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Why My Children Are in Vietnamese-American Scouting Troop 

 

Whenever I reflect on my childhood, I realize my own children, in contrast, have so many 

different activities to choose from. Growing up, my parents weren’t so well off, so the option of 

taking piano lessons, participating in a sports team, or joining after-school programs such as art, 

karate, or cooking was usually precluded.  Instead, scouting was the only activity that I could 

join that was affordable, fun, and educational. 

Fast forward twenty years, the opposite is true; there are so many other activities to choose from. 

So, why did I choose scouting for my four children, in addition to piano, lacrosse, and tennis? 

Many of our friends have their children participate in many more activities, leaving very little 

time for their children to partake in scouting during the weekends. For my wife and I, we reserve 

the weekend for scouting because we believe in its value. We wanted our children to have a 

similar experience to what I had as a Boy Scout and to what my wife had through her faith-based 

youth organization. We were even more encouraged when a research study published in 2016 

supported our decision to make scouting a central part of our family life. 

Dr. Richard M. Lerner of Tufts University asked a simple question, “Does Scouting really create 

good kids?” The study involved 1,800 Cub Scouts and 400 non-scouts, and it showed that scouts 

are more likely to be kind, trustworthy, hopeful and helpful. In addition, scouts value the good of 

others rather than their own achievement. Furthermore, kids who reported that they liked 

wearing their uniform, attended meetings regularly, enjoyed camping, and having a best friend in 

Scouting made the biggest strides in positive character development. 

 We could have joined any scouting organization, so why did we pick a Vietnamese-American 

scouting troop, and in particular, Liên Đoàn Chi Lăng? 

The last part of the question is simple. I grew up in Chi Lăng where I earned my Eagle Scout 

rank so it was natural to put my children in the same troop. But the first part is a bit more 

complex. There are so many other local troops near our house, but we chose to drive twenty 

minutes to a park where we could have easily just crossed the street to attend meetings. 

(Compared to other Chi Lăng members who drive from San Diego, my drive is relatively close.) 

I wanted a scouting troop that offers Boy Scouting, Girl Scouting and Vietnamese scouting. I 

didn’t want to drive my twin girls to a Girl Scout troop meeting one night, my younger son to a 

troop meeting, and my oldest son to a Venturing crew meeting on separate nights. My wife and I 
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wanted a place where our family can participate together as an integral unit along other families 

with similar interests and goals. 

Although my twin girls can develop a diverse skill set from the GSUSA programs by doing their 

journeys and Awards, and my two boys can learn so much through the BSA programs, my 

children would benefit most through a scouting troop that offers both programs. But if a scout 

troop is able to teach my children Vietnamese culture, heritage, language, and history, then that 

would be the ideal troop for our family. 

Liên Đoàn Chi Lăng, like many other Liên Đoàn around the country, belongs to HĐTƯ-HĐVN. 

Some may question why such an organization (HĐTƯ-HĐVN) should exist. They argue that 

World Organization of Scout Movement (WOSM) doesn’t officially recognize HĐTƯ-HĐVN, 

as they only recognize Boy Scouts of America (BSA) with about 2.4 million youth participants 

and close to 1 million adult volunteers. (WOSM by-laws only recognize National Scouting 

Organizations (NSOs) that operates within the national boundaries of their country.) Even 

though HĐVN had been recognized as a NSO in Vietnam and was a WOSM member before 

1975, it’s not recognized anymore because of Vietnam’s current political situation until recently. 

In January 2019, Pathfinder Scout Vietnam became the 170th member of WOSM.  

For the past 44 years, many Vietnamese troops all over the world were encouraged to join the 

NSOs of their new countries of residence. In turn, “the NSOs were asked to give these groups a 

special status within their movements, allowing them to use their own language and traditions, 

permitting them to wear a South Vietnamese flag badge in addition to the national badges of the 

country involved.” (Piet J. Kroonenberg, Undaunted II, Las Vegas International Scouting 

Museum, 2004) 

WOSM’s Secretary General Laszlo Nagy wrote a letter on June 7, 1983, to Dr. Phillip Nguyễn 

Văn Thơ, as the last President of Boy Scout of Vietnam, urging him and the founding father of 

Vietnamese Scouting, Tr. Trần Văn Khắc, to pursue “the creation of a central committee of 

Vietnamese scouts in exile.”  The support for a central committee was bolstered by a letter 

written by James W. Sands, Director of International Relations, National Office Boys Scout of 

America, on June 10, 1983. 

