HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG – HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
( HĐTƯ - HĐVN )
Lời ngỏ: Có lẻ đề tài không có chi mới mẻ, thế nhưng trong hiện tại, tuy khả năng chỉ thuộc hàng ..”
dựa cột mà nghe..“, tôi muốn tự nhắc mình cũng như xác quyết con đường mình chọn, song song
chia sẻ cùng anh chị em, nếu có thể, để cùng bên nhau ….“lên đường!“.

HĐTƯ - HĐVN : ĐIỂM HỘI TỤ..
Xin tóm lượt những dữ kiện liên quan:
1-Quốc nạn 30.4.1975, đánh dấu ngày nước VNCH đã bị đồng minh “toa rập“
để tập đoàn CS cướp đoạt khiến hàng triệu dân VNCH tìm đường rời bỏ quê
hương! Anh chị em thuộc hai Hội Nam và Nữ HĐVN, hai Hội đã từng là Hội
viên chính thức của HĐTG, cũng không ngoại lệ, khi có dịp. Cũng có anh chị
em đã không đến được bến bờ tự do…
2-Ngay khi còn ở các trại tị nạn Đông nam Á, một số anh chị em đã thành lập
Đơn vị HĐ.
Xin xem hình đính kèm cuối bài, trích từ Kỷ Yếu 60 Năm Hướng Đạo Việt
Nam, 1930 – 1990, phát hành vào dịp trại Thẳng Tiến 3, Cali. - USA …….
Gesendet von meinem ASUS

3-Sau khi được nhận cho định cư ở các quốc gia thứ ba, từ cuối thập niên 70
đến khoảng đầu thập niên 80, lần lượt các Đơn vị HĐVN ra mắt khắp
nơi: Canada – Âu - Mỹ - Úc châu.
4-Theo VP/HĐTG, chúng ta cần và nên kết hợp tất cả “nhằm qui về một mối!“,
Trưởng Laszlo Nagy, đã gởi thư cho (Cố) Trưởng Nguyễn văn Thơ và Trần
văn Khắc …..
Xin ghi lại một đoạn, trích từ báo Liên Lạc Xuân Nhâm Ngọ 2002, Kỷ niệm10
năm. Bài Tóm Lược Lịch sử PT/HĐVN của Cố Trưởng Nghiêm văn Thạch,
trang 21&22:
“…1983 - Hội nghị Costa Mesa hai ngày 02 – 03 tháng 7 dl. do Hiệp hội HĐVN
triệu tập dưới sự chủ tọa của tr. Trần Văn Khắc và tr. Phan Như Ngân, thông
qua Hiến chương và Nội Lệ Phong trào HĐVN ở hải ngoại. Hệ thống kết hợp
gọi là Hội Đồng Trung Ương (HĐTƯ), qui tụ các chi nhánh (CN) ở mỗi nước
định cư và đơn vị tạm thời ở các trại tiếp cư…………


Giám đốc Văn phòng HĐ Hoàn Vũ (Ttr. Laszlo Nagy) rồi BSA
trung ương lần lượt gởi thư chào mừng sự hình thành Phong trào
HĐVN. ……….“

Cũng đính kèm báo Liên Lạc - Kỷ niệm 30 năm Hội nghị Costa Mesa Hướng
Đạo Việt Nam 1983 – 2013, Bộ mới số 8. Hy vọng với nhiều chi tiết liên quan,
anh chị em sẽ hiểu rõ hơn. Xin coi liên quan đến Costa Mesa, và Thông cáo,
Hiến chương, Nội Lệ.
Một điều cần khẳng định: các Đơn vị HĐ của chúng ta từ Cộng đồng Người
Việt tị nạn cs mà hình thành!.

