

 

Xin thưa:  

Chữ viết tắt bên trên, ghi cho đủ là: Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam và Hội Hướng Đạo Việt 

Nam. Hội HĐVN ở đây là gồm hai Hội Nam và Nữ HĐVN thời Việt Nam Cộng Hòa. 

Dùng chữ Hướng Đạo Thái Lan hay Hướng Đạo Phi Luật Tân, chỉ là một cách nói đơn giản bởi vì nói cho 

đầy đủ, phải nói là Hội HĐ Thái Lan, Hội HĐ Phi Luật Tân. Nó chỉ là một Hội như những Hội Đồng hương..., 

Hội nghiên cứu... Riêng Pháp, Đức.... thì là Liên Hội HĐ.., gồm nhiều Hội HĐ đứng chung, vì vậy những nước 

này không có "đặc (hay độc!)quyền" danh xưng HĐ cho một tổ chức HĐ nào. 

Riêng HĐTƯ-HĐVN thì không thể, và chẳng bao giờ, là một Hội. 

 

Trong khả năng hiểu biết giới hạn, tôi xin được trình bày một lần về đề tài mà tôi nghĩ, cũng khá quan tâm 

trong chúng ta.  

 

Vậy thì CÓ hay KHÔNG CÓ liên hệ... 

 

CÓ:  

  

Ở  Hải Ngoại: 

Quốc nạn 30.4.1975, trong "cuộc bỏ phiếu bằng chân vĩ đại...", một số anh chị em 

(ACE) Huynh Trưởng Hội HĐVN đã phải trôi dạt khắp nơi trên bước đường tìm tự do. 

Sau khi tạm ổn định đời sống mới, có trường hợp vẫn chưa ổn!, không hẹn mà cùng 

nhau tái lập các Đơn vị HĐVN nơi mình cư trú. Từ khoảng gần cuối thập niên 70 sang 

thập niên 80, các Đơn vị HĐVN đã phát triển không ngờ. 

Vì là những Trưởng "gốc" Hội HĐVN cho nên dù phải theo những sinh hoạt do HĐ 

Bản xứ đề ra nhưng những bài bản sinh hoạt HĐVN trước đây không thể tránh khỏi 

đưa vào sinh hoạt thuộc Đơn vị mình mà các Trưởng đã...nhiễm sâu vào trong máu!  

Hình ảnh nghi thức khai mạc lúc nào cũng có chào cờ (Cờ Vàng Ba sọc đỏ), Quốc ca 

và cả Hội ca, được đổi thành HĐVN hành khúc cho phù hợp với thực tại cùng một số 

tập tục xét ra vẫn thích hợp...có lẻ cũng đủ chứng minh! 

Khi ghi danh thành lập Đơn vị với HĐ Bản xứ và được chấp thuận, như vậy là HĐ Bản 

xứ cũng đã mặc nhiên công nhận các Trưởng, những Huynh Trưởng của Hội HĐVN 

trước kia.   

 

Hội nghị Costa Mesa (Hoa Kỳ), ngày 02 và 03 tháng 7 năm 1983 dưới sự chủ tọa của 

Trưởng Trần văn Khắc và Phan như Ngân qui tụ tất cả các Chi Nhánh (bao gồm các 

Đơn vị) ở mỗi nước định cư, kết hợp thành một hệ thống gọi là HĐTƯ-HĐVN, bầu ra 



một Ban Thường Vụ và Trưởng Trần văn Khắc được bầu vào chức vụ Chủ tịch trong 

nhiệm kỳ đầu tiên này. 

Trưởng Nghiêm văn Thạch đã ghi lại trong bài Tóm Lượt Lịch Sử Phong Trào Hướng 

Đạo Việt Nam, đăng trong báo Liên Lạc, Xuân Nhâm Ngọ 2002, trang 21-22: 

"1983 -.................. 

-Giám đốc Văn phòng HĐ Hoàn Vũ (Tr. Laszlo Nagy) rồi BSA Trung ương lần lượt 

gởi thư chào mừng sự hình thành Phong trào HĐVN. Tuy nhiên, BSA cho rằng không 

cần đặt hệ thống "toàn quốc" của HĐVN trên lãnh thổ Hoa Kỳ; các đơn vị VN ký danh 

với BSA sẽ hoạt động trong khuôn khổ các hội đồng địa khu của hệ thống BSA (Sau 

này BSA đặt một cơ cấu đặc nhiệm HĐS gốc sắc tộc - Scout Reach)".  

