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Như chúng ta đã biết Phong Trào Hướng Đạo là một tổ chức giáo dục gồm có 4 

ngành Ấu, Thiếu, Thanh và Tráng. Hướng Đạo đưa Thanh Thiếu Niên và Nhi 

đồng vào đời sống thiên nhiên, phối hợp với học đường và gia đình để tạo cho các 

em trở thành những người hữu ích cho xã hội. Trong khi đó Tập Đoàn Cộng Sản 

tổ chức Thanh Thiếu Niên và Nhi đồng thành 3 tổ chức nối tiếp nhau : Đội Thiếu 

niên Nhi đồng, Đoàn Thanh niên Cộng Sản và Đảng Cộng Sản. 

- Ngành Ấu của Hướng Đạo dạy cho các thiếu nhi biết thế nào là làm việc thiện, 

biết luật rừng xanh, cách ngôn rừng, cơ bản kỹ thuật Hướng Đạo để đi vào đời 

sống thiên nhiên. Trong khi đó, Đội Thiếu niên Nhi đồng Cộng Sản dạy thiếu nhi 

học thuộc các thành tích bắn giết, chiếm đoạt thế giới tư bản để cướp chính quyền, 

lợi quyền v..v… và từ đó tuổi thơ của các em đã bị trắng trợn cướp đoạt. Các bài 

ca Hướng Đạo ở ngành Ấu hồn nhiên và tươi mát bao nhiêu thì các bài hát của 

Đội Thiếu niên Nhi đồng đầy sắt máu và khêu gợi ác tính của con người bấy nhiêu. 

- Ngành Thiếu và Thanh của Hướng Đạo đưa thanh thiếu niên thực sự đi vào đời 

sống thiên nhiên với các kỹ thuật, chuyên môn Hướng Đạo để thanh thiếu niên 

trở thành những người tháo vát trong đời sống. Thanh thiếu niên biết khai phá 

ngay tự bản thân mình để trở nên một người hữu ích cho xã hội. Trong  khi đó 

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản huấn luyện thanh thiếu niên thành những con người 

sắt máu, sẵn sàng chết cho chủ nghĩa và là hậu duệ của Đảng Cộng sản. 

- Tráng và Trưởng Hướng Đạo là những người dấn thân vào xã hội, phục vụ cho 

xã hội một cách vô vị lợi và hướng dẫn các thanh thiếu ấu đi theo con đường học 

hỏi tốt mà họ đã đi qua.  

Trong khi đó đảng viên Cộng Sản là những người lãnh đạo có tính toán, tóm thu 

lợi quyền của một đất nước. Họ bắt ép cả đất nước đi theo và làm theo chủ trương 

độc đoán của họ. Họ giết thẳng tay những ai dám chống lại hoặc có ý kiến khác. 

Có thể nói họ là kẻ sát nhân của nhân loại.   

Trần Dương 

 


