HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Nhân đọc bài phỏng vấn của ký giả Nguyễn Việt Linh trên báo Người Việt ngày
5.6.19, trong sự hiểu biết và khả năng giới hạn, tôi xin được trình bày một số góp
ý liên quan đến bài phỏng vấn nhằm rộng đường dư luận. Cũng xin phép ký giả
mượn lại những chữ viết tắt đã dùng trong bài.
Tổ chức HĐTƯ-HĐVN được thành lập vào tháng 7. 1983 tại Costa Mesa-Hoa Kỳ,
đã đáp ứng đúng tâm nguyện, mong ước của những Trưởng và anh chị em
Hướng Đạo sinh thuộc hai Hội Nam và Nữ HĐVN, những người tị nạn cs lưu vong
khắp nơi trên thế giới: chúng tôi tuân thủ, chấp hành trên tinh thần tự nguyện,
vô vị lợi và tương kính. Đây là một tổ chức không có thực quyền hành chánh,
không phải “của riêng“ bất cứ quốc gia nào, vì vậy chẳng có lý do gì để “đơn
phương bắt tổ chức này phải giải thể hay phải khép mình lệ thuộc..(?) “, và là
tổ chức duy nhất có thẩm quyền triệu tập, mời họp…v…v… mà chúng tôi từ Âu
sang Mỹ, từ Úc sang Gia Nã Đại chấp hành! Những trại họp bạn từ Thẳng Tiến
(TT) 1 tổ chức tại Jambville - Pháp năm 1985 cho đến gần đây nhất, trại TT 11
vừa qua, tổ chức không xa Thủ Đô Hoa Kỳ, Camp Snyder - Virginia, năm
2018…chắc cũng đủ cho chúng ta biết về “tổ chức không có thực quyền hành
chánh này “như thế nào.
HĐTƯ-HĐVN không phải là một Hội HĐ theo qui định của WOMS, cũng không
phải là một Hội trong các quốc gia mà anh chị em HĐ chúng tôi định cư. Xin thưa
rõ như vậy bởi vì những dã tâm đánh phá trong mấy năm gần đây luôn “nhai đi
nhai lại luận điệu rẻ tiền: HĐTƯ-HĐVN là một Hội Ma, là..lừa gạt..v..v..“ Chẳng lẻ
quý vị, quý Phụ huynh, thân hữu trong cộng đồng người Việt tị nạn cs kể cả
truyền thông “đã bị HĐTƯ-HĐVN lừa gạt“ trong suốt thời gian dài như vậy sao?
Để quý đọc giả có thể suy xét thêm, chúng tôi ghi lại một đoạn tiêu biểu của tác
giả Phạm Trần với tựa đề: “CUỘC CHIẾN CỜ VÀNG TẠI LITTLE SÀI GÒN“
"……….Cũng oái oăm và chua chát là cuộc tranh đấu bảo vệ danh xưng Việt Nam
và Huy hiệu Cờ Vàng lần này không xảy ra giữa người Việt ở Mỹ với Đảng Cộng
sản Việt Nam, mà giữa Phong trào Hướng Đạo của người Việt tị nạn có tên chính
thức là Ủy ban Trung ương Quốc tế về Hướng đạo Việt Nam (International
Central Committee of Vietnamese Scouting, ICCVS), tên gọi quen thuộc là Hội
đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam (HĐTƯHĐVN) với tổ chức Boy Scouts of

America (BSA), có sự tiếp tay của vài Hướng Đạo gốc Việt ủng hộ kế hoạch của
BSA muốn triệt tiêu ảnh hưởng của HĐTƯHĐVN trong cộng đồng người Việt ở
Hoa Kỳ. ………..“
(http://www.hdvietnam.de/web/data/File/2019/2019_03_28_CuocChienCoVang_PhamTran.pdf )

HĐTƯ-HĐVN đã có những quan hệ nào ngoài anh chị em HĐVN ở khắp nơi trên
thế giới?
