“… CHUNG MỘT ĐƯỜNG LÊN …!“
Trong khả năng hiểu biết giới hạn, xin thân gởi Ban Huynh Trưởng phụ trách các LĐ thuộc
HĐTƯ/HĐVN, đặc biệt các Miền tại HCQ - Hoa Kỳ cùng quý Phụ huynh, Thân hữu.
Các Trưởng tham dự Hội Nghị Trưởng 2019 / Miền Tây Nam Hoa Kỳ vừa qua,
..như một chia sẻ vào việc chung..

1.- BÓNG NGÀY QUA
Phong Trào / HĐVN khởi đầu từ năm 1930 do Cố Trưởng Trần Văn Khắc, Sếu
siêng năng, khởi xướng với Đơn vị lấy tên Vị Anh hùng áo vải Lê Lợi: Đơn vị HĐ đầu
tiên có mặt tại Hà Nội lúc bấy giờ.
Theo thời gian, HĐ đã “thu hút được nhiều anh“, cũng là những Trưởng được nhiều
người biết đến như Võ Thành Minh, Trần Văn Tuyên, Huỳnh Văn Diệp, Trần Điền,
Cung giũ Nguyên, Phạm Văn Nam…. HĐ không ít thăng trầm nổi trôi theo vận nước,
có khi phải tạm ngưng sinh hoạt nhằm “chấp hành theo qui chế HĐTG đề ra!“
(Liên Lạc Xuân Nhâm Ngọ 2002, Kỷ niệm 10 năm, trg. 15, tiểu mục -1945-)

Sau hiệp định Genève 1954 chia VN thành hai nước:
Miền Bắc theo chủ nghĩa cs với “quốc hiệu“ Việt Nam Dân Chủ Cọng Hòa (VNDCCH)
Miền Nam theo tự do – tư bản với Quốc Hiệu Việt Nam Cọng Hòa (VNCH)
Cả hai quốc gia này được thế giới công nhận là hai nước riêng biệt với đầy đủ những
điều kiện cần phải có của một quốc gia!
Phần lớn HĐ cũng “di cư vào Nam, nước VNCH, tìm đường sống theo mong muốn“
mặc dù VNDCCH có ông “chủ tịch danh dự Hội HĐ lúc bấy giờ, HCM“.
Theo thời gian các Đơn vị HĐ trong nước VNCH ngày một phát triển và năm 1957
được công nhận là thành viên chính thức của HĐTG (WOMS).
“Cuộc kiểm kê danh sách thừa nhận và bảo hiểm 1974 cho thấy tổng số HDVN là
12.432 người gồm có:
- 2.195 Trưởng; trong số có 185 Bằng Rừng và 175 Bạch Mã.
882 Tráng sinh trong 94 Tráng đoàn (134 Trưởng)
- 1.332 Kha sinh trong 70 Kha đoàn (277 Trưởng)
- 5.265 Thiếu sinh trong 246 thiếu đoàn (847 Trưởng)
- 2.758 Ấu sinh trong 145 Bầy (595 Trưởng). ……………………. “
(LL ghi trên, trang 19) Ngoài ra còn có Trại Trường Huấn Luyện Huynh Trưởng HĐ: Bạch
Mã ở Huế, sau đó không dùng đến nữa, và Tùng Nguyên – Dalat cho đến 04/1975!
Trong tình trạng chiến cuộc ngày một leo thang, con số HĐS chính thức sinh hoạt như
đã ghi trên quả là một thành tựu lớn không thể chối cãi!
Ngược lại trong cùng một thời gian (1954-1975), nước VNDCCH với “ông chủ tịch
danh dự“ như đã thưa trên, không có lấy một bóng dáng HĐS nào…….!
Là HĐS, dù tham dự hay không, chắc chắn đã được nghe nhắc đến những kỳ trại họp
bạn toàn quốc: Trại Phục Hưng - Trảng Bom (1959); Giữ Vững - Suối Tiên (Thủ
Đức;1970) và Tự Lực - Dòng Đồng Công (Thủ Đức;1974 ), những thành tích đáng
khâm phục, kính ngưỡng mà chúng ta, những hậu bối, phải luôn ghi nhớ về các
Trưởng đã hết lòng vì PT/HĐVN!