On July 3, 1983, following a meeting in Costa Mesa, California, with Vietnamese scout leaders 

from all over the world, a Vietnamese coordinating committee was created, Hội Đồng Trung 
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Ương-Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN), or International Central Committee of 

Vietnamese Scouting (ICCVS). 

One of the provisions in HĐTƯ-HĐVN charter states that it supports both Boy Scouts and Girl 

Scouts organizations worldwide. (This is different than HĐVN, which is part of the WOSM so 

the focus of HDVN before 1975 was mainly for males. There was a separate Girl Scout 

organization pre-1975 that didn’t belong to WOSM).  

While BSA belongs to WOSM, Girl Scouts of the United States of America (GSUSA) belongs to 

the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). These are two separate 

worldwide organizations. (GSUSA has 1.8 million youth participants and about 800,000 adult 

volunteers.) 

Therefore, to be part of HĐTƯ-HĐVN, many Liên Đoàn are registered both as BSA and 

GSUSA members, while retaining our cultural heritage as encouraged by both WOSM and NSO 

back in the early 1980s. Being registered members of both scouting organizations, we abide by 

the rules and regulations by paying dues, completing applications, taking Youth Protection 

Training and Leaders-Specific Training Courses, as well as other training sessions offered by 

both local Boys Scout and Girls Scout Council. 

To me, this is what makes Vietnamese scouting troops so attractive! LĐ Chi Lăng, like many 

other Liên Đoàn, is a multi-level, scouting organization that believes in the values of BSA, 

GSUSA, and HĐTƯ-HĐVN. On its own, each organization has great strengths, but any Liên 

Đoàn that operates on all three programs maximizes its opportunities for their scouts. For 

example, Chi Lăng utilizes the resources of BSA Venturing Crew events for both our female and 

male scouts to attend high adventure events or camping trips that are often difficult to obtain via 

GSUSA. Soon, LĐ Chi Lăng will enroll our girls to join Scouts BSA so that they will have 

opportunities to do merit badges and possibly pursue Eagle Rank. Girl Scouting offers a different 

and important experience than BSA, such as journeys, cookie sales, and service projects. Chi 

Lăng boys and girls attend HĐTƯ-HĐVN’s Trại Họp Bạn (Thẳng Tiến), Trại Liên Kết, and 

Chào Cờ Đầu Năm, as these events offer deep connections to our roots, heritage, and culture. If 

my girls join an American Girl Scout troop, and my two boys join an American Boys Scout 

troop, they would be missing out on so many opportunities. Even if my girls join the Scouts BSA 

program along with my boys, they’re still missing out on an amazing experience that can only be 

obtained with Girl Scouting. Only a Lien Doan (a terminology that has no comparable English 
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translation and therefore is a word by itself) can offer such an unique opportunity for entire 

families to participate in scouting as part of three great organizations. 

Those who focus on the Vietnamese flag worn on a uniform only see scouting as a BSA 

organization. It is not! Vietnamese scouting is a triad of HĐTƯ-HĐVN, BSA, and GSUSA. I’m 

proud to be registered with all three organizations, serving as a Boy Scout leader, Girl Scout 

leader, and a Hướng Đạo Trưởng. I’m not conflicted because I see myself as all three. If one 

accuses me of hypocrisy when I wear a BSA uniform and yet I call myself a Girl Scout leader or 

a Vietnamese scout, they need to realize that I’m registered with all three organizations. 

Whatever uniform I wear or do not wear doesn’t take away the fact I’m still a registered Girl 

Scout Troop Leader, Huong Dao Truong in HĐTƯ-HĐVN, or a BSA Pack, Troop, or Crew 

Committee Member.  

