
Kỷ niệm về tình Hướng Đạo 

   

Tôi còn nhớ một kỷ niệm rất đẹp về mối tình Hướng đạo bất diệt này : Khi Liên 

đoàn HĐVN tại Trại Tỵ nạn Palawan được thành lập và tham dự Trại Họp bạn 

của Hướng đạo Miền tây Phi luật tân, ngày khai mạc trại, một Ủy viên Trung ương 

Hội Hướng đạo Phi đã đích thân mang lá cờ Quốc gia Việt nam từ Manila xuống 

trại, để trao cho đơn vị HĐVN ( lá cờ này do phái đoàn HĐVN tham dự Trại Họp 

bạn Quốc tế kỳ X năm 1959, để lại lưu niệm cho Văn phòng Hội Hướng đạo Phi 

). Khi trao lá cờ thân yêu cho HĐVN, Trưởng Ủy viên đã phát biểu rằng : “ Dù 

đất nước các bạn đã bị bọn cộng sản xâm chiếm, chúng xóa bỏ nhiều tài sản quý 

giá của Dân tộc các bạn, nhưng chúng nó không thể xóa bỏ Tư cách Hướng đạo 

của các bạn, dù Hội Hướng đạo Việt nam đã bị giải tán, nhưng đối với chúng tôi, 

các bạn vẫn là bạn thân thiết. Tôi nhân danh Hội Hướng đạo Phi trao lá cơ`này 

cho các bạn làm bằng chứng cho tình Huynh đệ Hướng đạo bất diệt. Chúc các bạn 

tiếp tục là những người Việt nam xứng đáng ”. 

Trong dịp ra mắt đơn vị HĐVN đầu tiên tại Ý đại lợi; Bà Hội trưởng Hướng đạo 

Công giáo Ý đã đến tham dự và phát biểu như sau : “Các bạn HĐVN đã cho chúng 

tôi một gương sáng là dám bắt đầu lại từ những đổ vỡ của mình, chúng tôi có bổn 

phận tiếp nhận các bạn trong tinh thần Huynh đệ ruột thịt”. Sau đó Đại diện Hội 

Hướng đạo Ý đã trao cờ Quốc gia Việt nam cho Đại diện HĐVN, trước sự chứng 

kiến của Đại diện chính quyền nước Ý, ông Thị trưởng địa phương Ý đã phát biểu 

rằng : “ Việc phục hưng Phong trào HĐVN của các bạn là một đóng góp lớn lao 

cho Dân tộc các bạn và cho đất nước Ý này. Địa phương chúng tôi được vinh dự 

là nơi ra mắt đơn vị HĐVN đầu tiên tại Ý. Xin cầu chúc các bạn Thành công trong 

việc Phục hưng phong trào HĐVN, để góp phần đào tạo một thế hệ Thanh niên 

vững mạnh cho Thế giới ”. 
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