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Kính thưa quý Trưởng Niên ! 
 

     Nhân đọc bài sưu tầm của Trưởng Đà Điểu Siêng Năng Cao Ngọc Cường về "Câu Chuyện 
Chiếc Cầu Choluteca" ở Honduras, một Quốc Gia Trung Mỹ, khánh thành năm 1998. Một cây cầu 
đã trở thành vô dụng vì cơn bão Mitch đã phá hủy con đường nối hai bên mố cầu, thay đổi dòng 
chảy của con sông Choluteca sang hướng khác kế bên cây cầu, khiến nó nằm chơ vơ trên vùng 
đất khô, không có đường đến, không còn đường đi, không bắc qua sông như một cây cầu bình 
thường. 

Nhưng ... người ta không phá bỏ nó dù nó đã trở thành cây cầu "vô dụng". Năm 2003, chính 
phủ Honduras đã nối cây cầu này trở lại đường cao tốc trong vùng. Cây cầu Choluteca lại vẫn luôn 
"hữu dụng" trong cách thế mới của nó. 

 
Cơn Đại Hồng Thủy Tháng Tư Năm 1975 đã cuốn trôi Hướng Đạo Việt Nam ra khỏi Tổ Quốc. 

Liên tưởng đến cây cầu Choluteca, Hướng Đạo Việt Nam đã thay đổi phương thức sinh hoạt qua 
Hội Nghị Costa Mesa năm 1983, vượt qua bao gian khó để vẫn tồn tại "hữu ích" qua danh xưng 
mới "Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam" ở Hải Ngoại. 

 

Kính thưa quý Trưởng Niên ! 
 

Trong ý nghĩa đó, Mùa Thu năm nay 2020 rồi cũng trở về theo nhịp tuần hoàn của đất trời, sau 
một mùa hè “nóng bỏng” vì dịch bệnh Covid 19, cộng thêm tai họa cháy rừng và nhiều biến động 
xã hội kéo dài trong bối cảnh kinh tế, chính trị rối ren của Hoa Kỳ khiến mọi người lo âu và bó chân 
quý trưởng niên chúng ta trong nhà trong nhiều tháng qua. Nhịp sống của con người bước vào một 
khoảng lặng dài và những sinh hoạt Hướng đạo của chúng ta vì thế cũng phải biến đổi theo dịch 
bệnh, tuy nhiên Liên Lạc vẫn tiếp tục là “Tiếng Nói và Nhịp Cầu liên lạc của quý Trưởng Niên”. 
Đồng hành với Hội Đồng Trung Ương và Phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại trên bốn 
thập niên qua, người Hướng Đạo Trưởng Niên luôn gắn bó nối kết tình làng nghĩa xóm bên nhau 
trong mùa thu cuộc đời và cố gắng tiếp lửa Hướng đạo cho các thế hệ mai hậu. Chúng ta là một 
nhịp trong cây cầu lớn, là 90 Năm Hướng Đạo Việt Nam, là HĐTƯ. HĐVN - khởi đi cuộc ly hương 
vĩ đại của người Việt tỵ nạn Cộng Sản và bắt nguồn từ Hiến Chương Hội Nghị Trưởng Costa Mesa 
- hữu dụng và kiên vững bốn mươi năm nối tiếp đào tạo bao nhiêu thế hệ trẻ VN sống lý tưởng 
Hướng Đạo không bao giờ là vô ích như nhịp cầu Choluteca. 

Cũng cần nhắc lại đôi mốc lịch sử của Hướng Đạo Trưởng Niên chúng ta : 
“– Năm 1989, Nhóm Tinh Thần Baden-Powell do 3 Trưởng Phan Như Ngân, Trần Văn Thao, 

Lê Văn Ba thành lập và ra bản tin Liên Lạc tại Hoa Kỳ. 
– Tại Trai họp bạn Thẳng Tiến 4 tại Le Breuil, Pháp Quốc năm 1993. Tr. Nguyễn Trung Thoại 

được Đại Hội Đồng ủy nhiệm phụ trách Tổ Chức Hướng Đạo Trưởng Niên cho HĐVN ở Hải Ngoại. 
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– Tại Trại họp bạn Thẳng Tiến 5 tại Sydney, Úc Châu năm 1995. Tổ chức Trưởng Niên đươc 

thành lập. Tr. Nguyễn Trung Thoại phụ trách. Đồng cử Tr. Trần Văn Thao làm Tiên chỉ. 
–Năm 1998, Trại họp bạn Thẳng Tiến 6 tại hồ FairFax Virginia trong Hội nghi Trưởng Niên 

chấp thuận tổ chức hệ thống Làng Xóm Bách Hợp. Tr. Nguyễn Trung Thọai Văn phòng Trưởng 
Hướng Đạo Trưởng Niên. 

_ Năm 2002 tại Trại HB Thẳng Tiến 7 tại Houston Texas, Tr. Nguyễn Trung Thoại bàn giao Văn 
phòng Trưởng Niên cho Tr. Hoàng Ngọc Châu. 

– Năm 2006 Tại Hội nghị Trưởng niên, Tr. Nguyễn Thanh Huy được bầu làm Văn Phòng 
Trưởng Trưởng Niên và Bác sĩ Hà Thúc Như Hỷ Văn phòng phó.. Một Ban Giám Sát 5 người do 
Tr. Trần Tiễn San hướng dẫn cũng được bầu  để giải quyết những khó khăn khi có  Làng Xóm nào 
vi phạm thể lệ chung. “ (Trích từ Lược sử HĐVN do Tr Tôn Thất Hy biên soạn) 

 
Những Trưởng khai nguyên HĐTrN và cả người biên soạn (Tr TT Hy) nêu trên đều đã lìa rừng 

người trước kẻ sau đã để lại cho chúng ta cả một di sản đáng trân trọng và cần tiếp tục gìn giữ cho 
mai hậu. Thiết nghĩ trên bước đường ly hương gần nửa thế kỷ trôi qua của dân tộc Việt Nam cũng 
như Hướng Đạo Việt, người Hướng Đạo Trưởng Niên trong lớp tuổi mùa thu của cuộc đời càng 
sống gắn bó bên nhau hơn bao giờ hết, vì lý tưởng Phong Trào và làm gương sáng cho thế hệ nối 
tiếp trên cây cầu dẫn đến Nguồn Thật. 

Khi Baden-Powell bước vào tuổi 80, phong trào Hướng Đạo do Người sáng lập mới phát triển 
hơn 30 năm thì Thế chiến thứ 2 xảy ra. Chiến tranh cũng như dịch bệnh luôn là mối hiểm họa đe 
dọa nhân loại. Nhưng B-P vẫn lạc quan hy vọng và tin tưởng : 

“Rồi khi chiến tranh qua đi thì Chính nghĩa sẽ trở lại, mục đích đúng đắn nhất của bạn là cố đạt 
đến tuổi 84 thì bạn sẽ biết nó thế nào để chẳng mong chờ điều gì nữa và trở thành một tảng đá 
nhàn nhã nhìn lại quá khứ trong sự hồi tưởng đầy hoan lạc.”( B-P tháng hai, 1940) 

 
Kính thưa quý Trưởng Niên 
 
Trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai, nhân tai diễn ra khắp nơi, những xáo trộn trong nội tình anh 

em Hướng Đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ, ... 
Khi mùa thu về, Hướng Đạo Trưởng Niên chúng ta học được gì từ câu chuyện cây cầu 

Choluteca, từ niềm lạc quan đầy hy vọng của B-P đã ghi lại từ 80 năm xưa ??? 
 
Thân Kính Bắt Tay Trái Quý Trưởng.                                                                                                                                   
Gấu Chăm Chỉ - Trần Xuân Đức 
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Cầu Choluteca hay còn gọi là Puente Sol 
Naciente (Cây cầu mặt trời mọc), ở Choluteca, 
Honduras là một cây cầu có một số phận đặc 
biệt và kỳ lạ.  

Đặc biệt vì nó là một cây cầu lớn nhất kiên 
cố nhất  do một công ty Nhật thiết kế và xây 
dựng năm 1996 bắt qua sông Choluteca ở 
miền đất Choluteca, Honduras - một quốc gia 
Trung Mỹ. Một miền đất khắc nghiệt nổi tiếng 
với những cơn bão lốc tàn bạo, khốc liệt 
thường xuyên xảy ra.  

Được khánh thành vào năm 1998, cây cầu 
Choluteca hiện đại kiên cố dài 1,587.92 ft (484 
m) trở thành một thành tựu về kỹ thuật xây 
dựng cầu đường thời đó, là niềm tự hào của 
Honduras. Nhưng nó cũng là cây cầu có một 
số phận hết sức kỳ lạ, vì chỉ một thời gian 
ngắn sử dụng thì cơn bão Mitch kinh khiếp ập 
đến đã trút lượng mưa 75 inch trong vòng 
chưa đầy 4 ngày cướp đi sinh mạng của 7000 
người. Tất cả đều bị cơn lũ cuốn trôi: nhà cửa, 
của cải, làng mạc, ngay cả đường xá, cầu 
cống ở Honduras đều bị cuồng phong hủy hoại 
nhưng cây cầu Choluteca kiên cường vẫn 
đứng vững. Sau cơn bão kinh khủng ấy cầu 
Choluteca đã thành một “cây cầu vô dụng” vì 
bão đã phá hủy con đường nối hai bên mố 
cầu. Chỉ còn một mình nó trơ trọi nhô cao trên 
vùng đất hoang tàn. Lý do chính yếu làm cầu 
Choluteca trở thành vô dụng vì cơn bão đi qua 
khủng khiếp đến độ đã tác động làm thay đổi 
dòng chảy của của con sông Choluteca rộng 
vài trăm feet bên dưới. Dòng sông bị chệch 
hướng cũ và chảy sang một hướng khác, kế 
bên cây cầu.  

 Từ đó cây cầu bị cô lập, chơ vơ Trên vùng 
 

đất khô, không có đường đến, và cũng không 
có đường đi không bắc qua được con sông 
cần bắc, cây cầu đã trở nên vô dụng nằm “trêu 
ngươi” trơ gan cùng tuế nguyệt, bên cạnh 
dòng sông đã từng chảy qua dưới thân nó.  

Chiếc cầu Choluteca kỳ lạ này thường 
được nhắc đến như là ẩn dụ kinh điển cho 
nhiều bài học trải nghiệm trong cuộc sống khi 
chúng ta phải  đối mặt với những  vấn đề 
không thể đoán trước được. Bão tố là tác 
nhân gây xáo trộn. Con sông đã tạo ra một 
dòng chảy mới thay thế cho chính dòng chảy 
cũ của nó để có thể  thích ứng với trật tự mới 
của thiên nhiên. 

Kiên cố như cây cầu kia tưởng là hữu dụng 
bền lâu nhưng phút chốc lại trở thành vô dụng 
bởi biến đổi “nhỏ” của thiên nhiên.  

Con người có thể chống chọi lại những 
khắc nghiệt của thiên nhiên nhưng không thể 
chống chọi lại ý định của Thượng Đế. 

Một mặt khác trong ý niệm siêu hình qua 
câu chuyện là lẽ vô thường của cuộc đời mà 
chúng ta ít khi nhận ra.  

Đại dịch Covid đã tác động lớn và thay đổi 
nhịp sống của cả thế giới và ngay cả cuộc 
sống của chúng ta cũng đã phải thay đổi. 

Thay đổi là phương thức duy nhất trong 
cuộc sống muôn mặt . Giống như dòng sông, 
chúng ta có thể phải thay đổi hướng đi trong 
cuộc đời mình để vượt trở ngại trước mắt mà 
vẫn đạt đến mục đích. Như dòng sông kia đổi 
hướng nhưng vẫn chảy ra biển lớn. Khả năng 
thích ứng vẫn là chìa khóa để tồn tại và phục 
hưng.  
       Tối hôm qua nhân nói chuyện với người 
bạn hữu tay trái của tôi về những  vấn  đề  xáo 
                                                (Xem tiếp trang 18)  

 



 

LIÊN LẠC SỐ MÙA THU     2020      -      Trang   07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Đàn anh Hướng Đạo Thế giới đã mừng Birthday 100 tuổi cách đây13 năm. Có nghĩa là 
chàng “khổng lồ” đàn anh của chúng ta, năm nay, 2020, tròn 113 tuổi, tinh thần minh mẫn, thân 
thể tráng kiện; lúc nào cũng là một tấm gương sáng, đã và đang thực hiện giấc mơ và theo đúng 
phương pháp giáo dục “trẻ” cùa BP làm hướng chính la bàn! 

Đàn em Hướng Đạo Việt Nam cũng đang mừng “sinh nhật thứ 90” trong khung cảnh vô cùng 
đặc biệt phức tạp. Có lẽ còn phải dùng một nhóm từ nào đó cụ thể hơn, với tình cảnh, người 
Hướng Đạo Việt, không những còn “giữ chặc mối giây” ở quốc nội, mà còn “bành trướng Phong 
Trào” ra khắp năm châu, mặc dù đã trải qua nhiều biến cố nghiệt ngã nội bộ!  

Có thể nói, sau trận hồng thủy 1975, dòng chảy “phong trào Hướng Đạo” trong nước bị ngăn 
chặn lại, dòng sông bị nghẹt, tức nước vỡ bờ, “Giòng Việt” tràn ra khắp năm châu bốn biển. 
Bốn mươi lăm năm sau, những tinh hoa của dòng nước Hướng Đạo đó đã bành trướng ngoạn 
mục. Năm 1975, người Hướng Đạo Việt Nam mới chỉ bốn mươi lăm tuổi. Bốn mươi lăm năm sau, 
noi gương đàn anh “người khổng lồ HĐ Thế Giới”, nay HĐVN, đã hãnh diện mừng BIRTHDAY 
THỨ 90 không những từ quốc nội mà cả khắp thế giới! 

Có thể nói Phong Trào Hưởng Đạo Việt Nam không những chỉ bành trướng ở quê hương Việt, 
nó còn vươn rộng khắp bốn biển với danh xưng Hội Đồng Trung Ương HĐVN, kể từ Hiến Chương 
Costa Mesa 1983. Có phải nước Việt Nam chúng ta hiện nay đã trải rộng khắp, giống như con dân 
Do Thái; con dân Việt tộc mang Hoa Huệ Đỏ rãi khắp địa cầu! 

Từ một Hướng Đạo Sinh rồi thành Trưởng đơn vị, yếu tố nào gắn chặt chúng ta như một giây 
rốn từ lòng mẹ sinh ra, đã “giữ vững mối giây” qua bao nhiêu phong ba bão táp. Hướng Đạo Việt 
Nam đã hồi sinh tại quê hương, tuy là sinh hoạt “chui” nhưng nhìn từ nhiều khía cạnh, đáng cho 
chúng ta có tiếng reo mừng “A! A! A!”! 

Toàn thể HĐS Việt Nam trên khắp địa cầu, những bàn tay tuổi trẻ, tuổi già cùng đang nắm lấy 
nhau thật chặt. Hãy nhìn vào các Trại Thẳng Tiến từ I đến XI, ta sẽ không thể nào quên được nét 
vui tươi từ một sói con đến những Trưởng Niên bát tuần, cửu tuần … cùng ngồi hát say sưa dưới 
tàng cây rừng ươm đậm nét thiên nhiên vĩnh cửu! Những con số 2000 đến 3000 trại sinh khắp nơi 
tụ hội cùng nhau hát bài quốc ca Việt, sự kiện như thế cũng đã làm ấm lòng nhau! 

Sỡ dĩ có được như thế là vì, Hướng Đạo Việt Nam, ngoài Lời Hứa và Điều Luật với khả năng 
về kỹ thuật Hướng Đạo; trong từng HĐS Việt Nam, đã mang trong tim cái HỒN HƯỚNG ĐẠO. Nói 
theo kiểu của những lúc hứng khởi vui đùa, cái Hồn Hướng Đạo chính là con VIRUS trong máu 
mỗi một HĐS! 

Hướng Đạo đã khẳng định phương pháp giáo dục tuyệt vời, nó khuyến khích sự biểu lộ nội tại 
của mỗi cá nhân từ bên trong. Trong khi những gì tiếp nhận từ trường học là sự áp đặt từ bên 
ngoài, là sự giáo huấn. “Instruction works though Impression upon the boys from without while the 
scout movement encourages sefl-development, works through Expression from within…”(BP)  

 Những đàn anh Hướng Đạo Việt Nam tiền phong, những vị khai sáng, đã không hổ danh, vạch  
 

Lêanhdũng 
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cho chúng ta con đường rất đúng đắn và chính nguyên : “Scout law is the foundation on which the 
whole of scouting training rest” Hướng Đạo là cơ sở của phương pháp giáo dục Hướng Đạo! 

Thật sự, nếu ta nghiền ngẫm tất cả sách vở của BP, như các sách: Scouting for boys – 
Hanbook for instruction in good citizenship – Rovering to success – A guide for young manhood – 
Adventuring to manhood – Aid to Scoutmastership – Theory of Scout Training; chúng ta sẽ nhận ra 
rằng: 

BP đã đặt sự huấn luyện tâm hồn, tình khí và tâm linh đạo đức Hướng Đạo như là công 
cuộc hàng đầu của Phong Trào Hướng Đạo; rồi từ đó vận dụng nguyên lý Hướng Đạo, lời Hứa, 
Điều Luật như là phương tiện để hoàn thành công cuộc “thành người công dân tốt” 

Với các lứa tuổi Thiếu, Thanh… BP chỉ cô đọng: “Bất cứ Hướng Đạo Sinh nào đã suy gẫm và 
thực hành luật Hướng Đạo vào cuộc sống hằng ngày và vào cuộc chơi (Đời là một trò chơi lớn) 
không phải chỉ khi còn trẻ mà là suốt đời. Tôi tin rằng HĐS đó sẽ đạt thành công của mình…” 

Trong sách Rovering to success ở chương cuối, BP nhắc nhở và dặn dò Tráng Sinh – Huynh 
Trưởng thế nầy: “Bây giờ các anh là một Rover Scout, phải nhớ khi vượt qua lằn mức giữa tuổi 
thiếu niên và người lớn, các anh chị không còn học cách thực hành Luật và Lời Hứa Hướng Đạo 
nữa, nhưng các anh chị thực sự sử dụng Luật Hướng Đạo để hướng dẫn cách xử thế trong cuộc 
sống. Quan trọng hơn nữa, bây giờ các anh chị mang trọng trách nêu gương cho người khác. Cái 
gương của anh chị sẽ hướng dẫn người khác đến hoàn mỹ hay xấu xa tùy theo anh chị đã hoặc 
không áp dụng Luật Hướng Đạo vào đường lối xử thế của anh chị và tùy theo mức độ anh chị thực 
hành Lời Hứa mà anh chị đã hứa với danh dự của anh chị như một Rover scout: Sẵn sàng cống 
hiến thiện chí và giúp ích mọi người bất cứ lúc nào!...” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nhân dịp toàn thể Hướng Đạo Việt Nam trong và ngoài nước chào mừng “Người” HƯỚNG 
ĐẠO VIỆT NAM 90 TUỔI, Sóc tôi có vài hàng, gọi là chúng ta ôn lại chặng đường Phong Trào 
Hướng Đạo đã trải qua. Biết bao chông gai thác gềnh, biết bao lúc thăng trầm thời cuộc và thảm 
họa sóng thần năm 1975… Nhưng con thuyền Hướng Đạo Việt Nam vẫn vững tay chèo; tuy biến 
dạng bằng nhiều hình thức ở quốc nội, nhưng tâm hồn và con tim Hướng Đạo của toàn thể HĐS 
trong nước vẫn trước sau như một. Con thuyền HĐVN hải ngoại đang lướt sóng vững vàng dưới 
sự lèo lái đa dạng, uyễn chuyễn và đa năng của HĐTƯ HĐVN. Thêm vào đó VP HĐTrN cũng cố 
gắng không ngừng, sát cánh cùng mọi người làm rạng danh Phong trào. Chúc mừng toàn thể mọi 
người, chúc mừng “Người khổng lồ” Hướng Đạo Việt Nam với tuổi 90 khỏe mạnh. cường tráng, 
hùng dũng, vui tươi càng ngày càng phát triển bền vững, vượt mọi trở ngại nội tại, cùng nhau nắm 
tay nối vòng thân ái! Chào…! 