HĐTƯ - HĐVN: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ..
1. KHÔNG LÀ MỘT HỘI.
Theo qui định của WOMS, HĐTƯ- HĐVN sẽ không bao giờ được (tái!) chấp
nhận là thành viên như trước kia. Chuyện ai cũng hiểu. Chúng ta chưa bao giờ

…tự cho mình, HĐ TƯ - HĐVN, là một Hội. Chỉ có những kẻ “tâm địa bẩn
thỉu“ không ngừng nhai đi nhai lại, trơ trẻn cố tình vu khống (thi hành theo
hợp đồng đặt hàng của bọn nào đó?) chúng ta trong thời gian qua!
Hiến Chương và Nội Lệ đã ghi rõ mục đích và nhiệm vụ của HĐTƯ-HĐVN,
có lẻ từ nay không nên “đôi co chi với hạng này“.
2. LÀ MỘT HỘI.
Mỗi quốc gia đều có những qui định, điều kiện riêng mà mọi người nếu
muốn xin lập Hội phải hội đủ những qui định này, thí dụ như Hội Thể Thao,
Hội Giúp Người Già..v..v... Điển hình, dựa theo luật 1901 của chính phủ Pháp,
Hội Nam và Nữ HĐVN bên Pháp đã xin lập Hội và được chấp thuận. Luôn
tiện xin ghi lại một hai điểm trong bài viết của Tr. Voi già ghi trên, trang 20:
“ ….. 1977 - …….
- Tai Paris, tr. Nghiêm Văn Thạch và tr. Đỗ Đăng Đi được mời
hướng đẫn sinh hoạt HĐ của một nhóm trẻ thuộc các gia đình Việt kiều trước
ở Lào, do cựu tr. Nguyễn Tấn Hơn kết hợp, lấy địa bàn là Giáo xứ.
……………………………………..
1979 – Tr. Nghiêm Văn Thạch được các trưởng Nguyễn Tất Thành (cựu
Phó Thiếu trưởng, Đạo Biển Đông) và …………………, mời tới chấn chỉnh hoạt
động HĐ. Thành lập Liên đoàn Gia Định với sự ủng hộ của Hội AVITEC (hội
chuyên viên kỹ thuật gia), làm thành phần chủ lực cho Hội Nam Nữ HĐVN
tại Pháp (ASGVN) , phương thức tổ chức có sự đồng ý trước của Tổng hội HĐ
Pháp (Scoutisme Francais - SF). Tr. Bodino, Chủ tịch SF (Luật Khoa Trưởng
Viện Đại học Dijon) và tr. Nghiêm Văn Thạch hội họp ở Jambville (trại trường
SDF), duyệt ký thỏa hiệp chung theo đó ASGVN trở nên Hội viên Liên kết
…………. ……………………………………………………………. “.
Không thấy Tr. Voi già nhắc thêm đến ai, ngoài tr. Đỗ Đăng Di. Phải chăng nếu
có người đi theo (thật) thì “có hay không“ cũng chẳng “nhằm nhò gì“ cho nên
Tr. Voi già không (buồn) nhắc đến?. Ấy vậy mà trong thời gian qua có người

đã …“ tự rêu rao công trạng cho tất cả phải biết đến.. (sic)“ Nghe ai đó bảo
rằng…“ nhà gã trước kia ở gần kho đạn Long Bình!“.
Trở lại Tiêu đề, trong mỗi quốc gia, có lẻ ngoài Hoa Kỳ, các Đơn vị HĐVN sở
tại có thể xin lập Hội nếu hội đủ điều kiện yêu cầu, như bên Pháp, và sau khi
được chấp nhận, Hội sẽ được luật pháp Bản xứ bảo vệ!
Như vậy khi tất cả Hội HĐVN các nơi cùng hợp lại dưới danh nghĩa HĐTƯHĐVN, tuy WOMS không thể thừa nhận, điều dễ hiểu, nhưng trong mỗi
chúng ta tín nhiệm thừa nhận tổ chức của mình thì tại sao không thể?
Vị trí của HĐTƯ-HĐVN, theo ngu ý, nằm ở trong Tim, trong Tâm hồn và trong
sự kiên cường gìn giữ của mỗi chúng ta, những người tận tâm vô vị lợi với PT
và luôn kính ngưỡng theo gương những Trưởng lão thành, những người đã
giành cả đời mình cống hiến cho PT từ trong nước đến cả khi lưu vong mà
trong đó HĐTƯ-HĐVN cũng là bao tâm huyết của Quý Trưởng dày công để
lại! . Quý Cố Trưởng Trần Văn Khắc, Phan Như Ngân, Huỳnh Văn Diệp,
Nguyễn Đình Thư, Trần Văn Đường, Mai Ngọc Liệu, Trần Bạch Bích, Nguyễn
Trung Thoại, Mai Xuân Tý, Nguyễn Văn Thơ, Phan Nguyệt Minh, Nghiêm
Văn Thạch, Trương Trọng Trác, Tôn Thất Hy, Nguyễn Đức Lập…v…v.. và
..v…v…
HĐTƯ - HĐVN: SẼ RA SAO?
Tôi hy vọng mình nhớ không sai, đại ý BP đã nói với Tráng sinh : “ Tôi trao PT
lại cho các anh..“ Xin mượn lời này chuyển sang Trưởng Trần Văn Khắc:“Tôi
giao HĐTƯ – HĐVN lại cho các anh chị…“.
Cá nhân tôi luôn tự nhủ, hãy cố gắng sống cho đúng danh nghĩa của người tị
nạn chính trị, không vong ân, mất gốc, tư kỷ, càng không a dua, nịnh trên nạt
dưới. Ít ra tôi cũng học được Tính Khí trong HĐVN, điển hình cố Trưởng Phan
Như Ngân để lại..., luôn nhớ lời thơ trong bài Sống, Chết của Cụ Phan Sào
Nam.