 

Như vậy HĐTƯ-HĐVN CÓ liên hệ với Hội HĐVN (VNCH) và phải chăng như một 

"định mệnh(?)", trước kia bên nhà, Trưởng Trần văn Khắc là người khởi xướng Phong 

trào HĐ và nay, hải ngoại, là người cổ súy việc kết hợp các Đơn vị HĐVN khắp 

nơi..Cũng ngay từ năm 1983, BSA đã gởi thư chào mừng sự thành lập tổ chức này cho 

nên việc xử dụng danh từ Hướng Đạo (HĐTƯ-HĐVN) đối với BSA có lẻ đã không là 

vấn đề..! 

 

      

Ở Trong Nước: 

Những Huynh Trưởng "gốc" Hội HĐVN (VNCH) cũng tìm cách "giữ lửa HĐ" bằng 

cách lén lút hội họp mà trong cuối thập niên 70, thập niên 80 và khoảng đầu thập niên 

90 đã "sinh hoạt chui"! Những ..bài bản sinh hoạt chắc chắn cũng có những "nét trước 

1975" và điều này không có chi khó hiểu. Cá nhân tôi thật sự nghiêng mình bội phục 

trước sự dũng cảm của các Trưởng, nhất là đã bị công an "làm việc" mà vẫn không 

chùn bước!  

Từ khoảng cuối thập niên 90 các Đơn vị HĐ sinh hoạt công khai hơn tuy vẫn chưa 

(hay  không!) được chính thức chấp thuận. Họ, những người đương quyền theo nhu 

cầu củng cố quyền lực, chỉ ..làm ngơ! 

Như vậy có thể nói, những sinh hoạt HĐ trong giai đoạn này, nhất là "sinh hoạt chui", 

CÓ (ít nhiều) liên hệ với Hội HĐVN.  

 

KHÔNG CÓ:  

  

 Ở  Hải Ngoại: 

Thực tế, các Đơn vị ghi danh với HĐ Bản xứ cho nên chính thức đã là một Đơn vị trực 

thuộc dù trong sinh hoạt, HĐ Bản xứ cũng không hề "cấm đoán" việc bảo tồn bản sắc 

dân tộc của chúng ta. Các Đơn vị này là những HĐS Hoa Kỳ gốc Việt, đối với BSA. 



(Tương tự trước kia Đạo Kỳ Hòa là những HĐS-Việt Nam gốc Hoa thuộc Hội HĐVN-

VNCH!)  

Khi các em cũng như những Tập sự Trưởng gia nhập, họ "không trực tiếp" liên hệ gì 

với Hội HĐVN, một Hội đã bị bức tử và tài sản bị đương quyền cướp đoạt. Thay vào 

đó, anh chị em (ACE) có quan hệ trực tiếp hơn đối với HĐTƯ-HĐVN, ngoài HĐ Bản 

xứ. 

 

 Ở Trong Nước: 

Tương tự như hải ngoại, ACE trẻ gia nhập vào các Đơn vị cũng không "dính dáng" chi 

đến Hội HĐVN, ngoài sự biết rằng Trưởng của ACE vốn là "gốc" của Hội HĐVN! 

ACE có thể nghe kể rằng Hội HĐVN khởi đầu từ năm 1930...v.v.. nhưng cho đến cuối 

tháng 04.1975 thì đã không còn. Những chuyện tiếp theo chắc là linh động mà nói bởi 

vì thực chất đã khác với Hội HĐVN trước kia, ngoại trừ những kỹ thuật. 

 

Một số dữ kiện được biết đến, chẳng hạn được ra nước ngoài theo học các khóa huấn 

luyện ở Thái Lan...v.v.., vài tiếp xúc với VPHĐ - vùng Á Châu TBD với hy vọng được 

Tổ chức HĐTG thừa nhận, vì nhu cầu những nhóm HĐ phải kết hợp rồi sau đó lại 

chưa thành…v.v.. và...v.v.. 