Tháng 9 năm 2020 
Sóc lanh lợi 
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     Ông Giacôbê Cao Ngô An sinh ngày 18 tháng 12 năm 1955 tại phường Vĩnh Hải, Nha Trang, 
Khánh Hòa Việt Nam. 

   Ông là con trai thứ hai trong gia đình gồm tám người con, năm trai và ba gái. Ông theo học tại 
trường trung học “Văn Hóa” tại thành phố Nha Trang. Làm trai thời loạn, ở lứa tuổi thanh niên thời 
nội chiến Nam – Bắc Việt Nam, Ông phải tạm xếp bút nghiên thi hành nghĩa vụ quân sự. Sau khi 
hoàn tất thụ huấn tại quân trường Lam Sơn Dục Mỹ, huyện Ninh Hòa, ông được tuyển vào binh 
chủng Pháo binh và phục vụ tại vùng cao nguyên đất đỏ, thành phố Pleiku, tỉnh Kontum ( và Gia 
Lai ) Việt Nam. 

   Đại biến cố tháng 3/1975, khi Pleiku thất thủ, ông trở về quê nhà tại Nha Trang. Ông đã vượt 
biển tìm tự do vào năm 1981. Được tạm cư tại Palawan. Sau đó được đón nhận vào Hoa Kỳ. 

   Là một người luôn tháo vác và năng động, thuở thiếu thời ông đã từng là một Huynh trưởng 
thuộc Liên Đoàn Thăng Thiên trong phong trào “ Hùng Tâm Dũng Chí ” tại Giáo Xứ Ba Làng, Nha 
Trang. Phong trào này được kết hợp và cân bằng giữa việc sống đạo từ phong trào “ Thiếu Nhi 
Thánh Thể” và kỹ thuật sinh hoạt của PT Hướng Đạo, ít nhiều cũng giúp cho ông trên con đường 
phục vụ giới trẻ ngay nơi ông đang sống sau này. 

   Tại Hoa kỳ, ông đã kết duyên cùng cô Trần Tina Hằng và cùng chung sống tại San Diego, 
California cho đến ngày ông tạ thế qua cơn bạo bệnh ngày 27 tháng 7, 2020. 
 
   Sơ lược vài nét về những sinh hoạt cộng đồng của ông như sau: 
 

 1970 - 1974: Đoàn viên rồi trở thành Huynh trưởng thực thụ của Phong trào “Hùng Tâm Dũng 
Chí”. 

 1981 - 1982: Sinh hoạt trong Đoàn Thanh Niên Công Giáo Việt Nam tị nạn tại Palawan Phi Luật 
Tân với vai trò Trưởng phụ trách huấn luyện, sinh hoạt và văn nghệ.  

 1983 - 1987: Trưởng huấn luyện của đoàn Hướng Đạo Việt Nam, Liên Đoàn Chí Linh thuộc 
đơn vị Hướng Đạo Hoa Kỳ tại San Diego. Đoàn Việt Nam đầu tiên được thành lập tại San Diego 
Hoa Kỳ. 

 1982 - 1988: Thành viên Ca Đoàn Phục Sinh, Giảng viên Giáo Lý Giáo Xứ Holy Family (Thánh 
Gia) San Diego, California. 

 1987-1989: Huynh trưởng trong Ban Tổ Chức trại hè tại San Diego cho hội bạn trẻ Việt Nam            
“ Nguyễn Trường Tộ Foundation” và trong ban sinh hoạt của Ca Đoàn Tổng Hợp Việt Nam, Giáo 
phận San Diego. 
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Nhật Tiến Thềm Hoang, văn một tráng sinh lên đường 
Ðã mang lấy nghiệp vào thân  
Nguyễn Du 
Bài NGÔ THẾ VINH  
 
HƯỚNG ĐẠO THỜI NIÊN THIẾU 

Bùi Nhật Tiến, bút hiệu Nhật Tiến, sinh ngày 24-8-1936 tại Hà Nội. Năm 1946 mới 10 tuổi 
Nhật Tiến đã phải theo gia đình rời Hà Nội đi tản cư qua những tỉnh như Sơn Tây, Việt Trì, Hưng 
Hóa, Phú Thọ. Năm 1950 hồi cư, ở cái tuổi 14 không còn nhỏ nữa để sinh hoạt sói bầy, Nhật Tiến 
xin gia nhập phong trào Hướng Đạo làm đoàn sinh đội Én Thiếu Đoàn Bình Than khá muộn màng. 
Thiếu Đoàn Bình Than thuộc Đạo Đồng Nhân, và đạo này có bài hát chính thức do đoàn sinh 
Cung Thúc Tiến của Thiếu Đoàn Bạch Đằng sáng tác. Cung Thúc Tiến chính là nhạc sĩ Cung Tiến 
sau này với những nhạc phẩm Hoài Cảm, Thu Vàng. 

Ngày “Tuyên Hứa” để được gia nhập phong trào Hướng Đạo Việt Nam là một dấu ấn quan 
trọng trong cuộc đời nhà văn nhà giáo Nhật Tiến. Lễ tuyên hứa được tổ chức tại Chùa Láng cách 
Hà Nội 5 km. Trong Hồi ký của Nhật Tiến, tuy đã hơn 60 năm sau, anh vẫn còn nguyên vẹn xúc 
động khi hồi tưởng lại phút được “tuyên hứa” như điều mơ ước đã trở thành hiện thực. 

“Tôi hồi hộp tiến lại lá cờ Đoàn. Tất cả các anh em đều yên lặng, nghiêm trang theo dõi cử chỉ 
của tôi. Tôi đứng thẳng người trước lá cờ. Tay phải tôi chào theo kiểu Hướng Đạo, tay trái tôi nắm 
nhẹ lấy một góc của lá cờ, và tôi cất giọng dõng dạc: 

Trước Quốc kỳ, tượng trưng cho Tổ quốc, trước Đoàn kỳ tượng trưng cho tinh thần Hướng 
Đạo, tôi xin lấy danh dự của tôi để tuyên hứa: 

– Thứ Nhất : Trung thành với Tổ Quốc. 
– Thứ Nhì : Giúp ích mọi người 
– Thứ Ba: Tuân theo Luật Hướng Đạo. 
Sau khi lấy được bằng Hạng Nhì, tôi được giao phó nhiệm vụ làm đội trưởng đội Én. Một trong 

những đội sinh của tôi là anh Đỗ Tiến Đức, sau này trở thành nhà văn, năm 1969 anh được Giải 
Văn Học Nghệ Thuật với tác phẩm Má Hồng, và còn là đạo diễn kiêm Giám Đốc Nha Điện Ảnh, 
anh hiện chủ trương tờ Thời Luận ở Los Angeles, trước là báo in, sau này trở thành báo Online. 
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Tôi lên Kha đoàn năm 17 tuổi, ở dự bị Tráng năm 18. Sau di cư 1954, tôi sinh hoạt nhiều năm 
trong Tráng Đoàn Bạch Đằng gồm 4 Toán: Chương Dương, Vân Đồn, Hàm Tử và Tây Kết. Tôi 
được giao nhiệm vụ Toán trưởng Toán Vân Đồn [trong Toán có anh Trương Trọng Trác sau này 
lên tới chức Ủy Viên Ngành Thiếu của Hướng Đạo Việt Nam và khi ra hải ngoại, anh là người chủ 
trương tờ báo Ngày Nay với bút hiệu Trọng Kim ở Houston, Texas cho đến khi anh qua đời 2009].  

 “Mùa hè năm 1970, tại một trại của Tráng Đoàn Bạch Đằng tổ chức tại Thủ Đức, tôi được trao 
cho cây gậy mà ở đầu có 2 gạc của Tráng Sinh Lên Đường, cũng là đẳng cấp mà một Hướng Đạo 
Sinh mơ ước đạt được. Từ nay, trong giao dịch sinh hoạt Hướng Đạo tôi có thể ký tên: Én nhanh 
nhẹn RS – RS là chữ viết tắt của Rover Scout / Anh hay Routier Scout / Pháp, cũng có nghĩa là 
Giúp ích / Rendre Service đúng với châm ngôn của ngành Tráng.  

  
 Từ nay, trong giao dịch sinh hoạt Hướng Đạo tôi có thể ký tên: 
 Én nhanh nhẹn RS. 
 RS là chữ viết tắt của Rover Scout trong tiếng Anh.  

 

Hai chữ Hướng Đạo đối với tôi bao giờ cũng thiêng liêng, nó gợi cho tôi bao tình cảm thắm 
thiết, bao kỷ niệm khó phai mờ và bao nhiêu anh em đồng đội đã không chỉ chia xẻ với nhau trò 
chơi Hướng Đạo mà còn ở trong sự nghiệp ở ngoài đời”. 

Đến nay cũng đã trên 65 năm trôi qua, Nhật Tiến vẫn thuộc bài hát ca Đoàn, vẫn sống theo 
tinh thần Hướng Đạo với châm ngôn “Sắp Sẵn” và “Giúp Ích” trong bất cứ hoàn cảnh nào. Theo 
tôi, tinh thần Hướng Đạo ấy đã có ảnh hưởng sâu xa tới nghề giáo và trên nghiệp văn của Nhật 
Tiến trong suốt những năm về sau này. Hãy nghe chính Nhật Tiến kể lại: 

“Những người áo trắng” được sáng tác vào khoảng năm 1955 khi tôi đang dậy học ở Bến 
Tre. Đấy là những kỷ niệm của thời hướng đạo sinh ở Hà Nội, chúng tôi thường đi làm các công 
tác từ thiện, như mùa đông thì đẩy xe bò qua các đường phố để quyên góp quần áo của bà con 
đem giúp những người nghèo. Hoặc chúng tôi tình nguyện ra đứng ở bờ Hồ Gươm bán tác phẩm 
của kịch tác gia Văn Thuật để gây quỹ giúp đồng bào bị lũ lụt thời đó. Chúng tôi cũng thường hay 
tới sinh hoạt tại trại mồ côi trên đường Hàng Đẫy; trong thời gian này hình ảnh những trẻ mồ côi 
mặc quần áo trắng, những bức tường trắng và những cô gái lớn tuổi hơn trông đàn em nhỏ đã 
gây cho tôi nhiều xúc động. Và tôi đã dùng những hình ảnh ở trại mồ côi đó để viết tác phẩm đầu 
tay “Những người áo trắng”. 

Như vậy, có thể nói một cách khá đoan chắc, nếu Nhật Tiến không có những năm sinh hoạt 
Hướng Đạo, sẽ không có Những Người Áo Trắng và rồi những tác phẩm khác như Thềm 
Hoang sau này. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Hinh1) Nhật Tiến, photo by Trần Cao Lĩnh 
 [nguồn: Những truyện ngắn hay nhất của quê hương chúng ta,54-73; Nxb Sóng Sài Gòn 1974] 
(Hinh 2) Nhật Tiến (trái) và các Huynh Trưởng Hướng Đạo.Hình chụp tại Orange County 2014 
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          QUY ƯỚC HƯỚNG ÐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM 
(2014) 

Ðiều 1: Hướng Ðạo Trưởng Niên là một thành phần của phong Trào Hướng Ðạo Việt Nam.  Các Trưởng Niên Hướng Ðạo Việt 

Nam kết hợp vì những mục đích sau đây: 

a. Giữ chặt và phát triển tình thân trong đại gia đình Hướng Ðạo. 

b. Phục vụ Phong Trào Hướng Ðạo. 

c. Góp phần phục vụ xã hội. 

Ðiều 2: Thành phần Trưởng Niên gồm những người đã tuyên hứa, gia đình và các thân hữu từ 26 tuổi trở lên, hoặc trên 21 tuổi 

mà không là Tráng Sinh Hướng Ðạo Việt Nam. 

Ðiều 3: Ðơn vị kết hợp Trưởng Niên gọi là Xóm hay Làng Bách Hợp, tùy theo đơn vị chọn lựa.  Nhân số không hạn định. 

Ðiều 4: Mỗi Xóm hay Làng Bách Hợp có thể suy cử một vị Tiên Chỉ ở vị trí danh dự.  Toàn thể thành viên bầu ra Xóm Trưởng 

hoặc Lý Trưởng cùng các trách vụ quy định trong Hương Ước riêng của đơn vị.  Tiên Chỉ, Lý Trưởng, hay Xóm Trưởng 

phải là người đã tuyên lời hứa Hướng Ðạo. 

Ðiều 5: Công tác kết hợp do một Văn Phòng HĐTN đảm trách.  Văn Phòng Trưởng là Ủy Viên đại diện Hướng Ðạo Trưởng Niên 

trong Hội Ðồng Trung Ương HÐVN.  Văn Phòng Trưởng mời Trưởng Cố Vấn, bổ nhiệm Văn Phòng Phó và các Ủy Viên 

chuyên môn theo nhu cầu. 

Ðiều 6: Hội Nghị Trưởng Niên do Văn Phòng Trưởng VP HĐTN triệu tập, nhóm họp mỗi kỳ Họp Bạn ThẳngTiến của Phong Trào 

HÐVN.  Nhiệm kỳ của Văn Phòng Trưởng VP tuỳ thuộc hạn kỳ tổ chức Trại Họp Bạn.  Sự tham dự không giới hạn. 

Làm tại Trại Họp Bạn Thẳng Tiến 10.  Ngày 29 tháng 6 năm 2014. 

 

     Hướng-Đạo Trưởng-Niên (HĐTrN) được thành-lập từ Trại họp bạn Thẳng-tiến IV (Le Breuil 
- Pháp 1993), theo yêu cầu của Hội-đồng Trung-Ương (HĐTƯ), và Trưởng Nguyễn-Trung-Thoại 
được ủy-nhiệm đứng ra phụ trách tổ-chức.  

Tại trại TT IV, để có cái sườn sơ khởi hoạt động, các Cố Trưởng Nguyễn Trung Thoại, Nghiêm 
văn Thạch, …v…v… đã cùng nhau ngồi soạn Bản Dự-thảo, Điều-lệ Hội Trưởng-niên. 

Tiếp đến, kỳ trại Thẳng-tiến V (Sydney-Úc châu 1995) trong một phiên họp, tổ chức này được 
thay thế bằng "Phong-Trào Hướng-Đạo Trưởng-niên" (Liên Lạc Xuân Mậu Dần. Bộ mới, số 25, 
tháng1-1998. trg 20) 

Như vậy, là do đáp ứng nhu cầu thực tại lúc bấy giờ của HĐTƯ mà HĐTrN được thành lập 
như đã nêu, và ở trại Thẳng Tiến IV, Le Breuil-Pháp, đã có họp bàn “Dự Thảo Điều Lệ Hội Trưởng 
Niên HĐVN“. (LL, Xuân Mậu Dần số 25, th. 1-1998, trg. 20 - 23). 

Trong bài “ Tìm hiểu HĐTrN “ của Cố Trưởng Mai Liệu (Liên Lạc số Đặc biệt kỷ niệm trại TT IX, 
số 61 mùa Thu 2009, trg 16-17), nhằm đính chính những điều mà Trưởng cho rằng Cố Tr. Tôn 
Thất Hy đã nhầm lẫn trong bài cùng tựa đề của Tr. Hy đăng nơi báo Bạch Mã và Đặc san HĐVN 
Xuân Kỷ Sữu 2009 (trg. 28-34), có ghi những chi tiết như sau: 

1/ Trong Anh ngữ, hai từ Old và Former (Tức Cũ và Cựu trong tiếng Việt) khác nghĩa với nhau.                           
Vd: Áo cũ (vẫn còn là Áo), Bạn cũ (vẫn còn là Bạn).  
Trái lại Cựu có nghĩa : trước kia là…(Tổng Thống, Thủ Tướng..HĐ)  thì nay không còn là (Tổng 

thống, Thủ Tướng…HĐ) nữa. 
2/  Lúc đầu (1957) tổ chức HĐ Trưởng Niên Thế Giới có 2 danh xưng: 
- Tiếng Anh: International Fellowship of Former Scouts & Camp; Guides (= cựu HĐS). 
- Tiếng Pháp: Amitié Internationale des Scouts & Camp; Guides Adultes (= HĐS trưởng thành 

tức HĐ Trưởng Niên) 
3/  Bỏ danh xưng “Cựu HĐ“ và thay thế bằng “HĐ Trưởng Niên“ (do Tr. Mai Liệu đề nghị) 
Cố Trưởng Mai Liệu cũng đã ghi nhận, theo Liên Lạc kỷ niệm Thẳng Tiến IX nêu trên: 
4/ Danh xưng “ Phong trào HĐTrN “ do Tr. Nghiêm Văn Thạch đề xướng và chỉ được sử dụng 

trong một thời gian ngắn để gây phấn khởi  cho một đa số ACE mới “trở về“ với HĐ Trưởng Niên 
(vì trước đó không chấp nhận danh xưng Cựu HĐ). 
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Như vậy từ nay chúng ta cùng biết: đối với HĐTƯ- HĐVN không còn danh xưng Cựu HĐ mà là 
HĐTrN ! 

Về việc sử dụng văn thư với Tiêu Đề Hội HĐTrN, tiếc là chúng tôi không có lưu trữ. Chỉ có văn 
thư sau cùng (?) trước khi bàn giao cho Tr. Hoàng Ngọc Châu, do Cố Tr. Nguyễn Trung Thoại 
(phụ trách HĐTrN) có ghi : 

HỘI- ĐỒNG TRUNG-ƯƠNG HƯỚNG-ĐẠO VIỆT-NAM 
Phong-Trào Hướng-Đạo Trưởng-Niên 
Montréal, ngày 18 tháng 10 năm 2001. 
(LL. Kn 10 năm, Xuân Nhâm Ngọ 2002, trg. 46) 
Sau khi Trưởng Hoàng Ngọc Châu thay Tr. Thoại đảm nhận Ủy-Viên Đặc-Trách HĐTrN thì 

Tiêu Đề đã viết như sau: 
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 
Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên 
(LL. Bộ mới, số 47. Phát hành tháng 09-2003 trg. 14 và LL. Bộ mới, số 52. Phát hành tháng 

12/2004 trg 7…) 
Phiếu ghi danh đơn vị của Làng Nam Quan đề ngày 01 tháng 11 năm 2004 do Lý Trưởng 

Trương Hữu Ngọ ký cũng theo Tiêu Đề nêu trên. (LL. Số 52, Tháng12/2004. trg 57).  
 Về Bản Tin LIÊN LẠC, khởi đầu do Nhóm Tinh Thần B.P. thực hiện gồm quý Trưởng trong 

Ban Sáng Lập, Lê Văn Ba - Phan Như Ngân -Trần Văn Thao, được chuyển sang làm Bản tin 
chính thức của HĐTrN. Nhân tiện cũng nên biết, Bản Tin Liên Lạc đã có những Tiêu Đề “thay đổi 
khác nhau“ : 

1- Từ năm 1994 trở về trước ghi:  
BẢN TIN LIÊN LẠC – Nhóm Tinh Thần BiPi. 
2- Bộ mới, từ số 15 phát hành tháng 6-1995 ..v..v…đã ghi : 
BẢN TIN LIÊN LẠC – Tiếng Nói Của Hội Hướng Đạo Trưởng Niên. 
3- Bộ mới, số 25 phát hành tháng 1-1998 về sau thì ghi: 
BẢN TIN LIÊN LẠC – Tiếng Nói Của Phong Trào Hướng Đạo Trưởng Niên Việt Nam. 
Đến Trưởng Nguyễn Thanh Huy đảm nhận Văn Phòng Trưởng HĐTrN, trong một Thư Chúc 
Tết, Xuân Mậu Tý 2008, đã ghi ngắn gọn: “Hướng Đạo Việt Nam. Văn Phòng Trưởng Niên“ 

(LL. Số 60 – Mùa Xuân 2008, trg. 2) 
Cũng nên biết là mãi cho đến LL số 60 -2008- vừa nêu, dưới Bản Tin Liên Lạc, trang 2, luôn 

ghi “Tiếng Nói Của Phong Trào HĐTrN Việt Nam“, trong khi kể từ năm 2002, sau Thẳng Tiến VII, 
HĐTrN không còn là Phong Trào bởi chỉ có Phong Trào HĐVN! 