HĐTƯ - HĐVN, theo ngu ý, là tâm nguyện chung của tất cả chúng ta, những
người phải bỏ xứ lưu vong. Tuy hình thức có khác với HĐVN trước kia nhưng
khởi xướng cũng do tinh thần HĐVN luôn ấp ủ trong anh chị em chúng ta,
chỉ chờ cơ hội..!
Nhớ đến hội nghị Costa Mesa, nhớ đến Quý Trưởng lão thành ngồi họp, thời
gian từ đầu tháng 7.1983 đến nay, 2019, cũng đã nửa đường một kiếp nhân
sinh Thất Thập! Trong đoạn đường trải qua cũng không mấy suôn sẻ, hết
người này đến kẻ nọ đâm thọc, quấy phá, dựng chuyện vu khống…và bây giờ,
thiết nghĩ đã đến lúc anh chị em chúng ta cùng dõng mãnh bên nhau tiến về
phía trước, phá bỏ chướng ngại khách quan và cả chủ quan:


khách quan, đưa đến từ những kẻ vong bản, nịnh bợ,“ những HĐ
gian cấu kết với hạng kiếm miếng cơm “..



chủ quan, do ngần ngại, không dám thoát ra “ khỏi cái khung
đóng chặc “, không dám noi theo những anh chị em HĐ khác, xóa
bỏ tư tưởng “phải …bám víu vào ..ai đó mới được! “. Không ít
những Hội HĐ …tự do, tự tại, chẳng lẻ những anh chị em HĐ
này không là… HĐ? Nếu chúng ta “bị dồn vào ngỏ cụt, phải dứt
khoát chọn lý tưởng của mình“ thì sẽ không có gì áy náy khi
…đành từ giả “cái liên hệ lâu nay!“ Tôi nhớ trong bài hát VN Quê
Hương Ngạo Nghễ của cố Trưởng Nguyễn Đức Quang có câu
:“..làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam..“ Tôi
nghĩ sẽ thật xấu hổ khi hát lời này mà mình lại “là dân Nam bạt
nhược, không dám sống vì lý tưởng, tự lừa dối bằng những mỹ từ
để cam chịu mãi bị cỡi đầu… “.

Từ thập niên 80, HĐTƯ – HĐVN dù được công nhận hay không, đối với tôi
không quan trọng, bởi đó là một thực thể mà tôi luôn trân quí, là công sức của
những người HĐVN tị nạn chính trị may mắn sống sót . Những mỹ từ dối trá,
những “hình tướng bề ngoài “ cho dù …nhộn nhịp, uy nghi (?) cũng sẽ không
làm tôi lay chuyển để mà quay lưng lại với HĐVN, rõ hơn là với HĐTƯ –
HĐVN!

Ngày 01 tháng 7., ngày tinh thầnTrần Văn Khắc, khi anh chị em vẫn luôn tổ
chức tưởng nhớ ngày này thì chắc chắn HĐTƯ – HĐVN làm sao có thể mất đi
trong chúng ta?
Gà lôi – Đức quốc
Tháng 5. 2019