To many of us Vietnamese scouts, HĐTƯ-HĐVN is more than just scouting.  It represents who 

we are, regardless of where we’re born or our citizenship. We are descendants from “Con Rồng 

Cháu Tiên,” where our ancestors have fought for thousands of years to maintain our Vietnamese 

culture and language. We are an extended scouting family, forever tied together by our common 

history as refugees and immigrants as a result of a mass diaspora. While we’re citizens of our 

new country where we pledge our allegiance to the flag of the United States of America at every 

Chao Co, we’ll never forget the sacrifices that our parents and grandparents made to give us 

what we enjoy today. And we will never forget all the hard work and sacrifices made by our 

scouting brothers and sisters to give us Vietnamese scouting today. 

HĐTƯ-HĐVN was created with the blessing of the General Secretary of WOSM and National 

Office of BSA to be an independent voice for Vietnamese scouts worldwide. HĐTƯ-HĐVN 

encompasses more than just BSA; it also welcomes WOSM, GSUSA, and WAGGGS.  

Therefore, HĐTƯ-HĐVN cannot be a branch of BSA or GSUSA as that would go against the 

principles of what HĐTƯ-HĐVN stands for. 

BSA has its own mission statement, and their mission isn’t to promote Vietnamese culture, 

language, and heritage. Their mission doesn’t promote GSUSA’s journeys or Bronze, Silver, or 

Gold Awards; likewise, GSUSA’s mission doesn’t promote BSA’s merit badges or Eagle Scout 

programs. Only an independent scouting organization like HĐTƯ-HĐVN can promote our 

Vietnamese identity that is expressed through our traditions, songs, customs, and uniforms (light 

blue uniforms that our female scouts have worn proudly for years). 
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For many parents, they always have a choice to pick whatever activities they want their children 

to participate in. Joining a Liên Đoàn instead of a Boy Scout or Girl Scout troop is one of those 

choices.  

For us Vietnamese scout leaders, it’s no longer a choice, but a responsibility for us to work 

together to preserve our heritage and roots so that our children and their children would be able 

to experience Hướng Đạo like we are able to now. We need to do our part to ensure that our Liên 

Đoàn is part of an inclusive scouting movement that includes three great organizations—BSA, 

GSUSA, and HĐTƯ-HĐVN.     

As we look towards the future, we must never forget the past, and all the contributions made by 

so many Trưởng to our HĐVN history. We will always remember their sacrifices and 

willingness to give all to many generations of Trưởng, including my current mentors and Trưởng 

in Chi Lăng, who have ignited the Hướng Đạo passion in each and one of us. Hopefully, that 

flame will continue to burn among the future generations so that one day they can bring back 

Hướng Đạo to our ancestral homeland. 

Charles Nguyễn 

 

Liên Đoàn Chi Lăng Foundation 
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TẠI SAO CÁC CON TÔI THAM GIA ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO VIỆT MỸ? 

      Bài Viết Anh Ngữ:  Charles Nguyễn (USA)   

      Bản dịch Anh-Việt:   Dương thị Kim Sơn (Canada) 

Những lúc nhớ lại thời thơ ấu của mình, tôi ý thức rõ là các con tôi thời nay có rất nhiều hoạt 

động để lựa chọn.  Khi lớn lên, Ba Má tôi, nhà tuy không khá giả mấy, nên sự lựa chọn học đàn 

dương cầm, tham gia vào đội thể thao, hay theo học những chương trình sau buổi học như hội 

họa, karate hay nấu ăn đều không thể thực hiện được. Thay vào đó tôi chỉ có thể tham gia hướng 

đạo là một hoạt động vừa ít tốn kém, vừa vui thích và có tính cách giáo dục. 

Hơn hai mươi năm trôi qua, ngày nay thì ngược lại, có rất nhiều sinh hoạt để chọn lựa. Vì thế tại 

sao tôi đưa cho 4 đứa con tôi tham gia phong trào hướng đạo, thêm vào việc học đàn dương cầm, 

lacrosse và quần vợt. 