Từ sau LL số 61- Mùa Thu 2009 nơi trang bìa ghi là “Tiếng Nói của HĐTrN“ và sau năm 2010 
hay 2011 (?) không còn Bản Tin Liên Lạc ghi nơi trang 2 nữa, thay vào đó là LIÊN LẠC Bộ mới số 
… với hình thức trang nhã và nội dung rất phong phú. 

Khi Trưởng Lê Văn Phước đảm nhận trọng trách Văn phòng Trưởng, với sự góp sức nhiệt tình 
của Trưởng Nguyễn Tăng Bình, Beo Tận Tâm, Văn phòng Phó, tờ LL đã có thêm trang báo điện 
tử tương tự như báo in trên giấy, mỗi năm 4 Số Xuân Hạ Thu Đông và từ hình thức đến nội dung 
không kém chi những trang báo điện tử Cộng đồng cũng như những số báo Liên Lạc tiền nhiệm. 
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      Từ giai đoạn này đến thời điểm hiện tại nơi trang bìa được ghi với Tiêu Đề : 
LIÊN LẠC - Tiếng nói và Nhịp Cầu Liên Lạc của Hướng Đạo Trưởng Niên. 

      Sau Thẳng Tiến V ở Sydney, Úc - 1995, sang Thẳng Tiến VI ở Virginia, Hoa Kỳ - 1998, HĐTrN 
đã có những văn bản nói rõ hơn gồm Tuyên Ngôn, nhân ngày Tinh Thần Trần Văn Khắc (01.7) 
1998 và Quy Ước HĐTrNVN, ngày 29.6.1998. 

Quy Ước vừa nêu, đã được tu chính theo Quyết Nghị Của Đại Hội HĐTrN trong trại TT10 ngày 
29.6.2014, có những điểm thay đổi: 

- Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên thay vì Văn Phòng Liên Lạc. 
- Văn Phòng Trưởng VP/HĐTrN thay vì Trưởng Văn Phòng Liên Lạc. 
- Văn Phòng Phó thay vì Phụ Tá Văn Phòng Liên Lạc. 
- Văn Phòng Trưởng mời Trưởng Cố vấn, bổ nhiệm Văn Phòng Phó và các Ủy viên chuyên  
môn theo nhu cầu. 
Văn Phòng Trưởng VP/HĐTrN là người chịu trách nhiệm hoàn toàn mọi sinh hoạt HĐTrN. 
Trách vụ Ủy viên Liên Lạc HĐTrN thuộc Ban Thường Vụ chỉ là nhịp cầu giữa BTV/HĐTƯ và 

VP/HĐTrN. Là người chia sẻ bớt công việc cho BTV, cụ thể nhất là cho Tổng Thư Ký, thí dụ như 
Quan Hôn tương tế, phổ biến văn thư của HĐTrN cho HĐTƯ hay ngược lạ i.v.v. như đã làm từ lâu 
nay. 

Quy Chế HĐTrN và Nội Lệ làm ở trại TT VI không thay đổi, trong đó có hai điều : 
Điều 1: HĐTrN là một thành phần của PT/HĐVN  ….. 
Điều 3: Đơn vị kết hợp TrN gọi là Xóm hay Làng Bách Hợp  ( LL. Số Mùa Thu 2014 trg. 38 - 

trang điện tử -) 
Trong bài “ Về Tổ Chức Hội HĐVN….“ của Cố Tr. Nghiêm Văn Thạch (LL số 59, Mùa Thu 

2007, trg. 2-6, đoạn cuối) Trưởng viết: 
“ -Hệ thống Phong trào Hướng Đạo Trưởng niên chủ trương kết hợp linh động mềm dẻo, nên 

đã chấp nhận sự tham gia của vài "gia đình" hay "nhóm trưởng niên".  
Có lẻ vì vậy cho nên Điều 3 cũng đã linh động trong sinh hoạt của HĐTrN, đã hiện hữu Làng 

Bách Hợp, Xóm Bách Hợp, và Gia đình Bách Hợp !                                                                                         
Không thể quên “ Trại Họp Mặt Hướng Đạo Trưởng Niên Toàn Thế Giới “, tổ chức tại Orlando, 

FL. Hoa Kỳ, từ 01.7 đến 06.7.2004 ở khu đất trại Fort Wilderness đã rất thành công! (LL. Bộ mới 
số 51, tháng 09-2004, trg. 04 – 06). 

Các họp mặt HĐTrN, Trại Bách Hợp  theo nhau nối tiếp :  
Bách Hợp 1, mùa Hè năm 2015, tổ chức tại Scout Mountain Campground , Portland , Oregon. 

Trại Trưởng: Trưởng Bạch văn Nghĩa. 
Bách Hợp 2, năm 2017, tổ chức tại Garden Grove - Nam CA. Trại Trưởng: Trưởng Nguyễn 

Cữu Lâm. 
Bách Hợp III, năm 2019, tổ chức tại Bothin Camp ở Fairfax San Francisco. Trại Trưởng: 

Trưởng Đào Ngọc Minh. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vì đại dịch Vũ Hán, Covid 19, lây lan khắp thế giới từ cuối năm 2019, vì vậy trại Bách Hợp IV 

năm 2020, sẽ tổ chức tại Celebrity Ranch 39375 San Ignacio Road Hemet, Nam California do 
Trưởng Nguyễn Xuân Huề làm Trại Trưởng đã hoãn sang năm sau 2021. 
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      Điểm lại một số nét chính nêu trên, kể từ ngày thành lập HĐTrN ở trại TT IV-1993, chúng ta đã 
thấy những thay đổi, từ Hội HĐTrN rồi đến Phong Trào HĐTrN và nay Văn Phòng HĐTrN. Chứng 
tỏ HĐTrN có những sinh hoạt luôn cập nhật theo nhu cầu chung và nay đã dừng lại vị trí của mình! 

Tính đến nay, chúng ta đã có 29 Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp khắp nơi, nhiều nhất là ở Hợp 
Chủng Quốc Hoa Kỳ, Canada, Âu châu và Úc châu. 

Chúng ta đều biết HĐTƯ- HĐVN thành lập năm 1983, do một Hội nghị Trưởng khắp nơi trên 
thế giới tụ hội về, đặc biệt “quý Trưởng lão thành, gồm cả Trưởng sáng lập Phong Trào, cựu Chủ 
Tịch Hội, cựu Tổng Ủy viên..“ (LL. Bộ mới số 8. 1983-2013 trg. 2) nhằm đáp ứng nhu cầu mà cũng 
là yêu cầu theo thực tại. 

 Mười năm sau đó, 1993, HĐTrN cũng vì nhu cầu mà có! Song song, danh xưng HĐTrN thay 
thế cho Cựu HĐ, vốn không còn thích hợp, theo Cố Tr. Mai Liệu. 

Ôn cố tri tân, Văn phòng Trưởng VP/HĐTrN lần lượt tiếp đuốc nhau gồm: 
Cố Trưởng Ngựa chịu khó Nguyễn Trung Thoại 1993 - 2002 
Trưởng Thiên Nga cần mẫn Hoàng Ngọc Châu   2002 - 2006 
Trưởng Trâu Rừng hay cười Nguyễn Thanh Huy  2006 - 2008 
Trưởng Thỏ Rừng Tháo Vát Nguyễn Tiến Minh (Xử lý Thường Vụ) 2008 - 2010 
Cố Trưởng Ngựa siêng năng Nguyễn Đình Tuấn 2010 - 2014 
Trưởng Ngựa lồng Lê Văn Phước 2014 - 2018 
Và nay, nhiệm kỳ 2018 – 2022 Trưởng Gấu chăm chỉ Trần Xuân Đức 
PT/HĐVN đã “bị chính quyền csvn ký giấy khai tử, đồng thời tịch biên tài sản kể từ ngày 

02.5.1975!“ (LL. Kỷ niệm 10 năm, Xuân Nhâm Ngọ 2002, trg.19) đã không chết mà sống lại nơi xứ 
người qua Tinh Thần Mới : HĐTƯ/HĐVN", sau đó HĐTrN cũng đã cùng tái sinh mà không còn 
trong lớp áo "Cựu HĐ".                                                                                         

Hơn hai mươi năm qua, HĐTrN đã sát cánh với HĐTƯ/HĐVN chia sẻ bao vui buồn, thăng 
trầm, sóng gió ..., đã luôn giữ vững và nêu cao tính khí được thừa hưởng từ các Trưởng lão 
thành, những người đã hết lòng vì HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM, nhờ vậy PT/HĐVN và nay là 
HĐTƯ/HĐVN tiếp nối vừa tròn Sinh Nhật thứ 90.  

Bởi chúng ta cùng "…Chung một đường lên…." 
Xin tất cả ACE/HĐVN chúng ta cùng AAA một tiếng thật lớn Chào Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 90 

… (1930 – 2020). 
 
VP/HĐTN 2018-2022 
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  Chiếc áo ngày xưa dẫu bạc mầu 

 Phôi pha ngày tháng chiếc áo nâu  
 Vẫn đậm tình anh em hướng đạo  

Vẫn quyến luyến như buổi ban đầu  
 

Áo nâu chơn chất đồng quê ấy  
Sánh vai cùng màu áo da trời  

Xanh mãi tình quê hương đất nước  
Và tình hướng đạo khắp muôn nơi 

 
Trải qua sóng gió lắm gian nan  

Chim Việt cành Nam vẫn hợp đoàn 
Thẳng cánh cùng bay về NguồnThật 

Tự hào là Hướng Đạo Việt Nam 
 

Và hai màu áo nâu, xanh ấy  
Lại đồng hành nào!  anh với em  
Như những ngày xưa thân ái cũ  

Chúng ta luôn chung một đường lên 
 
 

ĐĐSN Cao Ngọc Cường  
8/2020 
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        Một ngày đẹp trời, một cú phôn gọi, một 
lời hỏi thăm và một câu nhắn hỏi: 
     “BBT báo LL nhờ Trưởng giữ giùm “thùng 
tiền”, “tủ két”, “củi lửa” cho báo LL được 
không”? 
      Nhận thấy công việc cũng trong khả năng 
của mình và đã là Hướng Đạo Sinh thì luôn 
luôn Sắp Sẳn và Giúp Ích nên gật đầu. 
      Báo vừa đưa lên thì bão táp ập đến tơi 
bời. “NTH là ai? Ở làng nào?”  Không ở trong 
một làng BH nào cả thì ai tin tưởng mà giao 
tiền cho? Mặc dầu mình vẫn là Trưởng Niên 
nhưng Độc Lập. Đã gắn bó  trong các trại 
BH1, BH2 và hụt BH3 vì bị bịnh thình lình (bỏ 
luôn vé máy bay đã mua) và là Trưởng đang 
sinh hoạt thực thụ trong một LĐ Hướng Đạo. 
     Thế rồi, nhận phận sự thì phài tiếp tục. Việc 
đầu tiên là đi ngân hàng mở một trương mục 
riêng cho quỹ của Báo LL, để không lẫn lộn 
với các trương mục cá nhân. Và nhờ một 
Trưởng  đàn em cùng đứng tên chung trong 
trương mục. Nghĩ rằng tuổi mình đã cao, 
không biết lúc nào thì tuân theo mệnh trời nên 
hay nhứt là khi mình “đi đon” rồi thì vẫn có 
người thay thế lấy được tiền ra hoăc tiếp tục 
công việc của mình. 
     Rồi về nhà... ngồi ngóng... có ai gởi tiền 
không. May quá có vài Trưởng nơi thành phố 
mình cư ngụ gởi tiền đến yểm trợ báo LL. 
Cám ơn các Trưởng. 
     Rồi... một bức thư, rồi hai bức thư, rồi ba, 
bốn... gởi đến. Thư nào cũng có lời nhắn, lời 
hỏi thăm, lời chúc đến Ban biên tập và người 
giữ  “két”. Thật cảm đông với những chữ viết 
run run, khó đọc nhưng đầy tình cảm thương 
yêu. Đọc mà rưng rưng mắt mờ. Nhận những 
tấm check tiền gởi mà biết rằng đây là tiền già,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tiền  nhịn  ăn, nhịn  xài  của  các  Trưởng Niên,  
góp củi lửa để giữ gìn cho tiếng nói chung của 
phong trào HĐTN được cháy sáng. Qúy lắm 
thay. Tờ báo còn điều hành, phát hành được 
là còn nhờ những thanh củi bỏ vào mồi tiếp, 
mồi tiếp... thanh củi nhỏ, thanh củi lớn, thanh 
củi xa, thanh củi gần. Tất cả gom góp lại thắm 
đượm tình thương yêu, gắn bó. Ngày nhận 
được số tiền lớn từ trại BH3 gởi về, mình 
mừng quýnh. Bao nhiêu tên Trưởng, bao 
nhiêu tiền đóng góp ghi trong một list dài. Thật 
cảm động, thật thân tình, thật biết ơn. Mỗi 
ngày ra lấy thơ là mỗi lần hồi hộp, kiếm những 
bao thư nho nhỏ, chữ viết bằng tay, góc trái 
tên người gửi là một tên họ Việt Nam . Mừng 
lắm, tay giữ chặc lấy bao thư như sợ làm rơi 
rớt nó trên đường về nhà. Thư nhận được bao 
giờ cũng có kèm theo một tờ giấy viết nhỏ, 
nhắn vài lời hỏi thăm, vài lời chúc sức khỏe và 
vài lời dặn dò giữ gìn trong mùa dịch bệnh. 
Thư nào nhận được, đọc xong cũng ngồi thừ 
người ra cảm động, tình anh em thương yêu 
từ tờ Báo mà mình được hưởng lây.  
     Các Trưởng ở xa, không biết mình là ai 
nhưng tin tưởng con người HĐ của mình, 
thăm hỏi như anh em một nhà. Có Trưởng còn 
gởi hình ảnh cho xem, thân thương quá. Nhận 
những tấm lòng vàng từ các Trưởng Niên gởi 
đến thật cảm động. 
     Sau khi nhận thư, bóc thư, đọc thư xong là 
mình chụp hình lại và lưu vào hồ sơ. Đi nộp 
check vào Bank, về nhà ghi tiền vào sổ kế 
toán, tên họ, địa chỉ, số phôn nếu có, và 
phương tiện gởi (bưu điện hay tiền mặt). Xong 
bèn lấy thiệp cám ơn ra viết vài lời cám ơn gởi 
lại các Trưởng vừa đóng góp củi lữa.  Cũng có 
một  số  Trưởng  gởi  tiền qua VP Trưởng, hay  
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các Trưởng Niên gởi chung qua đại diện 
Trưởng làng, nên mình cũng không có địa chỉ 
để gởi thiệp cám ơn. Trưởng nào có số điện 
thoai ghi trên thư thì mình gởi ngay text báo tin 
và cám ơn đã nhận được check, rồi gởi thiệp 
cám ơn sau.  
     Mỗi tháng thì nhận được biên lai chi tiền in, 
tiền phát hành Báo do Trưởng phụ trách gởi 
đến. Mỗi cuối tháng đều vào bank statement 
xem tiền lời (!) bao nhiêu để ghi vào sổ, và 
kiễm soát sổ kế toán có hợp với bank không. 
Cuối 3 tháng thì làm báo cáo thu chi gởi Ban 
Biên Tập. Vậy là xong một mùa báo tam cá 
nguyệt. 
     Và lại tiếp tục ngồi chờ thư....chờ thư... chờ 
những thanh củi góp lửa cho Phong Trào. 
 
 
Tiếp theo trang 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Xin cám ơn tất cả những bàn tay góp sức, 
góp lửa, góp tấm lòng . Xin giữ mãi mối giây 
thân ái này. Và xin tiếp tục… tiếp tục góp  
thêm. 
     
Trân Trọng BTT, 

 
 
 
 
Nguyễn Thu Hương 
Vành Khuyên Yêu Đời 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
trộn trong nội tình anh em Hướng Đạo VN 
tại Hoa Kỳ cũng như tại quê nhà trong thời 
gian gần đây dẫn đến nhiều thay đổi đầy 
kịch tính, tôi lại liên tưởng đến câu chuyện 
chiếc cầu Choluteca và chỉ muốn khéo léo 
nhắc với bạn tôi rằng chớ nên để những 
biến động đó ảnh hưởng đến sinh hoạt và 
tinh thần Hướng Đạo của mình.  
     Những công việc chúng ta làm tưởng 
như hữu dụng trường tồn thì cũng trở nên 
tưởng như vô dụng vì một tác động “nhỏ” 
của ai đó như câu chuyện chiếc cầu 
Choluteca. 
      Nhưng sự vô dụng đó vẫn trở nên hữu 
dụng theo thời gian và không gian nếu 
chúng ta biết thích nghi và thay đổi. 
      Nếu chúng ta không thể thay đổi người 
khác thì tốt hơn hết là chúng ta nên thay 
đổi chính mình.  
      Điều gì đã xảy ra với “cây cầu vô dụng” 
ở Choluteca (Bridge to Nowhere ) sau đó ? 
Người ta đã không phá bỏ nó dù nó đã trở 
thành cây cầu “vô dụng” 
      Năm 2003, chính phủ Honduras đã nối 
cây cầu Choluteca “vô dụng”này trở lại với 
đường cao tốc trong vùng.  
       Cây cầu “vô dụng” vẫn luôn luôn “hữu 
dụng” trong cách thế của nó.  
 

ĐĐSN 
9/2020 

  

Cầu Choluteca  trước và sau cơn bão Mitch 

Cầu Choluteca hiện nay nối với đường cao 

 tốc trong vùng 
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                                               Sáng nhìn thấy lá vàng rơi nhẹ.. 
Ồ..nàng thu lại ghé về thăm. 
 

Vậy đó, tôi lại thấy mùa thu trở về. 
Nhắc đến mùa thu. lại đâu đó có tiếng ngâm nga : 
 

Con nai vàng ngơ ngác 
Đạp trên lá vàng khô. 
 

Lại nhớ đâu đây đoạn văn thật hay tả cảnh mùa thu trong bài Cảm Thu của 
Đinh Hùng mà quá lâu, thời gian dài đã đi qua nhưng tôi không làm sao 
quên được :  
 

Thu năm nay tôi lại đi trên đường phố này ngắm từng chiếc lá rơi trên bờ 
cỏ. 
 

Lá rơi như một cặp mắt đẹp tuyệt vời, bên vườn nhà ai hoa phù dung nở 
trắng như một linh hồn còn trẻ. 
 

Nắng ở đây vẫn là nắng ngày xưa và linh hồn tôi vẫn là linh hồn tôi năm cũ, 
tôi vẫn ngờ như không một chút đổi thay…..( Cảm Thu- Đinh Hùng) 
 

Mùa thu ! 
 

Ai không nghe tiếng thu rơi ? 
Tiếng lá vàng nhè nhẹ rời cành rơi xuống thảm cỏ xanh mơ… 
Lá vàng từng chiếc rơi từng chiếc…. 
 

Thu về, cây cỏ vạn vật cũng đổi màu, một rừng cam vàng đỏ đẹp như tranh 
vẽ. 
 

Ô kìa ! 
 

Người ta đã vội vàng khoác áo, quấn nhẹ chiếc khăn voan rồi thanh thản đi 
vào rừng thu ngắm lá. Từng chiếc lá, từng chiếc lá rơi…khu rừng vắng im 
chỉ nghe đâu đây tiếng chân xào xạc của khách nhàn du. 
 

Khác hẳn mùa đông, người người co ro trong chiếc áo dày, chân đi vội vả. 
 

Khác hẳn mùa xuân. Chim chóc hoa cỏ rộn ràng  và cũng khác hẳn mùa hè 
ai ai cũng cố đi tìm một nơi để nghĩ ngơi. 
 

Mùa thu như một thành phố chuyển động. 
 

Màu sắc, giá vẽ, khung cọ…đang được những tay họa sĩ đứng mê mệt bên 
rừng.Vẽ cảnh mùa thu, một đề tài bất tận.Thi nhân cũng chẳng thua kém ai, 
nguồn cảm hứng dâng đầy. Xem họ cũng đang bồng bềnh bên trang giấy 
trắng, bên cây bút sẵn sàng nhả mực đưa ra tràn ngập ý thơ. 
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Thu vàng, thu lạnh, lá thu rơi, thu quyến rũ, thu yêu, thu buồn, thu dang dở 
… và còn gì… gì nữa khi mùa thu đến ? 
 

Hình như đa số đề tài đều dựa vào mùa thu ? Tình yêu đến cũng bắt đầu 
từ mùa thu, rồi thì chấm dứt cũng vào mùa thu ? 
 