Tất cả những tóm lượt ghi trên, bây giờ chỉ còn là…Kỷ Niệm, những “Bóng Ngày qua
“ khó có thể quên trong suốt cuộc đời…

2.- KHÔNG THỂ CHUNG ĐƯỜNG
Kể từ “Quốc phá“ 30.4.1975 khiến người dân cả nước VNCH bị cảnh “gia vong “,
PT/HĐVN cũng cùng chung …kiếp nạn.
Trụ sở của Hội tọa lạc số 18 đường Bùi Chu - Saigon đến đầu tháng 5.1975 bị “banh
xác! “, lần lượt các cơ sở thuộc Hội HĐVN khắp lãnh thổ VNCH cùng chung số phận….
Trên bước lưu vong tìm tự do, không thể sống trong chế độ cs, các HĐS và Trưởng
đã có mặt khắp nơi, từ các trại tị nạn Đông Nam Á đến các nước Tự do - Dân chủ và
như “kiếp tằm phải trả nợ dâu“, lần lượt các Đơn vị HĐVN …“tái xuất giang hồ!“
Phải chăng “như một định mệnh?“.
Khoảng đầu thập niên 80 Cố Trưởng Trần Văn Khắc cùng với các Trưởng lão thành
đứng ra tổ chức hội nghị Costa Mesa 1983 và Hội Đồng Trung Ương (HĐTƯ) HĐVN
được thành lập với sự hổ trợ của Trưởng Laszlo Nagy, TTK/HĐTG, cùng sự chào
mừng của Trưởng James W. Sands, Ủy viên quốc tế BSA, lúc bấy giờ.
Cố Trưởng Trần Văn Khắc, Sếu siêng năng, đã đưa PT/HĐ vào VN năm 1930 và nay,
1983 thành lập HĐTƯ / HĐVN nơi xứ người…

Cho đến nay, ngoài sinh hoạt riêng của các Miền, Chi nhánh và các LĐ, sinh hoạt
chung cho tất cả HĐS gốc Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới do HĐTƯ/HĐVN tổ chức
là các trại họp bạn Thẳng Tiến (TT). Từ TT 1 ở đất trại Jambville và TT 4 với đất trại
Le Breuil do Chi nhánh Pháp nhận phần tổ chức ( đính kèm Huy hiệu trại ) cho đến năm
vừa qua, 2018, trại TT 11 tổ chức ở Virginia, HK và sang năm 2020, trại TT 12 sẽ tổ
chức tại Sydney, Úc.
Một sự kiện không thể không nhắc đến là Hướng Đạo Trưởng Niên được thành lập
năm 1993 tại trại TT 4, Le Breuil và kiện toàn sau đó ở trại TT 6…