Rất nhiều các bạn của chúng tôi cho con cái tham gia vào nhiều sinh hoạt khác nhau, nên có rất ít 

thì giờ cho con cái sinh hoạt hướng đạo vào cuối tuần.  Đối với vợ chồng tôi, chúng tôi dành cuối 

tuần cho các con đi sinh hoạt hướng đạo vì chúng tôi tin tưởng vào những lợi ích và giá trị của 

hướng đạo.  Nói một cách giản dị, chúng tôi muốn các con của chúng tôi có được kinh nghiệm 

tương tự như những gì tôi đã trải qua khi còn là một hướng đạo sinh và những kinh nghiệm 

giống như vợ tôi đã có được khi tham gia sinh hoạt đoàn thể tôn giáo.  Chúng tôi còn được khích 

lệ nhiều hơn khi đọc được một tài liệu về một cuộc nghiên cứu đồng tình với quyết định của 

chúng tôi khi chọn lựa sinh hoạt hướng đạo là phần chính yếu trong cuộc sống gia đình của 

chúng tôi. 

Tiến sĩ Richard M. Lerner ở đại học Tuffs University đã đưa ra một câu hỏi đơn giản: “Hướng 

Đạo có đào tạo nên những thanh thiếu niên tốt không?”  Cuộc nghiên cứu bao gồm 1,800 Ấu 

Sinh và 400 thiếu nhi không phải là hướng đạo sinh cho thấy các hướng đạo sinh thường tử tế 

hơn, đáng tin cậy, có nhiều trỉển vọng và luôn giúp đỡ người khác.  Thêm vào đó các hướng đạo 

sinh thường đánh giá cao thành quả của những người khác hơn là thành quả của chính mình.  

Hơn nữa các em còn cho biết là các em thích mặc đồng phục hướng đạo, tham dự các buổi họp 

đều đặn, rất thích đi cắm trại và có một người bạn rất thân trong đoàn hướng đạo, các em này đã 

tiến bộ rất xa trong việc phát triển nhân cách. 

Chúng tôi có thể cho con cái tham gia bất cứ tổ chức hướng đạo nào, nhưng tại sao chúng tôi lại 

chọn một liên đoàn hướng đạo Việt-Mỹ và đặc biệt là Liên Đoàn Chi Lăng? 

Phần sau của câu hỏi thì rất giản dị.  Tôi lớn lên ở Chi Lăng nơi tôi đã có được Đẳng Cấp Eagle 

Scout (Hướng Đạo Đại Bàng), vì thế đương nhiên chúng tôi cho các con tham gia Liên Đoàn Chi 

Lăng.  Nhưng phần đầu của câu hỏi thì hơi phức tạp hơn.  Có rất nhiều đoàn khác trong địa 

phương gần nhà, nhưng chúng tôi chọn việc lái xe độ 20 phút tới một công viên mà chúng tôi có 

thể tìm được một sinh hoạt hướng đạo quen thuộc (so sánh với các đoàn viên của Chi Lăng khác 

phải lái xe từ San Diego lên, thì đối với chúng tôi việc lái xe tương đối gần hơn). 
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Tôi muốn có được một liên đoàn hướng đạo có cả sinh hoạt của hội Nam Hướng Đạo, hội Nữ 

Hưóng Đạo và Hướng Đạo Việt Nam.  Tôi không muốn phải lái xe cho hai đứa con gái sinh đôi 

của chúng tôi tới họp ở một đoàn Nữ Hướng Đạo sinh hoạt vào một buổi tối, rồi lái xe cho con 

trai nhỏ tới một đoàn Nam Hướng Đạo và anh của nó tới sinh hoạt ở Thanh Đoàn vào môt buổi 

tối khác.  Vợ chồng tôi muốn có một nơi mà cả gia đình chúng tôi và những gia đình khác có 

cùng mục đích và sở thích cùng sinh hoạt chung trong một đơn vị. 