Xem ra thu buồn hơn là vui, nhưng ai ai cũng âu yếm và gần gũi mùa thu 
hơn những mùa khác. 
 

Chiếc máy thu thanh nơi góc nhà vang vang từ sáng đến tối, cả chương 
trình truyền hình cũng đưa tấu khúc này vào đa số những thời gian mà 
người ta khi mở ra đều được thưởng thức trọn vẹn. 
 

Tấu khúc Bốn Mùa của Vivaldi ( Die vier Jahreszeiten hay là The Four 
Seasons). 
 

Cũng Bốn Mùa đó nhưng Xuân, Hạ và Đông hầu như thật là ít có dịp nghe. 
Khi mùa thu đến thì tất cả đã thay đổi. 
 

Ngọc gió đu đưa trên cành chờ chiếc lá rơi xuống, ngày cuối hè đã vội qua 
mau. Những cô gái trẻ như nụ hoa hàm tiếu đã xếp nhanh y phục mùa hè 
vào tủ, hãy xem cô hôm nay : 
 

Chiếc khăn mịn như tơ trên vai, đôi ủng thời trang đã che kín cặp đùi lên 
đến gối. Khoác chiếc áo ấm mỏng, tóc bay bay theo làn gió nhẹ. Mùa thu ôi 
sao tình tứ và cô… trông quyến rũ làm sao. 
 

Thì ra, một mệnh đề bất di bất dịch là mùa thu trữ tình… mùa thu đưa tất 
cả vào mơ. 
 

Thi, họa, nhạc, cảnh vật, cả con người nôn nao chờ đợi, níu kéo, ôm chặt 
vào tim đầy hình ảnh mộng mơ của mùa thu. 
 

Thu thật đẹp, thu vàng, thu óng ả. Tuy thu lạnh nhưng không một ai muốn 
thu... tàn… nhưng khi chiếc lá lìa cành, thân cây trơ trụi thì thu lại ra đi. 
 

Hãy để cảnh Buồn Tàn Thu vào một nơi thật đẹp, ta sẽ đi theo chân mùa 
thu đến giờ phút cuối. ta mang theo đầy dư hương của những ngày thu 
thắm tươi. 
 

Ừ ! Chờ mong mùa thu sẽ trở lại trong những ngày tháng tới. 
 

Hãy hối hả đón mừng mùa thu đến 
Thoáng buồn khi mùa thu lại quay đi 
Cuốn phim cũ sẽ chậm dần quay trở lại 
Vui, buồn chi khi thu đến rồi đi. 
 

Hãy bắt chước những em nhỏ đi vào rừng mang những chiếc lá vàng khô 
về và nhuộm đầy những màu sắc của mùa thu rồi in vào giấy trắng, lên đồi 
cao lại thả lá thu bay đi. 
 

Đó mùa thu là như thế, hãy mơ một trời thu êm, hãy mang cho ai đó mối 
tình nồng và khi mùa thu đi mất, ta hãy lắng im…lắng im cho đến khi mùa 
thu trở lại. 
 

Một mùa thu nồng ấm trong ta. 
 
 
 
 
 
 

Minh Trang 

Những ngày đầu thu ở  

Munich - Germany 
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“ không có bom rơi 

không có đạn lạc 
không có hầm chông 
không có phục kích” 

 
trời cao vẫn cao 

nồng nàn mưa nắng 
cây xanh vẫn xanh 

mây chiều vẫn trắng… 
Thế mà tôi sợ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( sợ bất cứ ai ) 
sợ kẻ đi ngang 
sợ người đi dọc 
sợ kẻ thân quen 
sợ người lạ mặt 
sợ phố sợ phường 
sợ quán sợ chợ 
sợ hỏi sợ chào 
sợ hôn sợ vuốt 

 
(không những sợ người) 
tôi tự sợ tôi 

 
sợ tiếng ho khan 
sợ đầu hâm hấp 
sợ tay đụng mặt 
sợ mũi mất mùi 
sợ môi hết vị 
sợ thở không đều 
sợ chân tay mỏi 

 
đã trốn con người 
tôi tự trốn tôi 
tôi đem nhốt hết 

 
nhốt nắng trong nhà 
nhốt trời trong áo 
nhốt mây trong tủ 
nhốt gió trong lò 
nhốt phố trong chăn 
nhốt quán trong phòng 
nhốt mặt trong khăn 
nhốt tay trong túi 
nhốt tiếng trong lòng 
đã nhốt đất trời 
tôi tự nhốt tôi 

 
bao giờ tan cơn dịch 
tôi tự phóng thích tôi 
bao giờ tan cơn dịch 
cởi mặt nạ, đi chơi 
tay bắt tay, miễn nhiễm 
tôi hết còn sợ người 
tôi hết còn sợ tôi” 
 
                                
                    TrầnDoãnNho 
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     Trong Tình Làng Nghĩa Xóm. 

    Mùa thu là mùa của những chiếc lá lìa cành, năm nay vào thời khắc cuối hạ đầu thu, anh chị 
em chúng ta đã ngậm ngùi chia tay những huynh đệ Hướng Đạo lìa Rừng và bùi ngùi chia buồn 
cùng các Trưởng và gia quyến trước sự ra đi vĩnh viễn của người thân trong gia đình.  
    Ban Biên Tập báo Liên lạc ước mong những tháng ngày còn lại của mùa thu năm 2020, sẽ 
luôn là khoảng thời gian của tình và mộng đến với tất cả anh chị em chúng ta! Và trong khoảnh 
khắc khi những chiếc lá vàng bay bay trong gió, xoay xoay trong nắng sẽ điểm xuyết thêm 
dáng nét tươi đẹp cho đất trời, tô điểm cho lứa tuổi vàng, tuổi bạc thêm sắc màu, thêm sự vui 
sống và dành cho nhau những thân tình thật trân quý trong tình làng nghĩa xóm, trong tinh thần 
Hướng Đạo thật cao đẹp qua 90 năm thành lập HĐVN. Mong thay!  

                                                                               Mùa thu Canh Tý 2020 - Ban Biên Tập báo Liên Lạc      
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Tr. Hươu Hăng Hái Houston TX 
 

    Khá lâu BBT báo LL mới nhận được món ăn 
tinh thần của Tr. Hươu gởi đến. Sáng tác “Áo 
Nâu” gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm của một thời, 
thời mà những chiếc áo nâu sinh động xoay tít 
như những chiếc đèn Cù đã qua hơn nửa thế 
kỷ ở phố núi cao cao, với hoa Anh Đào, với 
sương thu, với những ngọn đồi vi vút  lá thông 
reo… Rồi mai đây trên nhiều miền đất bao 
dung, là nơi những người Việt xa xứ chọn làm 
quê hương thứ hai, hy vọng chiếc áo màu nâu 
tái hiện lại sẽ luôn tô đậm nghĩa tình HĐ.  
   Hồn thiêng sông núi, quê cha đất tổ, dẫu xa 
cách nghìn trùng nhưng vẫn luôn đâu đó độ trì 
những đóa hoa Bách Hợp vượt qua những rào 
cản, những chông gai, khó khăn… để vươn tới 
đích, đích làm người, làm Hướng Đạo Sinh 
chân chính.                                       Thân kính. 
 

Tr. Trần Thu  Ba  Làng Quảng tế California. 
 

Mấy tháng qua thiên hạ pó tay, cột chân tại 
nhà, vì sợ Corona Virus, tự nguyện nhốt mình 
trong khoảng không vô hình và im hơi lặng 
tiếng cho nó lành. Người thực hiện báo LL vẫn 
không quên người Trưởng Niên cao tuổi ở 
Trại BH II và BH III “Thu Ba” vẫn vui khỏe theo 
kịp các Trại sinh trẻ tuổi hơn mình. Vào thời 
điểm dịch bịnh lây lan thấy Trưởng Thu Ba vẫn 
ngon lành dạo chơi tứ xứ. Hể nơi nào Trưởng 
thấy có bóng dáng hay sinh hoạt HĐ là 
Trưởng lên ga, rồ máy, nhấn nút (bàn phím) 
tới góp mặt hoặc thăm hỏi, yểm trợ.  Cầu chúc 
Trưởng luôn an lành, sức khỏe và nhiều tươi 
vui trong cuộc sống.                                  Kính. 
 

Người giữ “tủ Két”  Báo Liên Lạc 
 

Đã vượt qua nửa đoạn đường của một 
nhiệm kỳ 4 năm rồi đó nha. Trải bày tâm tình 
với cái tâm thánh thiện, điều hành công việc 
với cung cách của một thiện nguyện viên đầy 
thiện chí và chu đáo… Mong Vành Khuyên 
Yêu Đời sẽ thấy yêu đời hơn trong sinh hoạt 
Hướng Đạo. Mọi người đã, đang và sẽ dành 
cho người giữ “ tủ két ” nhiều tin yêu và sự quý 
trọng.      TABTT                                                
. 

 

Tr. Cao ngọc Cường Texas 
 

Thời gian vừa qua BBT đã nhận được 
nhiều bài viết rất giá trị của Đà Điểu Siêng 
Năng, kèm theo những góp ý chính xác, giúp 
người phụ trách tờ báo hoàn chỉnh công việc 
của mình tốt hơn. Cảm ơn Trưởng Cường.  

 Trại miền truyền thống tổ chức hàng năm 
vào Tháng 11, năm 2020 sẻ không có, sẻ thiếu 
những cái bắt tay, những lời chia sẻ, những 
sinh hoạt vui tươi, sống động…  

Ở vào lứa tuổi gần đất xa trời, ACE Hướng 
Đạo không cùng địa bàn sinh hoạt, chỉ mong 
nối được những thân tình qua các cuộc hội 
trại. Hy vọng ngày mai sẽ tươi vui hơn.   Thân. 
 

Tr. Lê Anh Dũng California 
 

      Sóc huynh khỏe không? Dịch bịnh khiến 
Trưởng Niên lâm vào trường hợp cảnh giác 
cao độ nhất. Trong mục Tình Làng Ngĩa xóm, 
nhờ con virus Hướng Đạo nội công thâm hậu 
hơn nên Corona virus chẳng dám bén mảng 
tới. Cầu mong cho tất cả Trưởng niên chúng 
ta luôn an lành vui khỏe để gặp nhau trong kỳ 
hội trại  Bách Hợp IV                         Thân quý.  
                                                                

Tr. Phước và Tr. Minh Trang Đức Quốc. 
 

     BBT cảm ơn hai Trưởng đã nhiệt tình hổ 
trợ báo LL trong nhiệm kỳ 2018-2022. Những 
món ăn tinh thần do hai Trưởng thường xuyên 
chu cấp, giúp người phụ trách báo LL an tâm 
trong công việc. Tinh thần bớt căng thẳng nên 
hai bàn tay cũng bớt đau nhiều, thoải mái ngồi 
gõ gõ bàn phím tạo niềm vui cho mình cũng là 
cách giúp các Trưởng Niên có dăm phút giải 
trí trong mùa dịch bịnh.  
     Dalat vẫn luôn gợi nhớ khi trình bày các 
sáng tác của Tr. Minh Trang trên trang báo. 
Thân chúc hai trưởng luôn bình an.  Kính mến. 
 

Tr. Dương Kim Sơn Canada. 
 

      Cảm ơn Trưởng đã luôn dành cho BBT 
những lời thăm hỏi, chia sẻ và khuyến khích 
đầy nghĩa tình. Chúc Trưởng và Trưởng 
Quảng dồi dào sức khỏe.                 Thân Kính. 
 

Trong Tình Làng Nghĩa Xóm 
 

     Báo LL số mùa thu 2020 chủ đề 90 năm 
HĐVN, với các bài viết có nội dung liên quan 
đến chủ đề này khá dài, do đó các sáng tác 
mà BBT đã nhận nhưng chưa đăng được sẽ 
để dành cho số mùa đông sắp tới.         TABTT 
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Áo nâu em mặc lúc vào đoàn 
Áo thơm mùi đất, chẳng cao sang 

Áo đưa em đến ngày vui họp 
Áo cũng theo em vượt núi ngàn 

 

Trên áo cài Hoa huệ đỏ tươi  
Ba cánh hoa nhắc nhở mọi người 

Là ba Lời Hứa cần ghi nhớ 
Dù tuổi mười hay bảy tám mươi 

 

Còn có băng Hướng Đạo Việt Nam 
Đeo trên túi áo rất rõ ràng 

Nền màu trắng, chữ thêu màu đỏ 
Luôn giữ cho màu áo vẻ vang 

 

Nơi cổ em đao chiếc khăn quàng 
Họp đoàn cắm trại đều phải mang 

Màu xanh niên thiếu hồn đơn vị 
Em hãnh diện cười sống hiên ngang 

 

Cầu vai bên trái thì phải mang 
Tua vai đủ sắc đỏ xanh vàng 

Của đội Báo, Nai hay Gấu, Sóc 
Lúc chạy vòng quanh, đứng thẳng hàng 

 

Bằng chuyên môn bên trái Áo Nâu 
Thi thố tài năng đạt yêu cầu 

Cứu thương, bơi lội hay nấu nướng 
Dựng lều đúng cách cho thật mau 

 

Bên phải mang đẳng thứ Hạng Nhì 
                                      Trải bao gian khó các cuộc thi  

Tiếp theo là Hướng Đạo hạng Nhất 
Tài năng đích thực chẳng ai bì 

 

Đẳng thứ cao: Hướng Đạo Việt Nam 
Tay nghề Hướng Đạo rất vững vàng 

Từ Đoàn xuống Đội ai cũng nể 
Dấn thân phục vụ đã sẵn sàng 

 

  

4 Hình trên: Tôi đã chuẩn bị đồng 
 phục Áo Nâu, quần short xanh từ lâu rồi ! 

Ảnh mới chụp sáng cuối tháng 8 năm 2020. 
                                       Tác giả Phong Châu 
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                                      Đội Phó: sọc trắng túi Áo Nâu 
Đội Trưởng gồm hai sọc đồng màu 

Đội Trưởng Nhất thì mang ba sọc 
Thay Trưởng làm nhiều việc khác nhau 

 

Kỷ niệm hằn trên chiếc Áo Nâu 
Tuổi xuân rạng rỡ vạn sắc màu 
Hướng Đạo là soi đường chỉ lối 

Đệ huynh tỉ muội sống bên nhau 
 

Nhớ nhé! Đừng quên tấm Áo Nâu 
Áo che mưa nắng lúc cơ cầu 
Áo thuở Mẹ lên non phá núi 

Cha về đồng nội trẩy nương dâu 
 

Hướng Đạo một thời mặc Áo Nâu 
Màu đất thơm nuôi lúa xanh màu 

Đất thấm máu, mồ hôi Tiên Tổ 
Biến thành cơm, cuốc bẩm cày sâu 

 

Màu Nâu thấp thoáng bóng quân kỳ 
Quang Trung ra trận vó ngựa phi 
Dẹp tan lũ bắc phương xâm lược 
Muôn dân rầm rập bước chân đi 

 

Đi dựng cơ đồ thuở Áo Nâu 
Noi gương anh dũng chống gặc Tàu 

Đinh Lê Trần Lý...ngàn thu trước 
Bây giờ con cháu bước theo sau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Những chiếc Áo Nâu trên quê hương (19…) 

 
Vài chiếc Áo Nâu trên xứ người (Trại GV XX Houston, TX Nov 2016) 

 

Hình tác giả mặc đồng phục Áo nâu 
dự trại Họp Bạn Phục Hưng, Trảng Bom 
tháng 12 – 1959  ( Đội phó đội Voi HKC ) 

Phong Châu 
( Trích Nguồn Thật ) 

Áo Nâu Phạm Kiêm Thiện Texas USA 

 

ÁO NÂU TRÔI NỔI THEO MỆNH NƯỚC NỔI TRÔI 
BBT/Báo LL 

 

Áo Nâu Nguyễn Trọng Phu Canada 
USA 
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còtrầmlặng     vĩnhđào sóckhiêmtốn     phạmminhlan 

beovui     huỳnhngọccúc gấuhiền       võthànhnhân 
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trâucầncù     phạmvănmừng 

sáotậntâm      nguyễncaobình 

chèobẻohaylo     vũtrọngkhải 

voichịuđựng     đỗđăngdi 

thiênngatừtốn     lươngthanhhuế 
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     Trưởng Stacey Phạm Ngọc Quế-Chi đã viết vài dòng ngắn rất ý nghĩa trên FB để 
giới thiệu một bài nhận định của Trưởng Vĩnh Đào; nguyên Chủ tịch ICCVS - Hội Đồng 
Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam tại Hải ngoại (từ 1993 đến 2002) bài viết từ tháng Hai 
năm ngoái 2019. 

     “Read this if you love Vietnamese Scouting and want to understand the issues our 
organization is confronting. This is the time to Stand Strong for Hướng Đạo Việt Nam. 
We are Vietnamese Scouting and we must be ready to fight for our Vietnamese Scouting 
heritage.” 

     (Lien Doan Potomac; Lien Doan Gia Dinh) 
     “Hãy đọc bài này nếu bạn yêu mến Phong trào Hướng đạo Việt Nam và muốn tìm 

hiểu những vấn đề mà tổ chức của chúng ta đang đối mặt. Đây là lúc chúng ta phải Đứng 
lên để Giữ vững phong trào Hướng Đạo Việt Nam . 

     Chúng ta là Hướng đạo Việt Nam và chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu gìn giữ di 
sản Hướng đạo Việt Nam của chúng ta. 

     Liên Đoàn Potomac; Liên Đoàn Gia Định” 
“Di sản” mà Tr Quế Chi nhắc đến ở đây là “di sản Hướng Đạo Việt 

Nam” từ năm 1930 đến nay, năm 2020, tròn 90 năm lịch sử. 
Quý Trưởng tiên phong từ buổi bình minh của Hướng Đạo Việt Nam, 

hầu hết, đã quá vãng và chỉ còn vài trưởng kỳ cựu chỉ có thể đếm được 
trên đầu ngón tay của một bàn tay, nhưng di sản mà quý Trưởng để lại 
cho các thế hệ đàn em đàn cháu vẫn còn nguyên vẹn, mà chúng ta lớp 
hậu sinh được kế thừa phải gắng công gìn giữ vun bồi. 

Gần một thế kỷ Hướng Đạo Việt Nam, một thời gian dài, đủ một kiếp 
người, đầy gian nan, trắc trở... nhưng cũng rất tự hào vì người “Hướng 
Đạo Việt Nam khó khăn coi thường...”. Vượt trên nô lệ, khó nghèo, nếm 

trải thanh bình ngắn ngủi, tiếp tục vượt lên chiến tranh, chia cắt rồi ly hương ...ngọn cờ 
Hướng Đạo Việt Nam Tự Do vẫn tiếp tục phất phới ngoài phần đất quê hương đã mất, 
từ ngày ấy. Ngọn cờ Bách hợp HĐVN vẫn ngạo nghễ tung bay trên các trại tỵ nạn, nơi 
thuyền nhân vượt biển tạm cư trên các đảo xa xứ người hay trên những trạm tiếp cư bộ 
nhân vượt biên đến các quốc gia tự do trên thế giới. Hướng Đạo VN - Một dòng chảy 
liên tục không hề gián đoạn từ khởi thủy cho đến hôm nay. 

Chúng ta vẫn hãnh diện như Tr Quế Chi đã hãnh diện: “Chúng ta là Hướng Đạo Việt 
Nam “. 

Mỗi mốc thời gian trôi qua, mỗi thập niên trôi qua trong dòng lịch sử phong trào đều 
đáng trân quý, đáng ghi nhớ. Hãy cùng nhau ôn quá khứ, nhớ hiện tại và hướng đến 
tương lai. 
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Lịch sử phong trào HĐVN luôn gắn liền với những thăng trầm của lịch sử quê 

hương dân tộc, đã từng nổi trôi cùng vận mệnh đất nước, đã và nhiều thập niên phải 
trăn trở âm thầm dưới ách thống trị của bọn độc tài Cộng Sản. Trong dòng sinh mệnh 
90 năm qua của HĐVN, người Hướng Đạo Việt ly hương đã có một nửa thời gian nơi 
xứ người, chẳng khác gì dân Do Thái, lưu lạc trên khắp cùng thế giới.  Điều gì đã khiến 
cho ngọn lửa  Hướng Đạo  Việt  Nam không tàn lụi theo khắc nghiệt thời gian, ngược 
lại đã liên tục bừng sáng tại hải ngoại hơn 4 thập niên qua và đã sống âm ỉ nhưng 
mãnh liệt hơn trong nước, cho dù bị chính quyền CS cố tình ngăn cản triệt tiêu. Đó 
chính là niềm hãnh diện: “Chúng ta là Hướng Đạo Việt Nam” mà không phải là một HĐ 
nào khác. 