Xin ghi lại một vài tiêu biểu :
-Từ năm 1983, nguyên Tổng Thư Ký của WOMS lúc bấy giờ, Trưởng Laszlo Nagy
đã liên lạc với Cố Trưởng Nguyễn Văn Thơ, vị Hội trưởng cuối cùng của Hội HĐVN,
và Cố Trưởng Trần Văn Khắc, vị sáng lập PT tại VN với đề nghị thành lập ICCVS HĐTƯ/HĐVN, đưa đến Hội nghị Costa Mesa… Trưởng James W. Sands, Ủy viên
Ủy Ban quốc Tế BSA, cũng đã liên lạc chúc mừng và chính thức mời Trưởng Thơ
cùng Trưởng Pauline (Phu nhân Trưởng Thơ) đại diện cho Ủy Ban Quốc Tế BSA
họp với HĐVN tại LA . Trưởng Sands viết :“ We would like to extend to you and
Pauline an invitation to participate in this meeting as representatives of our
International Committee…“ (LIÊN LẠC Xuân Canh Dần 2010 và Bộ mới số 8 - Kỷ
niệm 30 năm Hội nghị Costa Mesa HĐVN 1983 - 2013 )
Đính kèm theo đây bản sao BSA gởi cho HĐTƯ-HĐVN do Trưởng Alfred D. Morin,
Jr., Director, International đề ngày 3/6/96 để biết thêm. (*)
-Trưởng Hoàng Ngọc châu và Đỗ Phát Hai tham dự họp HĐTG ở Tân Đề Li. Theo
dự định có cả Trưởng Võ Thành Nhân cùng đi nhưng phút cuối Trưởng Nhân
không thu xếp được..
-Trước đó, Trưởng Vĩnh Đào, Chủ tịch HĐTƯ-HĐVN, được mời tham dự họp và
trình bày trước cử tọa do VP/Á châu TBD tổ chức tại Hongkong 1998. Kỳ họp tuy
của Á châu TBD nhưng các Hội HĐ như Pháp, Anh, Hoa Kỳ…cũng được mời. Trong
dịp này, ông Nguyễn Tấn Đệ cũng đã tham dự nhưng không phải với tư cách
(nhân viên) thuộc BSA mà là “dưới chiếc dù HĐTƯ-HĐVN, nghĩa là ngồi trong
hàng ghế BTC dành cho HĐTƯ “. Ông Nguyễn Tấn Đệ, như một cộng sự viên
thân tín, đã trợ giúp chiếu những phóng ảnh khi Trưởng Vĩnh Đào thuyết trình….

-Trại TT 5 tổ chức tại Sydney-Úc, vị Chủ tịch Ủy ban HĐTG đã đến chủ tọa lễ khai
mạc và ở lại đêm tại trại, vị Giám Đốc chấp hành Vùng Á châu TBD từ Manila cũng
đến tham dự trại TT 5 và sau đó cả TT 6 …
-Trưởng Jacques Moreillon, TTK-WOMS trong thời gian tại nhiệm, thường liên
lạc với Trưởng Vĩnh Đào tìm hiểu thêm về HĐVN…v…v…
“…. Chỉ là một tổ chức người Việt tỵ nạn, HĐVN đã tạo được một uy tín hiếm có
trên trường quốc tế. Đó là một điều không dễ mà tranh đấu được; nhưng trong
70 năm qua HĐVN đã chứng tỏ khả năng vươn lên trong những hoàn cảnh khó
khăn.“
“ Nhìn lại 70 năm Hướng Đạo VN “, tác giả Vĩnh Đào đã kết thúc bài viết của
mình như trên!
( Trang Web Hội Đồng Trung Ương HDVN. 01.12.2004. 75/164 -)
Trong HIẾN CHƯƠNG của chúng tôi có nêu rõ:
“………*Đường Hướng Chung:……..
“ Hướng Đạo Việt Nam liên tục mang bản sắc dân tộc đáp ứng với
nhu cầu hiện tại là duy trì truyền thống tinh thần và văn hóa dân tộc. Trong lãnh
vực này, HĐVN sẵn sàng hợp tác với những tổ chức người Việt hải ngoại có những
hoạt động cùng chung mục đích. “……..