Ngoài ra từ năm 1983 đến nay, Đại Hội Đồng đã ủy nhiệm các Trưởng sau đây, theo
nhiệm kỳ, trách vụ Chủ tịch HĐTƯ/HĐVN:
Trưởng Trưởng Trần Văn Khắc, Nguyễn Văn Thơ, Vĩnh Đào, Nguyễn Văn Thuất, Võ
Thành Nhân và nay, nhiệm kỳ 2018 – 2022, Trần Quang Thanh Trang.
Có lẻ do thâm tình giữa HĐTG và HĐVN trước kia, nay là HĐTƯ / HĐVN, các Trưởng
khuyến khích các Đơn vị nên ghi danh sinh hoạt với HĐ sở tại được HĐTG công nhận.
Khoảng 30 năm qua, ACE chúng ta đã vâng lời các Trưởng.
Nhân loại đang bước vào thế kỷ 21 với nhiều thay đổi, tốt cũng như không tốt, đáng
mừng cũng như đáng ngại và PT/HĐ cũng tương tự, “biến chất“ ngoài tưởng tượng!
HĐTG (WOMS) nhìn lại, có phải từ sau khi TTK Jacques Moreillon nghỉ hưu đã không
còn như xưa…? Tân TTK kế nhiệm dù bị chê khi phát hiện thiếu khả năng vẫn không
từ chức, quyết bám cứng chiếc ghế TTK, mãi sau đó mới rút lui khi nhận khoảng tiền
“bồi thường “ vì bị cho nghỉ việc của HĐTG! Nay thì HĐTG và Văn phòng Á châu TBD
nhận cả “hội HĐ các nước độc tài toàn trị (không là HĐ mà dưới danh xưng khác)“
mặc dù Cường quyền các xứ này không hề chính thức thừa nhận (và cũng không
phản đối vì…chưa cần thiết! ) và như vậy các tổ chức HĐ có tự do như ý muốn, trung
thực với “tôn chỉ HĐ từ trước đến nay “ khi bị nằm trong tay sinh sát của họ……? (Cho
đến bây giờ, ngoài Đảng, Đoàn của cs không có tổ chức sinh hoạt nào được họ thừa
nhận, nếu có thí dụ như hội nhà văn, thương binh..v..v..thì phải nằm trong Mặt trận tổ
quốc, một tổ chức do họ dựng lên….sai khiến theo ý muốn!)
Rồi đây trong tương lai, điều gì sẽ xảy ra với HĐTG? Dọn văn phòng về Bắc Kinh?
Quốc gia có nhiều LĐ người Việt tị nạn nhất là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (HK). Nơi
đây chỉ có Một hội HĐ, BSA, được “độc quyền dùng danh xưng HĐ!“ theo ACE cho
biết, không như ở Âu châu, vì vậy các LĐ ghi danh với BSA là điều đương nhiên.
(Ngoài ra còn có hội Nữ HĐ và các Đơn vị Nữ của chúng ta ghi danh với hội này tuy
sinh hoạt trong LĐ).
Như đã thưa trên, khoảng trên dưới 30 năm, sinh hoạt giữa các LĐ chúng ta và BSA
luôn hòa hợp, tương kính. Ngay cả việc mặc đồng phục với các huy hiệu của chúng
ta xử dụng, BSA không hề có “khó chịu, phản đối“ cho mãi vài năm trở lại đây “bỗng
dưng trở thành vấn đề gây khó chịu cho chúng ta: HĐTƯ/HĐVN“!
Như một âm mưu có tính toán, khởi đầu bằng những bài viết “đánh phá HĐTƯ và cá
nhân“ của những kẻ….ăn không ngồi rồi, “mình không làm gì (cho mệt) nhưng người
làm thì….không được !“, trong đó đặc biệt kẻ vì “củng cố chỗ làm…kiếm cơm, đã thể
hiện bản chất nô tài, nịnh bợ liếm gót chủ nên tìm đủ mọi cách bới móc kể cả dựng
chuyện vu khống HĐTƯ/HĐVN gây ra hiểu lầm như ông Herrmann đã nói, với mong
muốn một công hai việc, vừa chứng tỏ công lao vừa chỉ cần thụ hưởng bởi tất cả đã
có sẵn… “ Mai này bọn họ cũng sẽ tổ chức từ trại huấn luyện Tùng Nguyên (như đã
“xài tiếp“), rồi có thể lan sang các trại họp bạn với các tên như Giữ Vững, Hiệp Lực,

Liên Kết..v..v.. do Miền (có sẵn của HĐTƯ)..và sau cùng Thẳng Tiến (không biết có
phát Condom như chủ nhân?).
Thế nhưng mấy thập niên qua, từ thập niên 60!, BSA đã bao che việc lạm dụng tình
dục mà con số lên đến 8 ngàn can phạm và 12.000 nạn nhân là các HĐS! Nay bị
phanh phui và có nguy cơ…phá sản như họ đã nghĩ đến!
Việc bao che lạm dụng tình dục này cả giới truyền thông HK lẫn người Việt tị nạn đều
loan tải.
Xin mời coi qua trang nhà tôi mới nhận được, đính kèm:
https://www.youtube.com/watch?v=6Ura2ZoG0yc