Năm nay trong tình hình dịch bệnh Covid Vũ Hán toàn cầu, HĐVN cũng không 
ngoại lệ, đã phải dời lại những Trại lớn, nhỏ và hủy những buổi sinh hoạt đã dự định để 
Kỷ niệm 90 năm HĐVN. Nhưng trong tinh thần hướng đạo nhiều Miền và Chi nhánh 
HĐTƯ HĐVN đã kịp mừng ý nghĩa 90 năm HĐVN trong các buổi chào cờ đầu năm và 
kỷ niệm sinh nhật Thủ lãnh Bi-Pi vào cuối tháng 2/2020, trước khi dịch bệnh lan tới. 

Trong “Một thời để yêu và một thời để chết” nhà văn Đức Erich Maria Remarque đã 
viết đại ý “Không nên cứu vớt những giấc mộng, nhưng hãy cứu vớt niềm tin. Những 
giấc mộng sẽ tự nó sẽ hồi sinh. Giấc mộng này qua đi và giấc mộng khác sẽ đến và 
sống lại. Chỉ có Niềm tin là đáng nuôi dưỡng khi bóng tối phủ vây trên giấc mộng loài 
người. ” 

Chúng ta cũng tin tưởng mãnh liệt như vậy về niềm tin và tương lai Hướng Đạo Việt 
Nam dù ở trong hay ngoài VN, như chúng ta đã mãi mãi tự hào là người HĐVN bao lâu 

nay. 
Những bóng tối của bọn tu hú đầu cơ chủ nghĩa, của con buôn chính trị 

phi nhân, rồi sẽ tan biến đi trong ánh sáng và niềm tin tất yếu vào tương lai 
phong trào Hướng Đạo Việt Nam 

 
ĐĐSN 

Tháng 8 / 2020 
 
SOME REFLECTIONS ON THE ROLE AND MISSION OF ICCVS 

Who are we? Why “ICCVS is not recognized by WOSM” is a fallacious argument? 
 
Vinh Dao 
February 2019 
 
The creation of ICCVS 
At the end of the Vietnam war and the fall of Saigon in April 1975, many Vietnamese 

Scout units were spontaneously created in a number of countries where were 
established the first Vietnamese refugees, such as the United States, France, Canada, 
Australia… The World Scout Bureau (WSB) in Geneva received then a voluminous 
correspondence from those units, most of them claiming to speak on behalf of former 
Scouts in Vietnam. In a letter dated June 7, 1983, and addressed to the last President 
of the Boy Scout Association of Vietnam, Dr. Nguyen Van Tho, the then Secretary 
General of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) Laszlo Nagy 
suggested him to create a “Central Committee of Vietnamese Scouting in exile”. In 
doing so, WOSM can have a single interlocutor to solve any problems raised by the 
exile of Vietnamese Scouts all over the world. 

The mission of this Committee would be to encourage and coordinate the 
registration of Scouts of Vietnamese origin in their respective host countries. Secretary  
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General Dr. Laszlo Nagy added that “in France and the United States, particularly, 
there is a written policy anchoring this registration but allowing these groups to maintain 
a reasonable degree of Vietnamese identity and even wear the Vietnamese colors on 
their shirts.” 

In the summer of 1983, following a meeting of Vietnamese Scout leaders in Costa 
Mesa, California, an “International Central Committee of Vietnamese Scouting” (ICCVS) 
was created. 

What have we done? 
The Committee put itself immediately at work to encourage the formation of new 

Scout units in several countries in Europe, Australia, Canada and the United States. It is 
important to note that these Scouts are registered with their respective National Scout 
Organization (NSO) of which they are full members. ICCVS’s mission consists of 
promoting Scouting among young people of Vietnamese origin, encouraging them to 
join such units. 

 In  a  number  of  countries,  ICCVS’  action  met  immediate  success.  For  many  
Vietnamese parents, allowing their children to practice Scouting while getting familiar 
with Vietnamese traditions, culture and language meets perfectly their expectations. In 
the United States where ICCVS has invested most of their efforts, in close cooperation 
with local BSA Councils, in less than fifteen years starting in 1983, the number of 
Vietnamese Scout units registered with BSA has multiplied more than tenfold. It was 
clearly a success that could not be obtained by any other ethnic group in the US. 

From 1985, an International Jamboree of Vietnamese Scouting was organized every 
4 years, for the first time in Europe, and subsequently in Canada, the US, and Australia. 
In 1998, the 6th Thang Tien Jamboree took place in Virginia. Both Dr. Jacques 
Moreillon, WOSM Secretary General, and Alfred D. Morin, Director of the International 
Division of BSA, sent a warm message honoring the success of our action. 

In 2002, when in many parts of the US, the number of Vietnamese 
Scouting units has dramatically increased, some individuals acted to set 
up within the BSA a new body named “National Vietnamese Scouting 
Committee” (NVSC) with the aim not of coordinating its activities with 
ICCVS for the benefit of BSA, but for the sole purpose of eliminating 
ICCVS in order to gain exclusive control over Vietnamese Scouting units. 

From then, an aggressive campaign was directed against ICCVS, 
falsifying that ICCVS "is not recognized by WOSM", and implying that 
ICCVS is an "illegal" body. 

Why "ICCVS is not recognized by WOSM" is a fallacious argument 
It is a fallacious argument to claim that ICCVS is not recognized by WOSM, because 

according to its by-laws, WOSM recognizes as members only National Scout 
Organizations (NSO) established in a country. ICCVS is an international organization, 
not an NSO established in a country. 

Nevertheless, ICCVS was created according to the recommendations and supports 
of former WOSM's Secretary General Laszlo Nagy in 1983. For decades, former 
WOSM's Secretaries General Jacques Moreillon, Eduardo Missoni and Luc Panissod 
maintained close relationships with ICCVS. 

While it is not relevant to raise the question of "recognizing or not recognizing" 
ICCVS, WOSM recognized our existence, they recognized that what we are doing is 
consistent with the principles and purpose of World Scouting (i.e. to preserve the 
Vietnamese cultural heritage of Scouts of Vietnamese origin all over the world while 
being full members of Scout Associations in countries where they live). WOSM had 
close ties with ICCVS for a very long time.  
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High ranking WOSM officials as well as local NSO leaders attended Thang Tien 

Jamborees organized by ICCVS, including Neil Westaway, Chairman of the Word Scout 
Committee, and Kim Kyu Young, Director of the Asia-Pacific Region of the World Scout 
Bureau. Both of them attended Thang Tien V Jamboree in Australia in December 1995 
and stayed overnight at the campsite in order to celebrate New Year Eve with our 
Scouts! Kim Kyu Young also attended Thang Tien VI Jamboree in Virginia in 1998.  

On many occasions, the role and mission of ICCVS are approved and encouraged 
by WOSM's Secretaries General. It is therefore inappropriate and nonsensical to 
pretend that "ICCVS is not recognized by WOSM". 

Let's take an example: There is an international organization similar to us named 
"International Catholic Conference of Scouting" (ICCS) based in Rome. It is an 
international body committed to promoting and supporting Catholic Scout associations 
all over the world. They have close relationships with WOSM but they are not 
"recognized" as member and they never seek that recognition, being an independent 
international organization. 

Let us insist on this point: ICCVS does not seek recognition by WOSM. It is 
completely irrelevant. 

We still have in our files more than 300 letters and documents in exchange with the 
World Scout Bureau (WSB)  and a dozen meetings with  successive Secretaries 
General and their staff in  

Geneva during the more than 10 years that ICCVS Bureau was based in Paris and 
frequently worked in close relationships with WSB. Problems discussed mainly 

concerned the complicated issue of re-establishing Scouting in Vietnam and 
we helped WSB to establish contacts with Scouters still living in Vietnam. 

Exactly as the International Catholic Conference of Scouting, ICCVS had 
a "consulting status" with WSB. Maybe now we don't have this "consulting 
status" any more, time has changed. But that does not mean WSB ignores 
our existence or that they ask for ICCVS to be disbanded! 

Our relations with BSA 
Regarding BSA, there is no need for BSA to "recognize" ICCVS, but for 

decades, ICCVS has organized Vietnamese Scouting Jamborees in many parts of the 
US, with full support of local BSA Councils. Just this past summer of 2018, ICCVS 
hosted our 11th International Jamboree of Vietnamese Scouting, Thang Tien XI, in 
Haymarket VA with the full support of the National Capital Area Council. This jamboree 
gathered over 2,000 participants to the US capital. 

BSA should recognize that our action is efficient, effective and of much benefits to 
BSA. Let us compare the situation of Vietnamese units in the 1980's and what it is 
presently. It is clear that these great successes are achieved thanks to ICCVS' efforts. 
We continue to attract new members for BSA, because our actions meet the 
expectations of parents of Vietnamese origin. 

Scout units cooperating with ICCVS never caused any trouble for BSA and BSA only 
benefitted from our actions. Can anyone deny that? 

What happens with the Orange County Council?  
Recently there seems to be a policy change on the part of the Orange County 

Council (OCC),  
resulting in some tensions between OCC and ICCVS representatives. During a 

recent meeting with ICCVS representatives in Orange County, there was a lot of talk 
about "sanction", "prohibition"... Why should such words be used with an organization 
that has been working effectively for more than 35 years for the good of Scouting in the 
region? 
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Orange County, which has a strong concentration of refugees from Vietnam, is the 
place where Vietnamese scouters, in cooperation with ICCVS, have invested the most 
efforts in attracting youths of Vietnamese origin into BSA. These youths, otherwise, 
would never have joined scouting. ICCVS member units, Lien Doan's, in Orange 
County have never caused any issue for BSA and have received much praise from 
parents and the communities that they serve. 

During more than three decades, ICCVS was a loyal and strong partner to OCC on 
this fabulous adventure. OCC would now deny all these results? We do not expect such 
an attitude from people working for the Scout Movement, where loyalty and mutual 
respect should be the main qualities. 

We are convinced that OCC thus far has been misinformed by some ill-intentioned 
individuals, and never has a true opportunity to understand what are our motivations 
and what we are doing for the benefit of the Scout Movement. 

There is still time to sit down and have a true and frank discussion to pave the way 
for a new and fruitful cooperation, as it has always been for many decades. 

 Attachments: 1. Letter of June 7, 1983 from Laszlo Nagy to Dr. Nguyen Van Tho    
recommending the creation of ICCVS. 

2. Letter of November 13, 1995 from Sec. Gen. Jacques Moreillon to Neil 
Westaway, Chairman, World Scout Committee, inviting him to attend the Vietnamese 

Thang Tien V Jamboree in Sydney. 
3. Letter of December 5, 1995 from Vinh Dao to Kim Kyu Young 

welcoming him to the Thang Tien V Jamboree in 1995. 
4. Letter of July 7, 1998 from Kim Kyu Young, Director of the Asia-

Pacific Region, after attending the Thang Tien VI Jamboree in Virginia. 
5. Letter of March 16, 1998 from Sec. Gen. Jacques Moreillon on the 

mission of ICCVS. 
     6. Report of a meeting between Sec. Gen. Eduardo Missoni and an 

ICCVS delegation in Geneva on May 18, 2004. 

                  Photos: 1. Chairman Neil Westaway at Thang Tien V Jamboree. 

2. One of the meetings between Sec. Gen. Jacques Moreillon and Vinh Dao, ICCVS 
Chairman, at World Scout Bureau in Geneva. 

3. Sec. Gen. Jacques Moreillon and Do Phat Hai, ICCVS Vice-Chairman at 20th AP 
Regional Conference in New Delhi, 1995. 

4. Sec. Gen. Eduardo Missoni, World Scout Bureau officials and an ICCVS 
delegation during a working session at World Scout Bureau in Geneva in 2004. 

 
MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ VÀ SỨ MỆNH CỦA ICCVS 
 

Chúng ta là ai? Tại sao “ICCVS không được WOSM công nhận” là một lập luận 
ngụy biện? 

  
Vĩnh Đào 
Tháng 2 năm 2019 
 
  SỰ RA ĐỜI CỦA ICCVS ( HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM) 
  
Vào cuối cuộc chiến tranh Việt Nam cùng với sự thất thủ của Sài Gòn vào tháng 4 

năm 1975, nhiều đơn vị Hướng đạo Việt Nam được thành lập một cách tự phát tại một 
số quốc gia trên thế giới tự do, nơi đã đón nhận những người Việt tị nạn đầu tiên, như 
Hoa Kỳ,  Pháp,  Canada,  Úc…  Sau đó,  Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới  ( WSB )  tại  
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         Geneva (Thụy Sĩ) đã nhận được rất nhiều thư xin xác nhận, được gửi đến từ các 
đơn vị HĐVN đó, phần lớn họ minh định là họ đại diện cho các cựu Hướng đạo sinh 
Việt Nam. 
       Trong một bức thư ngày 7 tháng 6 năm 1983, gửi cho Bác sĩ Nguyễn Văn Thơ, 
Chủ tịch cuối cùng của Hội Hướng đạo Việt Nam, Tổng Thư ký Tổ chức Phong trào 
Hướng đạo Thế giới (WOSM) Laszlo Nagy lúc bấy giờ đã đề nghị Trưởng BS Nguyễn 
Văn Thơ nên thành lập một “Ủy ban Trung ương của Hướng đạo Việt Nam lưu vong”. 
Làm như vậy, WOSM có thể có một người đối thoại duy nhất để giải quyết mọi vấn đề 
do các Hướng đạo sinh Việt Nam lưu vong trên toàn thế giới nêu ra. 
       Nhiệm vụ của Ủy ban này là khuyến khích và điều phối việc ghi danh cho các 
Hướng đạo gốc Việt Nam tại các quốc gia sở tại của họ. Tổng thư ký, Tiến sĩ Laszlo 
Nagy nói thêm rằng “đặc biệt ở Pháp và Hoa Kỳ, có một chính sách bằng văn bản về 
việc đăng ký này nhưng cho phép các nhóm này duy trì một mức độ hợp lý bản sắc 
Việt Nam và thậm chí mặc màu áo Việt Nam trên áo của họ.”  
Vào mùa hè năm 1983, sau cuộc họp của các Trưởng lãnh đạo Hướng đạo Việt Nam 
tại Costa Mesa, California, “Ủy ban Quốc tế Trung ương Hướng đạo Việt Nam” 
(ICCVS) được thành lập. 
  
CHÚNG TA ĐÃ LÀM GÌ? 
  

Ủy ban đã bắt tay ngay vào việc khuyến khích thành lập các đơn vị Hướng đạo 
mới ở một số quốc gia ở Châu Âu, Úc, Canada và Hoa Kỳ. Điều quan trọng cần lưu ý 
là những Hướng đạo sinh này đã được ghi danhvới Tổ chức Hướng đạo Quốc gia 
(NSO) tương ứng của họ mà họ là thành viên đầy đủ. Sứ mệnh của ICCVS bao gồm 

thúc đẩy phong trào Hướng đạo trong giới trẻ gốc Việt, khuyến khích họ 
tham gia các đơn vị như vậy.  
         Ở một số quốc gia, hoạt động của ICCVS đã đạt được thành công 
ngay lập tức. Đối với nhiều bậc cha mẹ Việt Nam, việc cho phép con cái họ 
tham gia các Đoàn Hướng đạo để làm quen với truyền thống, văn hóa và 
ngôn ngữ Việt Nam đã đáp ứng hoàn toàn mong đợi của họ. Tại Hoa Kỳ, 
nơi ICCVS đã đầu tư phần lớn công cuộc của họ, với sự hợp tác chặt chẽ 
với các Châu Hướng Đạo  BSA địa  phương,  trong vòng chưa đầy mười 
lăm năm,  bắt đầu từ năm 1983,  số lượng các đơn vị Hướng đạo Việt Nam 

ghi danh với BSA đã tăng lên gấp 10 lần. Rõ ràng đó là một thành công mà không 
nhóm sắc dân nào khác ở Mỹ đã đạt được. 
       Từ năm 1985, Trại Họp bạn Hướng đạo Việt Nam quốc tế được tổ chức 4 năm 
một lần, lần đầu tiên ở Châu Âu, và sau đó là ở Canada, Hoa Kỳ và Úc. Năm 1998, 
Jamboree Trại Họp bạn HĐVN quốc tế Thẳng Tiến lần thứ 6 diễn ra tại Virginia. Cả 
Tiến sĩ Jacques Moreillon, Tổng thư ký WOSM và Alfred D. Morin, Giám đốc Bộ phận 
Quốc tế của BSA, đã gửi một thông điệp nồng nhiệt tôn vinh sự thành công trong hoạt 
động của chúng ta. 
       Vào năm 2002, khi ở nhiều vùng của Hoa Kỳ, số lượng các đơn vị Hướng đạo 
Việt Nam đã tăng lên đáng kể, một số cá nhân đã thành lập trong nội bộ BSA một cơ 
quan mới có tên là “Ủy ban Quốc gia Hướng đạo gốc Việt” (NVSC) không phải với 
mục đích phối hợp hoạt động với ICCVS để mang lại lợi ích cho BSA, nhưng với mục 
đích duy nhất là loại bỏ ICCVS để giành quyền kiểm soát độc quyền đối với các đơn vị 
Hướng đạo Việt Nam. 
       Kể từ đó, một chiến dịch tích cực chống lại ICCVS, đã từng phao tin giả mạo rằng 
ICCVS "không được WOSM công nhận" và ngụ ý bảo ICCVS là một cơ quan "bất hợp 
pháp". 
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               TẠI SAO "ICCVS không được WOSM công nhận" LÀ MỘT LẬP LUẬN NGỤY BIỆN ? 

  
Đó là một lập luận ngụy biện khi cho rằng ICCVS không được WOSM công nhận, 

bởi vì theo luật của WOSM chỉ công nhận là thành viên của các Tổ chức Hướng đạo 
Quốc gia (NSO) được thành lập tại một quốc gia. 

 
ICCVS là một tổ chức quốc tế, không phải là một NSO được thành lập ở một quốc 

gia. 
Tuy nhiên, ICCVS được thành lập theo khuyến nghị và hỗ trợ của cựu Tổng thư ký 

WOSM Laszlo Nagy vào năm 1983. Trong nhiều thập kỷ, các cựu Tổng thư ký của 
WOSM Jacques Moreillon, Eduardo Missoni và Luc Panissod đã duy trì mối quan hệ 
chặt chẽ với ICCVS. 

Mặc dù việc đặt vấn đề "công nhận hay không công nhận" ICCVS không có ý nghĩa, 
nhưng WOSM đã công nhận sự tồn tại của chúng ta, họ công nhận rằng những gì 
chúng ta đang làm là phù hợp với tôn chỉ và mục đích của Hướng đạo Thế giới (tức là 
bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam của Hướng đạo gốc Việt khắp nơi trên thế giới trong 
khi là hội viên đầy đủ của các Hội Hướng đạo tại các quốc gia nơi họ sinh sống). 
WOSM đã có quan hệ chặt chẽ với ICCVS trong một thời gian rất dài. 

Các viên chức cấp cao của WOSM cũng như các nhà lãnh đạo NSO địa phương đã 
tham dự các cuộc Họp bạn Thẳng Tiến do ICCVS tổ chức, bao gồm Neil Westaway, 
Chủ tịch Ủy ban Hướng đạo Thế giới và Tr. Kim Kyu Young, Giám đốc Khu vực Châu Á 

- Thái Bình Dương của Văn phòng Hướng đạo Thế giới. Cả hai người đều 
tham dự cuộc Họp bạn Thẳng Tiến V ở Úc vào tháng 12 năm 1995 và ở lại 
qua đêm tại khu cắm trại để đón Giao thừa với Hướng đạo sinh của chúng 
ta! Tr. Kim Kyu Young cũng đã tham dự Thẳng Tiến VI Jamboree ở Virginia 
vào năm 1998. 