Mặc dầu hai đứa con gái sinh đôi của chúng tôi có thể phát triển những kỹ năng khác nhau  để 

tiếp tục “hành trình” qua chương trình huấn luyện và đạt những đẳng cấp hướng đạo theo chương 

trình của hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ (GSUSA), và hai đứa con trai có thể học được rất nhiều 

qua chương trình huấn luyện của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA), các con chúng tôi sẽ thừa 

hưởng được rất nhiều qua cả hai chương trình này.  Nhưng nếu có một liên đoàn hướng đạo nào 

có thể dạy cho các con của chúng tôi về di sản, văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử Việt Nam thì sẽ là một 

liên đoàn rất lý tưởng cho gia đình chúng tôi. 

Liên Đoàn Chi Lăng, cũng như nhiều Liên Đoàn khác khắp xứ sở này, trực thuộc Hội Đồng 

Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN), có người có thể hỏi tại sao lại có một tổ 

chức như Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam.  Họ có thể tranh cãi là World 

Organization of Scout Movement (WOSM) - Hội Nam Hướng Đạo Thế Giới) không chính thức 

công nhận Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam trong khi chỉ công nhận Boy Scouts of 

America (BSA) Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ với khoảng 2,4 triệu hướng đạo sinh lớp tuổi 

thanh thiếu niên và gần 1 triệu thiện nguyện viên hướng đạo lớn tuổi (adult volunteers).  (Điều 

Luật Quy Định của World Organization of Scout Movement - Hội Nam Hướng Đạo Thế Giới chỉ 

công nhận National Scouting Organizations (NSO) - Hội Hướng Đạo Quốc Gia (Bản Xứ) hoạt 

động trong xứ sở đó mà thôi. 

Ngay cả mặc dù Hướng Đạo Việt Nam đã được công nhận như một Tổ Chức Hướng Đạo Quốc 

Gia (NSO) ở Việt Nam và đã là thành viên của Hội Nam Hướng Đạo Thế Giới (WOSM) trước 

1975, Hướng Đạo Việt Nam đã không còn được công nhận nữa vì hoàn cảnh chính trị hiện nay.  

Cho đến gần đây trong tháng 1 năm 2019 Pathfinder Scout VietNam mới trở nên thành viên thứ 

170 của Hội Nam Hướng Đạo Thế Giới (WOSM). 

Trong 44 năm qua, nhiều đoàn hướng đạo Việt Nam khắp trên thế giới đã được khuyến khích 

tham gia Hội Hướng Đạo Quốc Gia (National Scouting Organization) (là hội hướng đạo quốc gia 

/ bản xứ) của đất nước định cư mới của họ.  Lần lượt “nhiều Hội Hướng Đạo Quốc Gia (NSO) 

được yêu cầu cấp cho những liên đoàn Việt Nam này một vị thế đặc biệt (special status) trong 

hội hướng đạo của họ, cho phép họ được dùng ngôn ngữ và những truyền thống của xứ sở họ, 

cho phép họ đeo huy hiệu (Hướng Đạo Việt Nam với lá cờ Việt Nam Cộng Hòa) chung với 

những huy hiệu của hội hướng đạo quốc gia họ đang định cư.” (Piet J. Kroonenberg, Undaunted 

II. Las Vegas International Scouting Museum, 2004) 
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Tổng thư ký Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới (WOSM) Trưỏng Laszlo Nagy đã viết một lá thư 

vào ngày 7 tháng 6 năm 1983 gởi cho Bác Sĩ Philippe Nguyễn Văn Thơ, Chủ tịch cuối cùng của 

hội Nam Hướng Đạo Việt Nam thúc dục ông và Trưởng Trần văn Khắc, Trưởng sáng lập Hướng 

Đạo Việt Nam, hãy “lập nên một Hội Đồng Trung Uơng Hướng Đạo Việt Nam lưu vong”.  Sự 

ủng hộ Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam này đã được hổ trợ bởi một lá thư do 

Trưởng James W. Sands, Giám Đốc Liên Lạc Quốc Tế của văn phòng Hội Nam Hướng Đạo Hoa 

Kỳ (BSA) viết vào ngày 10 tháng 10, 1983. 

