Người Hướng đạo không cần đồng phục.

Chiếc áo dòng không làm nên thầy tu? Quả đúng như vậy, sinh hoạt hướng
đạo trong kỳ trại Liên kết thứ 17 thực hiện đúng ý nghĩa đó trong dịp nghỉ
lễ lao động Hoa kỳ hôm qua: Toàn thể trại sinh, từ các đoàn sinh đến các
trưởng và ngay cả phụ huynh không mặc đồng phục hướng đạo Hoa kỳ như
thường lệ, mà chỉ mặc áo đồng phục trại, mầu xám nhạt với một huy hiệu
bách hợp HĐ và chữ Miền Tây nam màu đỏ, màu nhiệt huyết, thêu ngay ở
phía trái, vị trí trái tim, mạch sống con người Hướng đạo.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cường quyền cộng sản xâm chiếm miền
Nam Việt nam, phong trào và hội Hướng đạo phải ngưng hoạt động,
Trưởng Cung giũ Nguyên, lúc sinh tiền đã cho hay: Người Hướng dạo không
cần đồng phục.
Người Hướng đạo (HĐ) đúng nghĩa sống bằng tinh thần HĐ được hun đúc
qua đời sống một HĐ sinh hay một trưởng HĐ, họ giữ và thi hành luật và
lời hứa HĐ của mình, không phải chỉ trong các buổi sinh hoạt hàng tuần

hay các kỳ trại ngắn hoặc dài hạn hằng năm, mà họ giữ và thi hành 10 điều
luật và 3 lời hứa mỗi ngày, cũng như suốt đời sống của họ. Đó chính là sống
tinh thần hướng đạo vậy.
Trại Liên kết 17 không bao gồm hoặc đòi hỏi đông đủ mọi liên đoàn trong
miền Tây nam Hoa kỳ, mà chỉ có sự hiện diện của các đơn vị thấu hiểu và
sống đúng tư cách một Hội viên Hướng đạo Hoa kỳ (BSA), mà vẫn giữ được
tinh thần Hướng đạo Việt nam (HĐVN) theo chủ trương của hội nghị thế
giới huynh trưởng HĐVN tị nạn cộng sản ở khắp các quốc gia định cư, vào
tháng 7 năm 1983 tại Costa Mesa, California, Hoa kỳ.
Đây cũng là thời điểm được Văn phòng HĐ thế giới công nhận một tổ chức
thành viên mới mẻ là Hội đồng thế giới trung ương HĐVN, gọi tắt là Hội
đồng trung ương HĐVN hay HĐTƯ. HĐTƯ là một tổ chức HĐ hợp pháp
và công khai, cũng là nơi xuất phát các đơn vị HĐ người Việt trên toàn thế
giới, khắp Âu châu, Úc châu và đặc biệt là tại toàn cõi Hoa kỳ. HĐTƯ gồm
có ban thường vụ trung ương và các đại diện chi nhánh quốc gia, cùng đại
diện 4 miền tại Hoa kỳ, trong đó có Miền Tây nam Hoa kỳ, nơi có một lực
lượng HĐ người Việt đông đảo nhất và vẫn thường tổ chức trại Liên kết để
hằng năm kết tụ tất cả các đơn vị Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng thuộc các liên
đoàn địa phương, đến nay đã là trại Liên kết thứ 17.
Kỳ trại Liên kết thứ 17 này quả nói lên được kết quả huấn luyện cao cả của
người HĐ đó là bảo tồn và phát triển truyền thống văn hóa và tinh thần
hướng đạo Việt nam bằng cuộc sống phục vụ, văn minh và công bằng cho
gia đình, xã hội, tín ngưỡng và quốc gia.
Đời sống Hướng đạo Việt nam không đồng phục của Trại Liên kết 17 quả
rất trân quý và đáng ghi nhớ mãi: Tinh thần Trần văn Khắc bất diệt.
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