Không biết mấy ông …ăn không ngồi rồi trong bao năm qua sao lại câm như hến? Có
phải Mỹ “làm gì cũng hay, cường quốc mà! “ hoặc giả…không phải chuyện của
HĐTƯ/HĐVN hoặc “vì…miếng ăn muối mặt đồng lõa?“
Có ACE cho rằng, đây chỉ là bọn “khôn nhà, dại chợ “. Thật ra phải nói “với bản chất
nô tài, khuyển mã (chó ngựa) thì làm gì mà khôn với dại! “
Chưa hết và cũng thật ngậm ngùi cho PT/HĐ:
“ World Jamboree 2019 tổ chức tại HK, BSA với sự đồng lõa của WOMS đã chủ trương
…phát Condom cho trại sinh ở lứa tuổi vị thành niên! “
Không nhớ rõ, hình như vui miệng kháy nhau rằng: Có “vui chăng hay xấu hổ?“ khi
ACE ghi danh BSA được ai đó hỏi rằng, anh ở đâu, sinh hoạt với hội HĐ nào…v..v...để
rồi sau đó được nghe: À, hội Condom ấy à…!..hihihi…
Có lẻ trong ACE chúng ta, những Trưởng trách nhiệm, đã đến lúc phải dứt khoát quyết
định và trình bày rõ với Phụ huynh bởi lâu nay bị che dấu, nhắm mắt tin theo, nay thì:
Chúng ta không thể chung đường được nữa!
“ Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi, e
sông….. “

Phải vượt qua cản trở bởi “tình cảm, bởi…đã quen..(?) “...v..v…vì đó là những trở lực
khiến chúng ta mềm lòng và tự biến mình thành “đồng bọn với tội lỗi khó tha thứ “ là
điều phải suy nghĩ, đặc biệt “HĐ cho trẻ em“ nhưng “cho như thế nào?“. Cho các em
thắm nhuần tấm gương nghĩa khí Trần Bình Trọng hay lại học theo thói Việt gian
Nguyễn Thân?
Bao nhiêu hội HĐ đã không nằm trong WOMS cũng như BSA, đây cũng là điều mà
chúng ta cần biết tại sao?
Đã đến lúc, hãy “ tự chèo lấy con thuyền của mình….“

3.- “ …. CHUNG MỘT ĐƯỜNG LÊN….!“
Chắc chắn đường chúng ta đi sẽ không ít gập ghềnh. Rồi đây lại cũng sẽ có kẻ rình
mò tìm khuyết điểm, thế nhưng trong chúng ta không hề mưu cầu tự lợi, không đến
với HĐ để..kinh doanh, kiếm cơm kiếm áo, kết bè kết đảng, học thói nịnh bợ, ngậm
miệng…“ăn tiền!“ Những diêm dúa xúng xính bề ngoài che đậy xấu xa nhơ nhớp rồi
cũng sẽ không che mắt được ai . “Tốt gổ hơn tốt nước sơn!“
Với tấm lòng “nhiều tay vỗ nên kêu, luôn gắn bó bên nhau khi vui cũng như khi…buồn“
thì xá gì đến hạng vọng ngoại, nô tài, vong bản!
“… anh(chị)em ta ơi, đường dài còn dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó, kiên gan,
kiên gan, anh(chị)em ta ơi, cố tâm (ta)vượt qua … “

Khởi đầu lúc nào cũng khó (vạn sự khởi đầu nan), thế nhưng như bài chúng ta thường
hát, với kiên gan và quyết tâm cuối cùng chúng ta sẽ tiến bước trên con đường đầy
cây cỏ lá hoa, tận hưởng giữa trời cao đất rộng không khí trong lành…
“ Anh(chị)em chúng ta chung một đường lên, chung một đường lên đến nơi Nguồn
Thật. Nguồn Thật là đây sức sống vô biên. Sống vô biên là sống cùng tạo vật “

Hãy cùng chung tay viết trang sử HĐVN mới, trong đó các Trưởng thuộc HĐTƯ đã
không phụ lòng gởi gắm con em của Phụ huynh cũng như không hề lui bước trước
khó khăn, trở ngại….
Gà lôi - Tô văn Phước
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