Từ năm 1983, nếu không muốn nói là trước đó nữa, cho đến nay 2019, chúng tôi
luôn giữ đúng theo Hiến Chương. Chúng tôi không bao giờ quên rằng, “HĐTƯHĐVN cũng từ trong Cộng đồng người Việt tị nạn cs mà ra và lá cờ vàng ba sọc
đỏ là biểu tượng chung mà tất cả chúng ta luôn bảo vệ, trân quí“!
NVSC chỉ mới thành lập từ năm 2002, không biết có phải trong kỳ trại TT 7 do
HĐTƯ- HĐVN tổ chức tại Houston-Texas? Nếu đúng như vậy thì cũng…“vừa khá
khôi hài vừa…ngao ngán!“. Lợi dụng tham dự trại do HĐTƯ tổ chức để… kết bè,
kết đảng tổ chức chống đối. Tại sao không đường đường chính chính tổ chức họp
hành riêng phe mình để sau đó tha hồ “ bốc thơm“ nhau?. Hệ lụy sau TT 7 khiến
người ưu tư không ít!
“Trong buổi họp ngày hôm qua, ông Jeff Herrmann là Châu Trưởng của BSA có
cho biết là ông rất tiếc đã có sự hiểu lầm, ông bị một số người cố tình đưa tin

sai lạc và gây ra sự hoang mang giữa OC BSA và HĐTUHĐVN……“ (xin được nhấn
mạnh!)
Chúng tôi trích lại đoạn tin trên do báo Viễn Đông đăng tải, thứ Bảy 02/03/2019
– 08:10:26 và trang nhà của HĐTƯ-HDVN đưa vào ngày 3/3/2019. 12:33 AM
(View: 575):
(Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam, Miền Tây Nam Hoa Kỳ họp báo.)
Cũng trong cuộc họp báo, ông Jeff Herrmann cho hay là “bị áp lực “ của BSA…
Phải chăng vẫn theo thói cũ: “luôn bao che những sai quấy “ mà BSA đã “tai điếc,
mắt mù“ cho những “tội trạng lạm dụng, quấy rối…tình dục với các em trong
hàng chục năm qua do các Trưởng và nhân viên của họ lên cả hàng ngàn “ mà
truyền thông Mỹ đã đưa tin?
Tôi nhớ khá lâu trước đây có nghe anh em, lúc gặp nhau vui đùa, đã nói rằng: “
Vị trí của cái Khố là ở…khu!. Thói nô tài thì vẫn luôn là…nô tài, chuyên nịnh trên
nạt dưới, dựa hơi vênh váo… “
Liệu chúng ta vẫn luôn “dễ dãi “ cho kẻ “ăn cháo đá bát; xanh võ đỏ lòng? “ để
chúng sẽ dần dần “được đàng chân, lân đàng đầu?“
“Sư tử sở dĩ bị hại chết dân mòn, thủ phạm không ai khác hơn là những con rận
núp trong bộ lông nó hút máu….“, tôi nhớ đã đọc ở đâu đó và, trong tương tự có
thể suy diễn:
“HĐTƯ-HĐVN chỉ trong những năm gần đây bị lao đao, quậy …cho nát, thủ phạm
không ai khác mà là do những hướng đạo gian, những con rận, ẩn núp trong thời
gian khá dài mà chúng tôi cứ nghĩ đó là anh chị em HĐVN với mình …! “
Thiết tưởng khi quí Phụ huynh, thân hữu cũng như Cộng đồng người Việt tị nạn
nhìn rõ, xa lánh những bộ mặt này thì HĐTƯ-HĐVN tuy bị…lao đao nhưng sẽ thật
yên lòng vì biết rằng quí vị luôn sát cánh với anh chị em chúng tôi.
Tô Văn Phước
Tháng 6.2019 - Đức quốc
(*)