Vào ngày 3 tháng 7 năm 1983 sau một buổi họp ở Costa Mesa, California, USA với những cựu 

trưởng hướng đạo về từ khắp thế giới, một Ủy Ban Phối Hợp Việt Nam dược thành lập và lấy tên 

là Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ – HĐVN) hay International Central 

Committee of Vietnamese Scouting (ICCVS). 

Một trong những điều khoản của Nội Quy HĐTƯ- HĐVN nêu lên là Ủy Ban này yểm trợ những 

tổ chức cuả Nam Hướng Đạo Việt Nam và Nữ Hướng Đạo Việt Nam khắp thế giới.   

Điều này khác với Hội Hướng Đạo Việt Nam ngày trước.  Trước kia Hội chỉ là một thành phần 

của Văn Phòng Nam Hướng Đạo Thế Giới (WOSM), Hội chủ yếu chỉ dành cho nam hướng đạo 

sinh.  Ở Việt Nam trước 1975 đã có một Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam dành riêng cho nữ hướng 

đạo sinh.  Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam này trực thuộc Văn Phòng Nữ Hướng Đạo Quốc Tế - 

World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 

Ở Hoa Kỳ, Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ- Boy Scouts of America (BSA) trực thuộc Văn Phòng 

Nam Hướng Đạo Thế Giới (WOSM) và Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ (Girl Scouts of the United 

States of America (GSUSA) trực thuộc vào Văn Phòng Nữ Hướng Đạo Thế Giới (WAGGGS).  

(Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ (GSUSA) có 1,8 triệu nữ hướng Đạo sinh và khoảng 800,000 thiện 

nguyện viên hướng đạo lớn tuổi).  Hai tổ chức BSA va GSUSA là 2 tổ chức riêng biệt. 

Vì thế, là một thành phần của HĐTƯ-HĐVN, nhiều liên đoàn đã ghi danh như là thành viên của 

hội Nam Huớng Đạo (BSA) và hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ (GSUSA) trong khi vẫn giữ gìn di 

sản, văn hóa, truyền thống Việt Nam của chúng ta như đã được Văn Phòng Nam Hướng Đạo Thế 

Giới (WOSM) và các hội Hướng Đạo Quốc Gia (Bản Xứ) (National Scouting Organization –

NSO) khuyến khích vào đầu thập niên 1980.  Khi đã là thành viên ghi danh của cả hai hội Hướng 

Đạo nam và nữ ở Hoa Kỳ này, chúng ta phải theo những điều luật và quy luật của hai hội Hướng 

Đạo Quốc Gia này bằng cách trả lệ phí, điền nộp đơn từ, tham dự các khoá Bảo Vệ Thanh Thiếu 

Niên , Huấn Luyện Đặc Biệt cho Trưởng (Youth Protection and Leaders-Specific Training), 

cũng như dự những buổi huấn luyện do các hội Nam và Nữ Hướng Đạo địa phương tổ chức và 

phụ trách. 

Đối với tôi điều này khiến cho các liên đoàn hướng đạo Việt Nam trở nên rất hấp dẫn!  Liên 

Đoàn Chi Lăng cũng như những liên đoàn khác là một tổ chức hướng đạo thừa hưởng được 

nhiều giá trị của ba hội đoàn BSA, GSUSA va HĐTƯ-HĐVN.  Trên cơ sở này mỗi hội hướng 

đạo nói trên đều có những ưu điểm lớn lao, nên bất cứ liên đoàn nào thực hiện được với cả 3 
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chương trình của 3 hội này sẽ đem lại tối đa nhiều cơ hội cho những hướng đạo sinh của đoàn 

mình. 

Ví dụ, LĐ Chi Lăng tận dụng những nguồn lực của Thanh Đoàn BSA trong các sinh hoạt dã 

ngoại cho các em nam, nữ hướng đạo sinh được tham dự những thám du khá nhọc nhằn hoặc 

những buổi cắm trại mà Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ (GSUSA) khó có thể thực hiện được.  Rồi 

đây chẳng bao lâu nữa LĐ Chi Lăng sẽ ghi danh các nữ hướng đạo sinh của chúng tôi tham gia 

hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (Scouts BSA) để các em nữ có cơ hội theo chương trình đạt các 

huy hiệu đẳng cấp và có thể theo đuổi Đẳng Cấp Đại Bàng (Eagle Scout).  Hội Nữ Hướng Đạo 

Hoa Kỳ đem lại cho các nữ hướng đạo sinh những kinh nghiệm khác với các em nam trong Hội 

Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ như các buổi du ngoạn, thám du, bán bánh cookies gây quỹ và những 

kế hoạch và dịch vụ khác như chương trình cứu trợ v.v….  