 

Trong nhiều trường hợp, vai trò và sứ mệnh của ICCVS được Tổng thư 
ký WOSM phê duyệt và khuyến khích. Do đó, việc giả sử rằng "ICCVS 
không được WOSM công nhận" là không phù hợp và vô nghĩa. 

Hãy lấy một ví dụ: Có một tổ chức quốc tế tương tự như chúng ta tên là “Hội đồng 
Công giáo Quốc tế về Hướng đạo” (ICCS) có trụ sở tại Rome. Đây là một cơ quan 
quốc tế cam kết thúc đẩy và hỗ trợ các hiệp hội Hướng đạo Công giáo trên toàn thế 
giới. Họ có mối quan hệ thân thiết với WOSM nhưng họ không được "công nhận" là 
thành viên và họ không bao giờ tìm kiếm sự công nhận đó, là một tổ chức quốc tế độc 
lập. 

Chúng ta hãy nhấn mạnh vào điểm này: ICCVS không tìm kiếm sự công nhận của 
WOSM. Nó hoàn toàn không liên quan. 

Chúng tôi vẫn còn trong hồ sơ của mình hơn 300 bức thư và tài liệu trao đổi với 
Văn phòng Hướng đạo Thế giới (WSB) và hàng chục cuộc gặp với các Tổng thư ký kế 
nhiệm và nhân viên của họ ở Geneva trong hơn 10 năm mà Văn phòng ICCVS có trụ 
sở tại Paris và thường xuyên làm việc trong mối quan hệ chặt chẽ với  WSB.  Các vấn 
đề được thảo luận chủ yếu liên quan đến những phức tạp trong việc tái lập Hướng đạo 
tại Việt Nam và chúng tôi đã giúp WSB thiết lập mối liên hệ với các Hướng đạo sinh 
vẫn còn sống ở Việt Nam. 

 

Chính xác, cũng như Uỷ ban Hướng đạo Công giáo Quốc tế, ICCVS ( HĐTƯ 
HĐVN) vẫn có "tư cách tham vấn" với WSB. Có lẽ bây giờ chúng ta không còn cái "tư 
cách tham vấn" này nữa vì thời gian đã thay đổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là 
WSB phớt lờ sự tồn tại của chúng ta hay họ yêu cầu giải tán ICCVS!  
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MỐI LIÊN HỆ CỦA CHÚNG TA VỚI BSA 
  

 Về BSA, không cần BSA “công nhận” ICCVS, nhưng từ hàng chục năm nay, 
ICCVS đã tổ chức các Trại Họp bạn Hướng đạo Việt Nam ở nhiều nơi trên nước Mỹ, 
với sự hỗ trợ đầy đủ của các Hội đồng (Châu) BSA địa phương. Ngay trong mùa hè 
năm 2018 vừa qua, ICCVS đã tổ chức Trại Họp bạn Hướng đạo Việt Nam Quốc tế lần 
thứ 11, Thẳng Tiến XI, tại Haymarket VA với sự hỗ trợ đầy đủ của Hội đồng Khu vực 
(Châu)Thủ đô Quốc gia. Sự kiện này đã quy tụ hơn 2.000 người tham gia đến thủ đô 
Hoa Kỳ. 

BSA nên nhận ra rằng hành động của chúng tôi là hiệu quả, hiệu quả và mang lại 
nhiều lợi ích cho BSA. Chúng ta hãy so sánh tình hình của các đơn vị Việt Nam trong 
những năm 1980 và hiện nay. Rõ ràng rằng những thành công to lớn này có được là 
nhờ nỗ lực của ICCVS. Chúng tôi tiếp tục thu hút các thành viên mới cho BSA, vì hành 
động của chúng tôi đáp ứng sự mong đợi của các bậc cha mẹ gốc Việt. 

Các đơn vị hướng đạo sinh hợp tác với ICCVS không bao giờ gây ra bất kỳ rắc rối 
nào cho BSA và BSA chỉ được hưởng lợi từ hành động của chúng tôi. Có ai có thể phủ 
nhận điều đó? 

  

ĐIỀU GÌ XẢY RA với Hội đồng (Châu)Quận Cam, Orange County Council (OCC)? 
  

Gần đây, dường như có một sự thay đổi chính sách từ phía Hội đồng Quận Cam  
(OCC), dẫn đến một số căng thẳng giữa các đại diện của OCC và ICCVS. Trong cuộc 
họp gần đây với đại diện ICCVS tại Quận Cam, người ta đã nói nhiều về "xử phạt", 
"cấm đoán" ... Tại sao lại phải dùng những từ như vậy với một tổ chức đã hoạt động 
hiệu quả hơn 35 năm vì lợi ích. của Hướng đạo Hoa Kỳ trong vùng? 

Quận Cam, nơi tập trung đông người tị nạn từ Việt Nam, là nơi mà các Trưởng 
(tuyển trạch viên) Việt Nam, hợp tác với ICCVS, đã đầu tư nhiều công sức nhất để thu 

hút thanh niên gốc Việt vào BSA. Nếu không, những thanh thiếu niên này 
sẽ không bao giờ tham gia Hướng Đạo. 

Các đơn vị thành viên của ICCVS, các Liên Đoàn HĐVN, ở Quận Cam 
chưa bao giờ gây ra bất kỳ vấn đề gì cho BSA và đã nhận được nhiều lời 
khen ngợi từ các bậc phụ huynh và cộng đồng mà họ phục vụ. 

Trong hơn ba thập kỷ, ICCVS là đối tác trung thành và bền chặt với 
OCC trong công cuộc kỳ thú này. OCC bây giờ sẽ phủ nhận tất cả những kết quả này 
ư? Chúng tôi không mong đợi thái độ như vậy từ những người làm việc cho Phong trào 
HĐ nơi mà lòng trung thành và sự tôn trọng lẫn nhau phải là những đức tính chính. 

Chúng tôi tin chắc rằng OCC cho đến nay đã bị một số cá nhân có mục đích xấu 
thông tin sai và không bao giờ có cơ hội thực sự để hiểu động cơ của chúng tôi là gì và 
chúng ta đang làm, vì lợi ích của Phong trào Hướng đạo. 

Vẫn còn thời gian để ngồi xuống và thảo luận thẳng thắn và thực sự để mở đường 
cho một sự hợp tác mới và hiệu quả, như nó đã luôn tồn tại trong nhiều thập kỷ. 

  

Vĩnh Đào 
  

        Tài liệu đính kèm: 1. Thư ngày 7/6/1983 của Laszlo Nagy gửi Bác sĩ Nguyễn Văn Thơ 
đề nghị thành lập ICCVS. 

2. Thư ngày 13 tháng 11 năm 1995 từ Trưởng Tổng thư ký Jacques Moreillon gửi 
Neil Westaway, Chủ tịch, Ủy ban Hướng đạo Thế giới, mời ông tham dự Trại Họp bạn 
Thăng Tiến V Việt Nam tại Sydney. 

 3. Thư ngày 5 tháng 12 năm 1995 của Tr Vinh Dao gửi Tr Kim Kyu Young chào 
mừng anh đến với Gia đình Thẳng Tiến V năm 1995. 

4. Thư ngày 7 tháng 7 năm 1998 của Tr Kim Kyu Young, Giám đốc Khu vực Châu Á 
- Thái Bình Dương, sau khi tham dự Jamboree Thẳng Tiến VI tại Virginia. 
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                                   5. Thư ngày 16 / 3 năm 1998 từ Tr Jacques Moreillon trong sứ mệnh của ICCVS. 

6. Báo cáo cuộc họp giữa Sec. Tr. Eduardo Missoni và phái đoàn ICCVS tại Geneva 
ngày 18 tháng 5 năm 2004. 

                Ảnh: 1. Chủ tịch Neil Westaway tại Thẳng Tiến V Jamboree. 
                         2. Một trong những cuộc gặp gỡ giữa Sec. Gen. Tr. Jacques Moreillon và 
                 Tr Vinh  Dao, Chủ tịch ICCVS, tại Văn phòng Hướng đạo Thế giới ở Geneva. 

  3. Tr. Jacques Moreillon và Tr. Đỗ Phát Hai, Phó Chủ tịch ICCVS tại Hội nghị Khu 
vực AP lần thứ 20 ở New Delhi, 1995. 

  4. Tr. Eduardo Missoni, các nhân vật lãnh đạo của VP Hướng đạo Thế giới và phái 
đoàn ICCVS trong một buổi làm việc tại VP Hướng đạo Thế giới ở Geneva năm 2004. 

  
ĐĐSN Cao Ngọc Cường  Chuyển đăng 

Tue Nguyen    adac4u@yahoo.com   Edit contact 
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Dù sao thì Tr. Thiệp cũng là chủ tịch Hội Đồng 
Huynh Trưởng của liên đoàn tôi, dù chưa biết rõ là 
mình cần phải làm gì, tôi vẫn phải vâng lời yêu cầu 
của Tr. Thiệp trước. Mọi người hôm đó quyết định 
là việc trang trải các chi phí của hội nghị thì sẽ kêu 
gọi những trưởng về dự hội nghị đóng góp tượng 
trưng, nếu thiếu tiền thì các trưởng hiện diện ngày 
hôm đó tại nhà của Tr. Thiệp sẽ lo liệu và kêu gọi 
các trưởng khác giúp đỡ thêm.   

  Thời gian kế tiếp là chuẩn bị cho việc tổ chức     
                                     Hội nghị trưởng tôi thường xuyên bàn thảo việc tổ 

chức hội nghị và xin ý kiến với Tr. Đoàn Văn Thiệp, Tr. Đinh Xuân Phức, Tr. Du Miên và thư từ 
qua lại với Tr. Trần Văn Khắc. Tr. Thiệp nhận trách nhiệm soạn thảo thư mời và thu thập địa chỉ 
của các trưởng HĐVN trên toàn thế giới để mời mọi người về tham dự hội nghị. Tr. Du Miên và Tr. 
Đỗ Ngọc Yến nhận giúp phổ biến trên các phương tiện truyền thông và báo chí. Tôi lấy một họa đồ 
hình quả địa cầu rồi cắt và dán hoa bách hợp vào chính giữa, nhờ Tr. Du Miên lúc đó là chủ nhiệm 
của báo Trường Sơn, giúp lấy từng chữ một đã in có keo sẵn phía sau để dùng làm báo, dán 
thành hàng chữ chạy vòng quanh phía trên của hình quả địa cầu thành “HỘI NGHỊ TRƯỞNG 
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM” phía dưới thì đề ngày và nơi hội nghị. Bước kế tiếp là làm cách nào 
thực hiện 100 cái huy hiệu hội nghị này để đưa cho các trưởng đeo khi về tham dự hội nghị, với số 
lượng quá ít như vậy thì các nơi dệt huy hiệu sẽ không chịu nhận làm và nếu có nhận làm thì giá 
sẽ rất cao, trong lúc đó thì quỹ tổ chức thì chưa có một đồng xu nào. Rất may tôi gặp Tr. Nguyễn 
Thanh Lương cùng với các trưởng khác trong liên đoàn Ra Khơi, Tr. Lương cho biết là hồi còn ở 
trong trại tỵ nạn, trưởng được học cách in trên vải và đã từng in khăn quàng cho LĐ Ra Khơi khi 
còn sinh hoạt trong trại tỵ nạn, Tr. Lương cho biết là chỉ cần đến một nhà in để chụp hình cái huy 
hiệu qua một tấm phim, căng tấm phim này trong một khung gỗ rồi để cái khung này trên vải trắng 
rồi chà màu lên thì sẽ in ra được huy hiệu hội nghị liền. Suốt ba ngày sau đó Tr. Lương và Tr. 
Phạm Xuân Nghĩa cùng các anh em tráng sinh trong LĐ Ra Khơi hì hục in huy hiệu của hội nghị 
trưởng (Tr. Lương đã đột ngột lìa trần hai năm sau đó). Việc ẩm thực thì tôi nhờ Tr. Du Miên và 
phu nhân là chị Ngọc-Hà cùng với Nga vợ của tôi, lúc đó vừa mới sinh đứa con trai của chúng tôi 
chưa đầy ba tuần, lo giùm các bữa ăn và nước uống cho 2 ngày của hội nghị, còn bữa ăn trưa 
Thứ Bảy thì đã có Tr. Đỗ Ngọc Yến lo giùm rồi thì cũng đỡ khổ một phần. Kế tiếp là cần phải thực 
hiện việc trang trí cho hội nghị, làm banner thì tôi đặt làm ở một tiệm làm banner duy nhất có tiếng 
Việt Nam tên là Golden Trophy do anh Tony Hoài làm chủ, để có các banner với tiếng Việt treo 
trong phòng hội nghị và phía ngoài đường. Tr. Đinh Xuân Bình và Tr. Đinh Xuân Phức nhận giúp 
làm các cờ màu của 4 ngành HĐ để trang hoàng và Tr. Nguyễn Khả Nhơn nhận vẽ một huy hiệu 
của hội nghị thật lớn để treo chính giữa phòng họp. Việc chụp hình thì tôi nhờ Tr. Cung Tấn Quỳnh 
và quay video thì tôi nhờ Tr. Lê Hiếu Thuận. Còn các công tác hành chánh như tiếp tân, ghi danh, 
đánh máy, in ấn, phục vụ và .v.v. thì tôi nhờ các tráng sinh và các trưởng của LĐ Bạch Đằng giúp. 

Một tuần trước ngày khai mạc hội nghị, tôi và Tr. Lê Đặng ra phi trường đón Tr. Trần Văn Khắc 
bay từ Canada qua rồi đưa về ở nhà của Tr. Phạm Kim-Dung và anh Long ở thành phố Diamond 
Bar. Những ngày sau đó các trưởng và tráng sinh trong LĐ Bạch Đằng cũng chia nhau đón các 
trưởng khác đến từ nhiều nơi trên thế giới. Vài ngày trước hội nghị tôi đến nhà của Tr. Phạm Kim-
Dung để đón Tr. Khắc về nhà tôi ở cho gần nơi các trưởng khác đang ở, rồi đưa Tr. Khắc đến nhà 
của Tr. Thiệp để gặp các trưởng kỳ cựu khác để họp đúc kết và báo cáo về những công tác chuẩn 
bị cho hội nghị. Trong dịp này Tr. Nguyễn Văn Thơ đưa cho mọi người xem 2 lá thư mà Tr. Thơ đã 
nhận được, một là từ Tr. Laszlo Nagy và hai là từ Tr. James Sands. Trong thư của Tr. Nagy thì 
cho biết là “…trong những thời gian qua nhiều nhóm HĐVN viết thư liên lạc với văn phòng HĐTG, 
đều cho rằng họ là đại diện của HĐVN, vì nhiều lý do khác nhau,  chúng tôi không thể và sẽ không  
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công nhận bất cứ tổ chức Hướng Đạo lưu vong nào là đại diện của hội HĐVN. Để tạo sự ích lợi 
chung cho các em thiếu nhi Việt Nam, chúng tôi đề nghị là anh là cựu Hội Trưởng của hội HĐVN 
và trưởng sáng lập phong trào HĐVN là Trần Văn Khắc nên hiệp nhất nhận lãnh trách nhiệm 
thành lập một Hội Đồng Trung Ương lưu vong, để thống nhất sinh hoạt Hướng đạo cùng nguồn 
gốc quốc gia với các anh. Nếu các anh thành lập được tổ chức nêu trên, thì chúng tôi sẽ có một 
nơi liên lạc duy nhất để giải quyết các khó khăn tế nhị bởi các đơn vị HĐVN đang bành trướng 
trên toàn thế giới…”. Còn trong thư của Tr. James Sands thì viết là “ …vấn đề HĐVN là thật phức 
tạp và đầy tế nhị, nhưng tôi tin rằng chúng ta đang đi đúng đường. Như chúng ta đã bàn thảo, 
hiện nay đang có nhiều nhóm HĐVN nghĩ rằng họ là đại diện của tất cả Hướng Đạo Sinh nói tiếng 
Việt Nam, điều này không chỉ xảy ra ở Hoa Kỳ mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Nếu có 
một hội đồng trung ương là đại diện chính thức cho tất cả các nhóm HĐVN khắp nơi thì có thể giải 
quyết được những dị biệt có thể đang có tại những quốc gia mà đang có người Việt Nam định 
cư…”. Lúc đó, các trưởng hiện diện cũng đã đưa ra thảo luận về những hoạt động liên quan đến 
tổ chức Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại được thành lập vào năm 1976 tại Oregon và những hoạt 
động của Tr. Nguyễn Quang Minh tại hải ngoại từ năm 1975. Ngày kế tiếp tôi đưa Tr. Khắc đến 
thăm Tr. Du Miên tại toàn soạn báo Trường Sơn để mượn cái máy đánh chữ của toà soạn dùng 
để đánh máy bài diễn văn của Tr. Khắc cho ngày khai mạc hội nghị và dùng để đánh các tài liệu 
khác cho hội nghị. Chiều hôm sau tôi đưa Tr. Khắc đến thăm Tr. Đỗ Ngọc Yến tại tòa soạn báo 
Người Việt, khi nghe tôi than bài “con cá sống vì nước” lo ngại về chi phí tổ chức hội nghị, Tr. Yến 
bèn nói với tôi là anh và chị Loan sẽ bao cho hội nghị một bữa ăn trưa Thứ Bảy do nhà hàng nấu, 
thế là tôi thở phào là đỡ phải lo cho một bữa ăn. Ngày hôm sau thì Tr. Khắc cho tôi biết là có một 
trưởng từ Oregon về dự đại hội muốn mời ăn trưa tại nhà hàng Thành Mỹ và nhờ tôi đưa đi và 
nhân tiện muốn giới thiệu với tôi luôn. Khi đến nhà hàng thì tôi gặp một người để râu quai nón tay 
bắt mặt mừng với Tr. Khắc và khi được giới thiệu thì mới biết đó là Tr. Vũ Trọng Tài từ Oregon về 
dự hội nghị. Trong bữa ăn, Tr. Tài đề nghị là sẽ bao thầu chót cho tất cả các thiếu hụt tài chánh 
của hội nghị trưởng, một lần nữa tôi lại thở phào thật nhẹ nhõm và an tâm xúc tiến việc tổ chức 
hội nghị trưởng. 

  
HỘI NGHỊ TRƯỞNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM TẠI COSTA MESA 

 
Chiều Thứ Sáu, ngày 1 tháng 7 năm 1983, tôi đến đón Tr. Đinh Xuân Phức để đưa các tấm 

phông bốn màu hướng đạo với huy hiệu của các ngành dán bằng giấy trên vải màu bốn ngành để 
đến trụ sở của hội Nữ HĐHK gặp Tr. Nguyễn Khả Nhơn, Tr. Du Miên và một số anh em Bạch 
Đằng đã hẹn gặp nhau cùng lo trang hoàng và chuẩn bị cho ngày hội nghị. 