Thiết tưởng việc này không chỉ riêng phụ thuộc vào ACE trong nước mà quan trọng là 

đương quyền có "gật đầu hay không", và chắc chắn không là việc chúng ta, hải ngoại, 

"chen vào (?)".  

    

TUY VẬY.. 

 

 Ở Hải Ngoại:  

" ...Vị Chủ tịch Ủy ban HĐTG, tức là nhân vật hàng đầu của Tổ chức Thế giới, đến 

chủ tọa lễ khai mạc trại họp bạn Thẳng Tiến 5 và ở lại đêm tại trại, vị Giám Đốc chấp 

hành Vùng Á châu - Thái Bình Dương từ Manila đến tham dự các trại họp bạn Thẳng 

Tiến 5 và 6. 

Năm 1998, lần đầu tiên kể từ biến cố năm 1975, một phái đoàn của HĐTƯ/HĐVN 

được đón tiếp trọng thể tại Hội nghị khoáng đại vùng châu Á - Thái Bình Dương, giữa 

các phái đoàn chính thức của các hội viên trong vùng...  "(Hướng Đạo Việt Nam và 

Cộng Đồng Thế Giới - Vĩnh Đào. Trang Web HĐTƯ-HĐVN 01.12.2004). 

HĐTƯ-HĐVN phải chăng không phải là một tổ chức "hữu danh vô thực" của người 

Việt tị nạn cho nên là "cái gai (mà ai đó) cần phải...dẹp bỏ?". 

  

 Do "liên hệ di sản tinh thần" của các Tr. "gốc" Hội HĐVN để lại, các Đơn vị thuộc 

HĐTƯ-HĐVN vẫn còn ràng buộc và là... thừa kế của Hội HĐVN. Chỉ kết thúc liên hệ, 

thừa kế khi không còn nghi thức chào cờ như đã và đang xử dụng, không còn nhắc đến 



những Trưởng sáng lập và cống hiến công sức từ khi còn ở quê nhà cho đến khi phải… 

chạy ra ngoài này, không còn nhắc đến (Đố Vui Để Học) rằng Anh hùng Dân tộc Ngô 

Quyền đánh tan quân Nam Hán, rằng Ngài Lý Thường Kiệt đã phá Tống bình Chiêm, 

rằng Đức Hưng Đạo Vương đánh tan quân Nguyên, Bình Định Vương Lê Lợi chém 

đầu Liễu Thăng ở Ải Nam Quan, Vua Quang Trung đánh tan quân Thanh không còn 

manh giáp...v.v., rằng nước Việt Nam trải dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, bao 

gồm các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa...  

 

Trong Nước: 

Cho đến nay, được biết các Đoàn HĐ vẫn chưa được chính thức cấp giấy phép hoạt 

động, nếu có thì chỉ do địa phương tự quyết định trong phạm vi trực thuộc không hơn 

không kém. 

 

Việc có được HĐTG công nhận hay không, như đã thưa, là chuyện trong nước. Việc 

này, NẾU CÓ, thì dĩ nhiên như vậy càng không còn dính dáng chi đến Hội HĐVN 

thuộc VNCH đã bị bức tử.  

Cho rằng các Trưởng sẽ vui mừng khi được công nhận! Có thể có nhưng không phải 

là không có ngược lại! Mừng chăng khi mà Hội HĐVN "mới" này sẽ hướng dẫn các 

em...theo "định hướng XHCN(?!)": chẳng những Nam Quan.... mà cả Hoàng Sa, 

Trường Sa "vốn không phải là của chúng ta", lập lại lời một thầy tu, thích chơn quang, 

đã nói trong buổi "thuyết pháp" là Anh hùng Lý Thường Kiệt của Dân tộc VN chúng 

ta mang quân sang đánh nhà Tống là ..hỗn láo…v.v..và (nhiều chuyện)...v.v..? 

 

Danh xưng HĐVN của HĐTƯ-HĐVN và Hội HĐVN "mới", NẾU CÓ, chắc chắn là 

không giống nhau. Điều cần nói thêm là, cho đến bao giờ Hội HĐVN "mới" được 

HĐTG công nhận, lúc đó hẳn hay.  

 

Mừng chi vội?  

 

 Tô văn Phước 

HĐTƯ-HĐVN 

   CN - Đức 

   06.2015 

 

         

  