Các em nam và nữ trong LĐ Chi Lăng tham dự các trại họp bạn do HĐTƯ-HĐVN tổ chức như 

các trại Thẳng Tiến, trại Liên Kết và Chào Cờ Đầu Năm.  Những cơ hội này đem lại sự nối kết 

với cội nguồn, di sản, văn hóa, truyền thống của chúng ta.  Nếu các con gái của chúng tôi chỉ 

tham gia hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ và hai con trai chỉ tham gia hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ, 

các cháu sẽ không có được những cơ hội tham dự này. Ngay cả nếu hai con gái chúng tôi tham 

gia chương trình của hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) cùng với hai con trai của chúng tôi, 

các cháu cũng vẫn sẽ bỏ lở những kinh nghiệm tuyệt vời mà chỉ có được với đoàn nữ hướng đạo 

Hoa Kỳ. 

Chỉ có Liên Đoàn (một từ ngữ không có sự tương đương khi phiên dịch ra tiếng Anh và vì đó là 

một từ ngữ riêng biệt) có thể đem lại cơ hội độc nhất cho tất cả những gia đình để tham gia vào 

hướng đạo mà chương trình gồm có sự phối hợp sinh hoạt của cả 3 tổ chức lớn này. 

Những ai chú trọng đến cái huy hiệu có chữ Hướng Đạo Việt Nam và lá cờ Việt Nam Cộng Hòa 

trên đồng phục hướng đạo có thể nghĩ rằng đó là các hướng đạo sinh của hội Nam Hướng Đạo 

Hoa Kỳ (BSA). Thật sự không phải vậy.   

Hưóng Đạo Việt Nam là một sự tổng hợp của Hội Đồng Trung Ương-Hướng Đạo Việt Nam 

(HĐTƯ-HĐVN), Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) và hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ 

(GSUSA).  Tôi rất hãnh diện được ghi danh với cả 3 tổ chức hướng đạo này với tư cách là một 

trưởng của hội Nam (BSA), một trưởng của hội Nữ (GGUSA) và một trưởng của HĐTƯ-

HĐVN.  Tôi không thấy có gì mâu thuẫn khi tôi coi mình trực thuộc cả 3 tổ chức này.  Nếu một 

người nào đó kết tội tôi là giả dối khi mặc đồng phục Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ, mà vẫn coi tôi là 

một trưởng hội Nữ hay là một trưởng Hướng Đạo Việt Nam; họ nên ý thức rõ là tôi đã ghi danh 

với cả 3 tổ chức này.  Bất cứ khi tôi mặc đồng phục nào hay không mặc đồng phục nào, thì sự 

kiện hiển nhiên tôi vẫn là một trưởng có ghi danh với hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ (GSUSA), một 

trưởng hướng đạo trực thuộc HĐTƯ-HĐVN hay là một trưởng trong Ấu Đoàn, Thiếu Đoàn, 

Thanh Đoàn của hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA). 
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Đối với số đông các hướng đạo sinh Việt Nam chúng ta, Hội Đồng Trung Ương- Hướng Đạo 

Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) không chỉ là làm công việc hướng đạo mà thôi.  HĐTƯ-HĐVN đại 

diện cho chúng ta bất luận chúng ta sinh ra ở đâu hay thuộc quốc tịch quốc gia nào. Chúng ta là 

hậu duệ của “Con Rồng Cháu Tiên” mà tổ tiên của chúng ta đã chiến đấu cả hằng ngàn năm nay 

để duy trì được văn hóa và ngôn ngữ của chúng ta.  Chúng ta là một đại gia đình Hướng Đạo, 

mãi mãi gắn bó với nhau bằng lịch sử chung, khi chúng ta là những người tị nạn và những người 

nhập cư do một cuộc di tản vĩ đại.  Trong khi chúng ta là công dân của đất nước mới của chúng 

ta, nơi đây chúng ta đã tuyên thệ trung thành với lá cờ Hoa Kỳ ở mỗi lễ chào cờ, chúng ta vẫn 

không bao giờ quên những hy sinh mà ông cha chúng ta đã trải qua để đem lại cho chúng ta 

những gì chúng ta hưởng được ngày nay.   

Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) được hình thành với sự ân cần 

và yểm trợ của Trưởng Tổng thư ký Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới (WOSM) và Hội Nam 

Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) như một tiếng nói độc lập cho các hướng đạo sinh Việt Nam khắp 

thế giới.  HĐTƯ-HĐVN không chỉ có bao hàm Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) mà còn mang 

một số đặc tính của cả hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ (GSUSA), Văn Phòng Nam Hướng Đạo Thế 

Giới (WOSM) và Văn Phòng Nữ Hướng Đạo Thế Giới (WAGGGS).      

Vì thế, HĐTƯ-HĐVN không thể là một nhánh của hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) hay hội 

Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ (GSUSA); như thế là trái với những nguyên tắc của Hội Đồng Trung 

Ương-Hướng Đạo Việt Nam đã đề ra. 

Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) có nhiệm vụ riêng của họ.  Nhiệm vụ của họ không phải là 

phát huy văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ và di sản Việt Nam.  Nhiệm vụ của họ không phát huy các 

chương trình, các quá trình huấn luyện để đạt các patches và Bronze, Silver, Gold Awards.  Cũng 

như vậy nhiệm vụ của của hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ cũng không phải là phát huy chương trình 

học tập và sinh hoạt để đạt các huy hiệu Merit Badges và Đẳng Cấp Đại Bàng.  Chỉ một tổ chức 

độc lập như Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) có thể phát huy bản 

chất Việt Nam được thể hiện qua những truyền thống, những bài ca và đồng phục cuả chúng ta 

(như bộ đồng phục màu xanh dương nhạt mà các nữ hướng đạo sinh của chúng tôi đã mặc một 

cách hãnh diện trong nhiều năm). 

Đối với nhiều phụ huynh, họ luôn luôn có sự chọn lựa bất cứ những sinh hoạt nào họ muốn con 

cháu họ tham gia.  Tham gia Liên Đoàn của HĐTƯ-HĐVN thay vì tham gia Nam Hướng Đạo 

Hoa Kỳ (BSA) hay Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ (GSUSA) chính là một trong những sự lựa chọn này. 

Đối với chúng tôi, những trưởng Hướng Đạo Việt Nam, không còn là một sự lựa chọn mà là một 

trách nhiệm mà chúng tôi cần hợp tác để bảo vệ di sản và nguồn gốc của chúng tôi ngỏ hầu con 

cháu chúng tôi và những thế hệ sau chúng sẽ có được những trải nghiệm hướng đạo như chúng 

tôi đã có hiện nay.  Chúng tôi phải đảm bảo Liên Đoàn là một phần của phong trào hướng đạo 

liên kết, thành viên của 3 tổ chức Hướng Đạo lớn, đó là BSA, GSUSA và HĐTƯ-HĐVN. 
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Khi hướng về tương lai, chúng tôi không bao giờ được quên quá khứ và tất cả những đóng góp 

của nhiều trưởng cho lịch sử Hướng Đạo Việt Nam.  Chúng tôi phải luôn ghi nhớ những hy sinh 

và quyết tâm của họ đem lại cho nhiều thế hệ Trưởng, bao gồm những trưởng của LĐ Chi Lăng 

và những trưởng đã hướng dẫn chúng tôi, những người đã khơi động niềm đam mê hướng đạo 

trong mỗi người chúng tôi. 

Hy vọng rằng ngọn lửa này sẽ tiếp tục cháy sáng với những thế hệ tương lai để một ngày nào đó 

các thế hệ này có thể đưa Hướng Đạo trở về quê hương đất tổ thân yêu của chúng ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