 
 
 
 
  
 
 
 
Vào lúc 9 giờ sáng, Thứ Bảy, ngày 2 tháng 7 năm 1983, tại trụ sở của hội Nữ HĐHK ở thành 

phố Costa Mesa, thuộc quận Cam tiểu bang California, một buổi lễ khai mạc hội nghị trưởng 
HĐVN được thực hiện rất trang nghiêm và đầy xúc động với sự tham dự của 61 trưởng đại diện 
của Nam và Nữ HĐVN cùng với 4 trưởng Nữ người Mỹ của Châu Orange của hội Nữ HĐHK. Sau 
phần nghi lễ chào cờ, Tr. Đoàn Văn Thiệp đọc diễn văn chào mừng mọi người đến tham dự hội 
nghị, tuyên bố lý do tổ chức hội nghị là sau năm 1975 nhiều cựu HĐS-VN đã tự động kết hợp tại 
xứ mới định cư hay tiếp tục hoạt động HĐ, tuy nhiên trong suốt 8 năm qua, sinh hoạt HĐVN tại hải 
ngoại vẫn thiếu một hệ thống liên lạc và phối hợp thích ứng với quy lệ của tổ chức  HĐTG  và điều 
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kiện sinh hoạt tại quốc gia địa phương, do đó, việc thành lập một cơ cấu chung là rất cần thiết để 
phối hợp sinh hoạt, kế tiếp Tr. Thiệp nhân danh Trưởng Ban Tổ Chức hội nghị trưởng, giới thiệu 
khoảng 20 người trong Đại Hội Đồng của hội nghị là những người duy nhất có quyền phát biểu và 
biểu quyết, gồm có các trưởng cựu thành viên trong Hội Đồng Trung Ương, Ban Thường Vụ và 
Bộ Tổng Ủy Viên của hai hội Nam và Nữ HĐVN, còn những người khác thì chỉ có quyền tham dự 
với tư cách là quan sát viên mà thôi, không có quyền phát biểu hay biểu quyết gì cả, dù rằng 
những trưởng này hiện đang là Liên Đoàn Trưởng biệt lập hay là đại diện cho những đơn vị 
hướng đạo đang sinh hoạt ở Hoa Kỳ, Pháp, Âu Châu, Canada, Úc và v.v... Sau đó Tr. Nguyễn 
Trung Thoại tuyên đọc chương trình nghị sự và được Đại Hội Đồng thông qua. Kế tiếp là phần 
trình bày của Tr. Nguyễn Văn Thơ về tiến trình của các đơn vị HĐVN đã được thành lập tại hải 
ngoại và tuyên bố việc Tr. Thơ cùng với Tr. Trần Văn Khắc được tín nhiệm qua văn thư bởi văn 
phòng HĐTG và hội HĐHK để triệu tập một đại hội trưởng HĐVN để thành lập Hội Đồng Trung 
Ương HĐVN hầu để yểm trợ và hướng dẫn các đơn vị HĐVN hiện đang sinh hoạt rải rác khắp nơi 
trên thế giới. Tiếp lời Tr. Thơ, Tr. Nghiêm Văn Thạch, là Hội Trưởng của hội HĐVN tại Pháp nằm 
trong liên hội hướng đạo Pháp, bày tỏ sự mong đợi và niềm hy vọng của các anh chị em HĐVN tại 
Pháp và của mình về đại hội trưởng HĐVN lần này. Buổi trưa mọi người nghỉ để dự buổi tiếp tân 
khoản đãi bởi anh chị Đỗ Ngọc Yến tại ngân hàng Delta. 

Hội nghị được tiếp tục sau bữa ăn trưa với phần giới thiệu phái đoàn của hội Nữ HĐHK đến 
thăm hội nghị và bất ngờ trao bằng tưởng lệ cho tôi và Tr. Nguyễn Văn Mỹ đã góp công trong việc 
phát triển sinh hoạt của nữ Hướng đạo tại địa phương. Kế tiếp thì Tr. Khắc đọc diễn văn với toàn 
thể đại hội, trong bài diễn văn của Tr. Khắc phần đầu tiên là ngỏ lời cám ơn các trưởng trong ban 
tổ chức hội nghị, kế tiếp là cho biết những lý do từ đâu và do 
những ai đã có quyết định tổ chức đại hội trưởng này và đưa 
đến quyết định để thành lập một Hội Đồng Trung Ương của 
phong trào HĐVN tại hải ngoại, khen ngợi những cố gắng trong 
việc thành lập các đơn vị HĐVN tại nhiều quốc gia mới định cư 
cũng như trong các trại tỵ nạn ở Đông Nam Á và nhất là sự 
đóng góp rất giá trị của các trưởng và anh chị em HĐVN 
trong các trại tỵ nạn qua việc giúp đỡ đồng bào cùng cảnh 
ngộ trong các công việc trong trại tỵ nạn như kiến thiết, vệ sinh, 
trật tự, phát thơ, mở lớp dạy học cho các trẻ em ở trại và v.v… 
Tr. Khắc cũng ngỏ lời khen ngợi công lao của Tr. Nguyễn Quang Minh và tổ chức HĐVN Hải 
Ngoại đã tạo được mối dây liên lạc và thực hiện hàng tháng bản thông tin HĐVN gởi đến các anh 
chị em HĐVN khắp nơi trên thế giới, Tr. Khắc cũng không quên nhấn mạnh rằng chúng ta phải 
thành lập một cơ cấu HĐVN mới để thay thế cho tổ chức HĐVN Hải Ngoại bởi vì Tr. Nguyễn 
Quang Minh đã viết thư tuyên bố xin giải nhiệm chức vụ việc điều hành của mình và giải tán tổ 
chức HĐVN Hải Ngoại này vào ngày 19 tháng 11 năm 1981 rồi, nhưng sau đó Tr. Minh vẫn tiếp 
tục dùng danh xưng HĐVN Hải Ngoại và đã tạo ra nhiều trở ngại và tai tiếng cho tập thể HĐVN tại 
hải ngoại, thêm vào đó tổ chức HĐVN Hải Ngoại không nên dính vào việc quyên tiền giúp cho 
đồng bào tỵ nạn đang sống trong các trại tạm trú, nên để việc này cho các cơ quan thiện nguyện 
làm để tránh bị tai tiếng như trường hợp “Nhà Việt Nam” tại Oregon. Cuối cùng thì Tr. Khắc ao 
ước rằng những đề tài được đem ra thảo luận sẽ đạt được kết quả nhanh chóng trong tinh thần 
hợp tác huynh đệ giữa anh chị em hướng đạo và làm việc vì phong trào không vì danh lợi riêng. 

Vào lúc 2 giờ 30 cùng ngày, Đại Hội Đồng được chính thức bắt đầu. Tr. Phan Như Ngân được 
bầu làm chủ tọa của hội nghị, hai trưởng Đỗ Phát Hai từ Houston-Texas và Phạm Văn Phương từ 
Georgia được chọn làm phụ tá Chủ Tọa Đoàn, Thư Ký thì do Tr. Tôn Thất Hy phụ trách và Thuyết  

Trình Viên là Tr. Nghiêm Văn Thạch và Tr. Trương Trọng Trác. Kế đến là phần thuyết trình của 
Tr. Nghiêm Văn Thạch về hai bản dự thảo Hiến Chương và Nội Lệ của HĐVN, những lý do tại sao 
không thể giữ hình thức, tổ chức và kết hợp như khi còn ở VN, đưa ra một số vấn đề liên quan 
đến điều kiện sinh hoạt và hình thức thống nhất cũng như về cơ chế hội đồng và chánh sách phân  
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nhiệm, đề nghị nghiên cứu và xem xét việc đề cử một ban thường vụ để điều động công việc 
chung và khi cần thì có thể biến thành Hội Đồng Minh Nghĩa để khen thưởng và xét xử những 
trường hợp vi phạm luật hướng đạo. Tr. Thạch kết thúc phần thuyết trình của mình bằng đề nghị 
ghi rõ trong nội lệ là tín nhiệm Tr. Trần Văn Khắc đảm nhiệm vai trò chủ tịch của HĐVN vĩnh viễn. 
Tiếp khi đó thì Tr. Thiệp phân phối các bản dự thảo Hiến Chương và Nội Lệ của HĐVN cho mọi 
người và Tr. Ngân yêu cầu mọi người dành thời gian để nghiên cứu về hai bản dự thảo của Hiến 
Chương và Nội Lệ này để mọi người có thể cùng thảo luận thêm. Từ khoảng thời gian này cho 
đến buổi cơm chiều thì mọi người cùng nhau đóng góp ý kiến về từng đề mục trong hai bản dự 
thảo của Hiến Chương và Nội Lệ, cũng như chia sẻ với nhau về những khó khăn mà các đơn vị 
HĐVN tại hải ngoại đang gặp phải, mục đích sinh hoạt hướng đạo tại hải ngoại là cho các em sẽ 
trở nên những công dân của các quốc gia đang cư ngụ hay là để tái lập hội HĐVN. Vào lúc đó, Tr. 
Nguyễn Thanh lên tiếng yêu cầu Đại Hội Đồng cho phép các trưởng trẻ hiện đang điều hành các 
đơn vị đang sinh hoạt tại hải ngoại được quyền phát biểu ý kiến và quyết định cho tương lai của 
mình. Tr. Ngân cho phép các trưởng không là thành viên trong Đại Hội Đồng được quyền nêu lên 
những đề nghị và chia sẻ ý kiến với các trưởng trong Đại Hội Đồng để ghi nhận, nhưng không thể 
có quyền biểu quyết trong hội nghị. Các đề nghị từ những trưởng với tư cách quan sát viên gồm 
có: Tr. Lý Nhật Hui đại diện cho LĐ Thái Bình Dương tại Hawaii bày tỏ rằng không nên phân biệt 
giữa trưởng già và trưởng trẻ, mà hãy để cho các trưởng đi trước chia sẻ với các trưởng đi sau về 
kinh nghiệm hướng đạo của mình và hãy để các trưởng trẻ có cơ hội học hỏi từ các trưởng già và 
tự chọn phương pháp tổ chức và hướng dẫn các em cho thích hợp với môi trường và xã hội mới. 
Tr. Vũ Trọng Tài từ LĐ Hoa Lư tại Oregon ủng hộ ý kiến của Tr. Hui và nói lên tâm trạng của một 
người HĐVN đang sống trên đất khách, mong mỏi có một hiến chương để làm mốc và để giúp 
hãnh diện là một Hướng Đạo Sinh Việt Nam. Tr. Lê Minh Hùng từ LĐ Chí Linh tại San Diego đề 
nghị là nên có một sự kiểm soát tài chánh rõ ràng và minh bạch. Tr. Du Miên từ LĐ Bạch Đằng tại 
quận Cam xin được yêu cầu nên ghi vào trong nội lệ các biện pháp chế tài khi có đoàn sinh phạm 
lỗi và v.v… Kế tiếp thì Tr. Trương Trọng Trác trình bày rằng mục đích của đại hội này là đáp đúng 
với kỳ vọng của tổ chức HĐTG và nguyện vọng của mọi người, Tr. Trác đưa ra danh từ cho một 
tập thể HĐVN mới do Tr. Nagy đề nghị là “THE CENTRAL COMMITTEE OF VIETNAMESE 
SCOUTING” dịch sang tiếng Việt là “HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM”, sau 
đó Đại Hội Đồng đã biểu quyết chấp thuận danh xưng mới này. 
 
 
 
 
 
 
 Ngày đầu của hội nghị được kết thúc vào lúc 5 giờ chiều để mọi người nghỉ ngơi và dùng cơm tối. 
Sau buổi ăn tối, các trưởng kỳ cựu của phong trào vào một phòng nhỏ riêng để họp, còn những 
trưởng khác thì tụ tập với nhau ngoài phòng họp lớn để bàn thảo thêm về các chi tiết trong hai bản 
Hiến Chương và Nội Lệ, sau đó rủ nhau đến thăm các đơn vị Hướng đạo đang cắm trại tại trại 
Firestone của HĐHK cách địa điểm họp khoảng 30 phút lái xe. 

 Ngày 3 tháng 7 năm 1983, là ngày thứ hai của hội nghị, khởi đầu bằng phần thuyết trình của 
Tr. Nghiêm Văn Thạch về phương thức xây dựng phong trào, nền tảng hoạt động, điều kiện sinh 
hoạt, hình thức thống nhất, cơ chế của Hội Đồng Trung Ương và chính sách phân nhiệm. Kế tiếp, 
Tr. Trác đọc từng khoản trong hai bản Hiến Chương và Nội Lệ để mọi người góp ý và thảo luận. 
Sau cuộc thảo luận thì toàn thể các thành viên trong Đại Hội Đồng đã đưa tay biểu quyết thông 
qua hai bản Hiến Chương và Nội Lệ của HĐVN tại hải ngoại. Vào buổi trưa thì có phái đoàn của 
các trưởng trong hội Nam HĐHK đến thăm hội nghị, sau đó mọi người cùng nhau ra phía ngoài 
bãi đậu xe của trụ sở Nữ HĐHK để gặp các em hướng đạo sinh thuộc LĐ Bạch Đằng đến chào 
các trưởng tham dự hội nghị, và mọi người cùng nhau dùng bữa trưa trong tình thân mật. 
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Hội nghị được tiếp diễn vào lúc 2 giờ trưa cùng ngày với phần đề cử và bầu Ban Thường Vụ bằng 
phiếu kín với kết quả các thành viên trong Ban Thường Vụ đầu tiên gồm có: Chủ Tịch là Tr. Trần 
Văn Khắc, Phó Chủ Tịch là Tr. Nguyễn Văn Thơ,  Tổng Thư Ký là Tr. Nguyễn Trung Thoại, Phó 
Tổng Thư Ký là Tr. Trương Trọng Trác, Thủ Quỹ là Tr. Mai Xuân Tý. Mọi người vui mừng và hoan 
nghinh tân Ban Thường Vụ, kế tiếp, Tr. Phan Như Ngân mời tân Ban Thường Vụ làm chủ tọa cho 
buổi họp kế tiếp. Mở đầu buổi họp đầu tiên của Ban Thường Vụ thì Tr. Trần Văn Khắc cho mọi 
người biết rằng các trưởng kỳ cựu của phong trào đã họp với nhau vào tối hôm trước và đã cùng 
nhau ký tên vào một bản Tâm Huyết cam kết đồng lòng xiết chặt tay nhau trong tình thương yêu 
hướng đạo để củng cố và phát triển HĐVN trên khắp năm châu dựa theo tinh thần hiến chương và 
nội lệ đã biểu quyết thông qua trong Hội Nghị Trưởng Hướng Đạo Việt Nam này. Kế tiếp, Tr. Khắc 
mời Tr. Nguyễn Quang Minh đứng ra lập lại lời hứa của hướng đạo cùng với toàn thể các tham dự 
viên trong hội nghị. Nhân dịp này Tr. Bùi Nhật Tiến thay mặt cho chi nhánh Hoa Kỳ đưa tặng cho 
Tr. Khắc một bức chân dung của BP được khắc trên gỗ đã do cháu nội của BP tại Luân Đôn gởi 
tặng cho Trưởng Nguyễn Đức Lập (LĐ Ra Khơi) tại trại tỵ nạn Phi-Luật-Tân để khen ngợi các 
công tác xã hội do LĐ Ra Khơi đã thực hiện trong trại tỵ nạn. Tiếp theo đó thì Tr. Khắc công bố 
danh sách các ủy viên đã được mời và bổ nhiệm gồm có: Ủy Viên đặc trách Âu Châu kiêm 
Trưởng Ban Chương Trình và Truyền Thống là Tr. Nghiêm Văn Thạch với sự phụ tá của Tr. Bùi 
Năng Phán, Ủy Viên Thông Tin và Báo chí là Tr. Trương Trọng Trác, Ủy Viên đặc trách Bắc-Mỹ là 
Tr. Đoàn Văn Thiệp, Ủy Viên đặc trách Á-Châu là Tr. Đinh Xuân Phức và Ủy Viên đặc trách Nữ 
Hướng Đạo là Tr. Trần Bạch Bích. Sau lúc đó thì Tr. Mai Liệu yêu cầu hội nghị sửa đổi lại lời hứa 
và ban chương trình và truyền thống nhận việc nghiên cứu và soạn thảo lời hứa mới của HĐVN 
và sẽ trình cho Hội Đồng Trung Ương để quyết định sau. 

 
 
 
 
 
 
  Trước khi chấm dức hội nghị, Tr. Thiệp ngỏ lời cám ơn sự giúp đở của từng người đã bỏ công 

bỏ sức và nhiệt tình đóng góp để có thể đem lại sự thành công cho hội nghị trưởng lần đầu tiên tại 
hải ngoại, đặc biệt nhất là hội Nữ HĐHK đã không những cho mượn trụ sở và hệ thống âm thanh 
mà còn cho sử dụng thả dàn điện nước, điện thoại, máy photocopy, máy quay roneo và v.v… mà 
không tốn một đồng xu nào cả, thêm vào đó dù rằng không hiểu rõ những chuyện gì đang xảy ra 
trong các buổi hội nghị nhưng các trưởng Nữ trong Châu Orange của hội Nữ HĐHK đã tham dự 
suốt hai ngày và cùng đi sớm về trễ với mọi người. Tr. Thiệp cũng không quên cám ơn mọi người 
đã nhiệt tình hưởng ứng sự mời gọi đến tham dự hội nghị và nhiệt thành đóng góp cho thành quả 
của hội nghị. Các Trưởng trong chi nhánh Hoa Kỳ xin có thời gian để họp riêng và Tr. Thoại yêu 
cầu các trưởng trong các ban Thông Tin Báo Chí và ban Chương Trình và Truyền Thống và 
những trưởng nào thích tham gia cùng nhau ngồi lại để thảo luận chương trình làm việc trong thời 
gian tới. Cuối cùng thì Tr. Trần Văn Khắc tuyên bố kết thúc hội nghị. Trước khi ra về, mọi người 
cùng nhau ra ngoài bãi đậu xe để chụp hình lưu niệm. Hội Nghị Trưởng Hướng Đạo Việt Nam vào 
hai ngày 2 và 3 tháng 7 năm 1983 tại Costa Mesa đã kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, ngày 3 tháng 7 
năm 1983. 

Hội Nghị Trưởng Hướng Đạo Việt Nam tại Costa Mesa vào năm 1983 được gọi nôm na là Hội 
Nghị Costa Mesa, đó là lần đầu tiên có sự tụ tập đông đủ trưởng đại diện nhất và thành phần tham 
dự của đại hội đã nói lên tinh thần hợp nhất của các anh chị em HĐVN tại hải ngoại và nói lên 
được nguyện vọng tha thiết của mọi người vào thời đó là phải có một cơ cấu lãnh đạo duy nhất. 
Sự hiện diện đông đảo của các cựu trưởng và các trưởng đang sinh hoạt cho thấy một dấu hiệu 
tốt đẹp của sự hợp nhất. Hội Nghị Costa Mesa đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sinh hoạt 
của HĐVN tại hải ngoại. Nguyện vọng sâu xa của các anh chị em  HĐVN  vào  thời  kỳ  đó  là  ước  
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muốn được trở về một nguồn duy nhất, được tất cả qui về một mối, có hệ thống tổ chức, được có 
các huynh trưởng kỳ cựu và đầy kinh nghiệm dẫn dắt, nhất là có được một danh xưng chính thức 
và được thế giới công nhận. Sự mong đợi này đã được thấy qua sự mau chóng gởi thơ chúc 
mừng  hội nghị thành công bởi Tr. Laszlo Nagy, Tổng Thư Ký của tổ chức Hướng Đạo Thế Giới, 
chỉ vài ngày sau hội nghị, là “Chúc mừng  hội nghị thành công để giữ gìn di sản văn hóa Việt Nam 
và tiếp tục là những người Việt Nam xứng đáng”. 

Mọi người đều công nhận rằng Hội Nghị Trưởng Costa Mesa đã đạt được sự thành công rực rỡ 
đúng theo như những mong mỏi của các anh chị em HĐVN đã tụ về từ nhiều nơi trên thế giới. Hội 
Nghị Trưởng Costa Mesa cũng đã tạo được một nền móng vững vàng cho phong trào HĐVN để 
góp phần xây dựng một con đường xứng đáng với truyền thống cao đẹp của phong trào HĐVN, 
xứng đáng với lòng kỳ vọng của các cựu huynh trưởng đã nằm xuống, và xứng đáng với sự mong 
đợi của các phụ huynh là ước muốn con em của mình trở nên những công dân xứng đáng cho 
quốc gia đang cư ngụ và dân tộc Việt. Nhìn lại những thành quả mà phong trào HĐVN tại hải 
ngoại đã đạt được trong 30 năm qua từ ngày Hội Nghị Trưởng Costa Mesa là những chứng minh 
hùng hồn nhất về tầm quan trọng và sự ích lợi của hội nghị này và đó cũng là một dấu ấn lịch sử 
vô cùng quan trọng đối với phong trào HĐVN tại hải ngoại. Xin được đốt một nén hương lòng để 
tưởng nhớ và ghi ơn đến những trưởng đã đóng góp cho Hội Nghị Trưởng Costa Mesa và cho 
phong trào Hướng Đạo Việt Nam. Mừng kỷ niệm 30 năm Hội Nghị Trưởng Costa Mesa và thành 
lập Hội Đồng Trung Ương! 

  
Thỏ Hăng Say 
  
Phụ lục: 
- BSA Policy for Participation of Ethnic Groups in the Boy Scouts of America và bản dịch Việt Ngữ. 
- Danh Sách Anh Chị Em Hướng Đạo Về Dự Hội Nghị 
- Diễn văn khai mạc của Tr. Trần Văn Khắc 
- Biên bản của hội nghị cho ngày 2 và 3 tháng 7 năm 1983. 
- Các bản dự thảo và bản quyết định của Hiến Chương và Nội Lệ 
- Bài thuyết trình của Tr. Nghiêm Văn Thạch 
- Bản “Lời Tâm Huyết” với chữ ký của 16 trưởng kỳ cựu của phong trào HĐVN 
- Bài góp ý của Tr. Đỗ Quý Toàn 
- Các thư của Tr. Laszlo Nagy và Tr. James Sands 
- Các hình ảnh sinh hoạt trong 2 ngày hội nghị và video tapes của Tr. Lê Hiếu Thuận. 
- Bản tin HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM của Vietnamese Scouting số 6 và số 8 năm 1983. 
- Tuần báo TRƯỜNG SƠN số 85 và 86 năm 1981, số 7 và 8 năm 1983 
- Tuần báo THỜI BÁO số 63 năm 1983 
- Bán nguyệt san LAM SƠN số 3 năm 1983 
- Bản tin BÁCH HỢP số 1 năm 1983 
- Các quyết nghị và thông báo của VP-UV đặc trách Bắc-Mỹ và HĐTƯ năm 1983 và 1984 
- Các văn thư và thông cáo của Châu Los Angeles. 
- Thư chúc mừng  hội nghị thành công của Tr. Laszlo Nagy. 

 
ĐĐSN Cao Ngọc Cường 
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Bánh xe đời cứ lặng lẽ lăn đi 

Theo dòng chảy in vạch buồn sỏi đá 

Những năm tháng đã trôi về quá khứ 

Chuyện tương lai ai biết được bao giờ 

 

Bánh xe mòn oằn cong từng thớ gỗ 

Với tuổi đời đếm từng dặm đường xa 

Xe đã đi qua triền núi thơm hoa 

Xe lăn bánh trên cánh đồng cỏ úa 

 

Để lúc nào không còn lăn nổi nữa 

Trú ẩn nơi đây chiêm nghiệm cuộc đời 

Nhớ làm sao tiếng cười tiếng nói 

Những khuôn mặt một thời ... 

 

Những hồn xưa khuất bóng 

Những chuyến xe mệt mỏi 

Khi vòng xe cố lăn bánh lên đồi 

Có những lúc nghỉ ngơi 

Nhìn ngắm lại từng chặng đời khổ ải. 

 

                                        Nguyên Nhung                                                  

                          ( Đặc San Lâm Viên ) 

Nguồn internet 

1. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng biết níu 
giữ là khôn ngoan. Nhưng khi lớn lên, ta mới 
nhận ra rằng biết buông bỏ mới là trí tuệ. 
2. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng người 
giàu có là người lấy về rất nhiều. Nhưng khi 
lớn lên, ta mới biết rằng người giàu có là 
người cho đi rất lớn. 
3. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ 
là vượt qua người khác. Nhưng khi lớn lên, ta 
mới biết rằng mạnh mẽ là vượt qua chính 
mình. 
4. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng kẻ nói 
nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi lớn lên, ta 
mới biết rằng người biết lắng nghe mới là 
người thông thái. 
5. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng nếu ta 
thắng phải có hơn người thua. Nhưng khi lớn 
lên, ta mới biết rằng đến nơi là mọi người 
cùng thắng. 
6. Khi còn nhỏ, ta thường muốn sống thật lâu. 
Nhưng khi lớn lên, ta muốn sống sao cho có ý 
nghĩa với cuộc đời . 
7. Khi còn nhỏ, ta thường muốn người khác 
chấp nhận mình. Nhưng khi lớn lên, ta nhận 
ra rằng chỉ cần mình chấp nhận mình là đủ. 
8. Khi còn nhỏ, ta mong muốn thay đổi cả thế 
giới. Nhưng khi lớn lên, ta mong muốn thay 
đổi chỉ bản thân mình mà thôi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng khi 
trưởng thành, ta sẽ không còn bị tổn thương. 
Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng, trưởng 
thành là biết điều chỉnh tiếng khóc về chế độ 
im lặng. 
10. Và khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng có 
tiền sẽ có tình yêu, có vật chất người ta sẽ 
quý… Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng KHI 
LƯƠNG THIỆN BẠN SẼ CÓ MỌI TRÁI TIM. 

 
 

 

Gàlôi chuyển đăng 

http://www.dslamvien.com/
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Chỉ một cái vấp ngã là cuộc sống con người 
có thể thay đổi hoàn toàn, cuộc thay đổi không 
thể kềm hãm xoay chuyển. Sự đau đớn thể 
xác đi kèm với nỗi vật vã tâm thần. Đây là mối 
ưu tư, ám ảnh của tuổi vàng khắp chốn. 

Con người sống lâu hơn, ít bệnh tật hơn 
nhưng tuổi thọ lâu dài kia có những khúc 
quanh không như ý. Cơ thể trải qua những 
biến chuyển cần sự thích nghi và chấp nhận 
từ mỗi cá nhân. Ôi chao, biết bao nhiêu là biến 
chuyển trong cái thân thể mong manh kia sau 
70 – 80 năm dãi dầu với thời gian? 

Mắt nhìn không còn tinh anh. Tai nghe 
không còn tỏ tường, có vị còn chịu chứng ù 
tai, tinnitus, những âm thanh tai quái u u trong 
đầu suốt ngày đêm. Khứu giác chẳng còn 
“cảm” được một mùi hương nhẹ nên vị giác 
hầu như mòn mỏi. Khoảng 70% khả năng 
“nếm” đến từ khả năng “ngửi”. Rượu [ngon] 
không còn giữ được hương vị cũ dù vẫn mang 
lại cảm giác lâng lâng và đôi khi còn gây 
chuếnh choáng nhanh chóng không ngờ. Bắp 
thịt không mạnh mẽ như trước, khuân vác một 
món gì cũng khó khăn. Khớp xương ê ẩm 
khiến việc xê dịch chậm chạp… Chưa kể sự 
thăng bằng, balance, kết hợp từ khả năng nhìn 
thấy, sức mạnh của bắp thịt, và khả năng cảm 
nhận vị trí của thân thể (proprioception) trong 
môi trường chung quanh, cũng sút giảm qua 
thời gian. Và cuộc sống có thể đến khúc ngoặt 
không ngờ khi trượt chân, vấp ngã. 

Tại Huê Kỳ, số người cao niên (65+ tuổi) té 
ngã và chịu biến chứng nặng nề mỗi ngày một 
gia tăng. Nha Thống Kê của cơ quan Kiểm 
Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật (the CDC) 
công bố một con số đáng ngại, chỉ trong năm  

2012, trên 2.4 triệu người té ngã, trong số ấy 
trên 200 ngàn người tử vong vì biến chứng 
trong cùng năm. 

Theo hội chuyên khoa về tuổi vàng, 
Geriatrics, tai nạn gia tăng khi con người quá 
lạc quan quá tự tin, không lượng sức 
mình; người có tuổi cũng không ngoại lệ 
nhưng chịu ảnh hưởng của tai nạn nặng nề 
hơn. Những thứ bình thường trước đây bỗng 
dưng trở thành chướng ngại vật trong một 
phút không ngờ: các bậc thang, tấm thảm trên 
sàn nhà, bồn tắm trắng bóng, vồng u trong chỗ 
đậu xe, rễ cây ngoài vườn…, và ngay cả con 
chó con mèo quanh quẩn bên chân hằng 
ngày. Những món thuốc trị chứng cao huyết 
áp, chữa trầm cảm…có thể gây chóng mặt, 
choáng váng khiến việc vấp té, trượt chân xảy 
ra dễ dàng hơn. 

Trong số các cụ cao niên té ngã và gãy 
xương chậu xương đùi, 20% tử vong trong 
cùng năm, 80% còn lại chịu ảnh hưởng nặng 
nề. Họ không còn tự di chuyển nên việc nhàn 
tản trên một quãng đường ngắn trở nên bất 
khả. Nhiều người mất luôn khả năng lái xe vì 
chân ga chân thắng không còn nhậm lẹ nên dễ 
gây tai nạn. 

Không thể tự di chuyển, các cụ này trở nên 
phụ thuộc vào người chung quanh, từ bạn bè, 
hàng xóm láng giềng đến con cái. Tuổi vàng 
sợ đau đớn thể xác thì ít nhưng họ lại hãi hùng 
trước viễn ảnh mất hết khả năng độc lập. 

 

Một sự thật khó chấp nhận là việc càng cao 
tuổi, càng dễ té ngã. Theo Tiến Sĩ Judy A. 
Stevens, chuyên viên Dịch Tễ, epidemiologist, 
tại CDC, té ngã xem ra giản dị nhưng lại là nỗi 
ám ảnh kinh hoàng cho tuổi vàng, không mấy 
ai muốn nhắc đến và ngay cả người bị té cũng 
không muốn đề cập đến. Lý do? Các cụ 
ngượng ngùng, bạn ạ, ngại bạn bè chê cười 
mình vụng về, nhưng lý do sâu thẳm nhất, các 
cụ sợ con cháu lo lắng quá lại khênh họ vào 
nhà dưỡng lão hầu được (bị) chăm sóc kỹ 
lưỡng hơn, và từ đó mất luôn cuộc sống độc 
lập riêng tư. Họ sợ hung thần té ngã còn hơn 
các trận đau ốm. Đau ốm khi hết bệnh còn có 
thể độc lập chứ té ngã thì lôi thôi lắm! 

Phục hồi sau khi té ngã là một hành trình 
gian nan, chậm chạp. Với các ca gãy xương 
“bình thường”, sau  khi  bó  xương, nối  xương  
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và vết thương tạm lành, bệnh nhân trải qua 
thời gian tập luyện để có thể tự di chuyển.  

Chương trình phục hồi kéo dài vài tháng, 
từ việc  dùng  xe  lăn, khung  cân  bằng đến 
cách dùng gậy để chống đỡ thân mình và giúp 
thăng bằng. Nhiều cụ không còn leo thang 
được nữa vì cần dùng khung sắt để di chuyển, 
và từ đó phải lìa bỏ tổ ấm nơi có các bậc 
thang thân quen, gần gũi. Thay đổi chỗ ở là cả 
một cú sốc trong tuổi vàng. Cụ nào chấp nhận 
và chịu thích nghi thì vết thương “lìa tổ ấm” 
sớm lành, cụ nào rầu rĩ vật vã với chỗ ở mới 
thì nhanh chóng rơi vào nỗi trầm cảm u uất và 
không thiết sống!  

Ngược lại, được sinh sống trong khung 
cảnh quen thuộc là nỗi ấm áp, thoải mái trong 
tuổi vàng ngay cả khi các cụ không còn có thể 
tự chăm sóc thân thể. 

Như mọi loại bệnh tật, phòng ngừa là 
phương cách tốt nhất. Té ngã cũng thế. Phòng 
ngừa té ngã để tránh thương tật và các biến 
chứng thay đổi đời sống của bệnh nhân. 

Để phòng ngừa té ngã, bà 
Judy Stevens cho rằng thể dục 
là yếu tố quan trọng nhất. Khi 
thân thể khỏe mạnh, bắp thịt 
cứng cáp, thì ít bị té ngã; và nếu 
bị té ngã thì ảnh hưởng cũng bớt 
trầm trọng so với các cụ ít động 
đậy, đi lại. 

Các lớp thể dục, nhất là các 
buổi dạy về thăng bằng, như tập đứng một 
chân, lăn trái banh Bosu cho quen với sự 
chông chênh. Môn Thái Cực với các động tác 
co duỗi thong thả, chậm chạp giúp thân thể 
phối hợp hoạt động của bắp thịt và hai lá phổi 
thở hít nhịp nhàng. Sự phối hợp này cần thiết 
cho việc hô hấp, thăng bằng và dáng đi đứng 
của thân thể. 

Hiệu quả cụ thể nhất của sự tập luyện thân 
thể là việc có thể tự đứng dậy từ ghế ngồi mà 
không cần vịn tay: bắp thịt hai chân và bắp thịt 
bụng, lưng cứng cáp đủ để chống đỡ và thăng 
bằng thân thể khi thay đổi vị thế. 

Những yếu tố khác không kém quan trọng 
là việc dùng các món thuốc. Thuốc trị cao 
huyết áp, khoảng 70% các cụ tuổi thất thập 
dùng món thuốc này, gây chóng mặt khi huyết 
áp xuống nhanh và dễ té ngã nếu không cẩn 
thận. Chưa kể các thứ dược thảo lợi tiểu, giảm 

đường giảm mỡ (?) hầm bà lằng khác bán tự 
do trên thị trường mà các cụ Á Đông dùng 
thường xuyên như uống trà. 

Xin mở ngoặc để nhắc đến dược thảo một 
chút: Dược thảo là con dao hai lưỡi rất sắc, có 
thể vô cùng hiệu quả trong việc chữa trị một 
bệnh tật nào đó, nhưng dược chất trong dược 
thảo có liều lượng bao nhiêu lại là một điều bí 
mật. Bí mật thứ nhì là món dược thảo tuy có 
cùng tên nhưng mức khác biệt về dược chất 
[và dược tính] lại là khoảng cách mênh mông 
chưa kể các phụ chất có dược tính khác. 

Các cụ dùng thuốc trị cao huyết áp có tỷ lệ 
té ngã cao gấp đôi những người không dùng. 
Đặc biệt là loại thuốc lợi tiểu, diuretic, [dùng để 
giảm cao huyết áp và suy tim]. Nếu cần dùng, 
các cụ nên uống thuốc ban ngày để tránh 
những chuyến vào nhà vệ sinh trong đêm tối. 
Món thuốc khác, món thuốc trị mất ngủ, có thể 
gây mất thăng bằng, và nếu có thể, nên thay 
thế bằng một ly sữa ấm, một cuốn sách dễ đọc 
hoặc một vài bản nhạc êm dịu. 

Cách phòng ngừa té ngã 
khác là cách xếp đặt vật dụng 
trong nhà, loại bỏ tấm thảm đặt 
hờ hững trên sàn nhà, bàn ghế 
nằm gọn ghẽ trong một góc 
khuất, dẹp giày dép, đồ chơi… 
trên lối đi. 

Các cụ trong tuổi vàng cần đi 
khám mắt hàng năm và đeo kính 

để duy trì thị lực. Dùng kính đơn tròng khi đi 
bộ và chỉ dùng kính hai tròng, ba tròng (bifocal, 
progressive lenses) khi đọc sách, ngồi tại chỗ 
vì loại kính này có thể gây vấp té. 

Trong nhà cần có đèn đủ sáng để thắp rõ 
vật dụng chung quanh. Và món vật dụng cần 
thiết nhất, với các cụ sống đơn chiếc, có lẽ là 
món“gọicấpcứu”, emergency button, electronic 
alert, có thể trong dạng vòng đeo trên cổ tay 
có nút bấm, có thể là dây đeo trên cổ. 

Mùa thu của cuộc đời không nhất thiết chỉ 
là mùa tàn úa, mùa lá vàng; với sự chấp nhận, 
sửa soạn và sẵn sàng cho tinh thần, mùa thu 
có thể trở thành…vàng lá, vàng ròng với các 
chuyến du ngoạn thong thả để tận hưởng sự 
thanh nhàn khi tâm tư không còn vướng bận 
với sinh kế nhọc nhằn và bổn phận dưỡng dục 
khó khăn. 

 

Trần Lý 

 
 

Giaole chuyển đăng 

 
 



 

LIÊN LẠC SỐ MÙA THU     2020      -      Trang   47 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đính Chính 
 -  Trong báo Liên Lạc số mùa Hạ 2020,  bài viết 

" Ngày 1 tháng 7 - Ngày Tinh Thần Trần Văn 
Khắc". Có một số sự việc được trích dẫn từ 
nguồn Internet - Wikipedia Bách Khoa Toàn Thư 
mở (tiếng Việt và tiếng Anh) đã ghi không đúng về 
năm Trưởng Trần Văn Khắc lìa Rừng cũng như 
công việc làm trong đời sống của Trưởng.  

Câu mở đầu bài viết ở trang 2 ( bìa trước ) đã 
ghi là :  

“ Trưởng Trần Văn Khắc ( 1902 – 1990 ) từng 
là một nhà giáo ” 
Nay BBT báo Liên Lạc được Cô Trần Phương Thu 
con gái của Trưởng Khắc cho biết :  

   “Chúng tôi là con của Trưởng Trần Văn 

Khắc, cũng là đôc giả của Báo LIÊN LẠC. 

    Trong số Liên Lạc mùa hè 2020 có đăng 

một bài viết nói về thân phụ tôi với một vài 

chi tiết không đúng và chúng tôi muốn xin 

đính chính lại như sau:  

1.  Trưởng Khắc mất năm 1994 ( không 

phải 1990 ) tại Ottawa.  

2.  Trưởng Khắc là Công chức Bộ Canh 

Nông ( không phải là nhà Giáo ) 
 

  Báo LL xin được đính chính lại cho đúng với 
sự xác nhận của gia đình Tr. Khắc như sau:  

“ Trưởng Trần văn Khắc ( 1902 - 1994 ) 

từng là công chức Bộ Canh Nông” 
     

   Rất cám ơn Cô Trần Phương Thu đã chỉ cho 
biết sự sai lầm này, đồng thời xin cáo lỗi cùng 
tất cả Quý độc giả.  

 

    
    
 
 

 

 
 

TÀI CHÁNH VP HĐTN (Quý 3/ 2020) 

1/ Quỹ trại Bách Hợp                             $ 00.00 

2/ Quỹ sinh hoạt VP HĐT 

a /  Chi                                                     $ 00.00 

a/   Thu tới cuối tháng 9/2020                                    

1/ Tr. Tony Bùi ( California )               $ 100.00 

2/ Tr.Trần Bích Ngọc(California)          $ 50.00 

   2 Trưởng niên yểm trợ tổng cộng       $150.00 

Tồn quỹ cuối tháng 6 / 2020                   $870.00 

Tổng số tiền hiện đang có tính 

 đếncuối tháng 9/2020 là:                    $1,020.00 

 

 CỦI LỬA BÁO LIÊN LẠC 

I/THU: 

  a/ Thu tháng 7 / 8 / 9 / 2020 

1- Tr. Dương Văn Hóa ( Canada )             $30.00 

2- Tr. Vũ Văn Chấn ( Florida )                  $50.00   

3-Tr.Trần Văn Phúc (North Carolina)      $50.00                                                      

4-Tr. Vũ Huấn  ( North Carolina               $50.00 

*4 Trưởng Niên ủng hộ tổng cộng           $180.00 

  b/ Tiền lời ngân hàng 3 tháng: 

Tháng 7/8/9/2020   =                                    $00.23 

  c/ Quỹ kỳ trước còn lại                          $2,954.35 

   Tổng cộng ( a+b+c )  =                         $3,134.58 

II/ CHI 

-Chi phí báo Liên Lac số mùa Xuân         $ 373.94 

Tổng cộng quỹ hiện có (30/6/2020)     $2,760.64 

 

 

Trân Trọng. 
 

TM  BBT/BáoLL 
Nguyễn Tăng Bình 
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 Nữ: màu xanh da trời nhạt 
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Chín mươi năm một chặng đường dài,  
Vượt qua gian khó, vượt chông gai. 

Tiếp bước Bi-Pi, bao thế hệ. 
Cùng nhau thẳng tiến đến tương lai.  

 
Chín mươi năm ấy bao công khó! 

Nhớ ơn quý Trưởng đã dựng xây,  
Phong trào Hướng Đạo từ xưa đó, 

Bởi có xưa thì mới có nay. 
 

Tha hương vẫn giữ nguyên hồn Việt, 
Đệ huynh tỷ muội vai kề vai. 

Một lòng son sắt và kiên vững, 
Hướng đến tự do, thắng độc tài. 

 
Hướng Đạo Việt Nam cùng tiến bước, 

Vững tin sẽ có một ngày mai. 
                     Trăm Việt cùng chung lòng Bách Hợp, 

Giữ lời thệ hứa chẳng đơn sai. 
 

Gắng Sức và luôn luôn Sắp Sẵn...  
Khai Phá mở đường đến tương lai. 

Giúp Ích cho đời luôn tươi sáng,  
Đường chúng ta đi vẫn còn dài.  

 
ĐĐSN CaoNgọcCường 
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          Huy hiệu (cá nhân) kỷ niệm 90 năm HĐVN    
                     Design by Mễn trầm ngâm  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


