“ TRỞ VỀ NGUYÊN THỦY…!“
Xin thưa: Có những chi tiết…cũ nhắc lại trong bài, bởi do nhu cầu cảm thấy cần
nhắc đến…
Mong thông cảm.
Ngày 18.8.2020, Chủ Tịch HĐTƯ- HĐVN, Trưởng Trần Quang Thanh Trang, đã
ký gởi Quyết định số 2020/QĐ/002 thông báo về Áo
HĐ chính thức của HĐTƯ, chiếu theo biểu quyết đồng ý của ĐHĐ ngày
06.02.2020, tham chiếu theo mục đích “Trở Về Nguyên Thủy“…
Mới đọc qua, người ít quan tâm đến sinh hoạt của HĐTƯ ắt không khỏi “ngỡ
ngàng, thắc mắc!“: Tại sao có quyết định này và lâu nay
Áo HĐ đã được dùng như thế nào…v…v..? Để có thể hiểu “tại sao“, không gì
hơn hãy cùng nhìn lại những sự việc “bất ổn“ mà HĐTƯ
đã phải đương đầu trong vài thập niên vừa qua…và quyết định được đưa ra là
chuyện “không thể khác hơn!“
Từ khoảng cuối thập niên 70 cho đến khoảng đầu thập niên 80, các Đơn vị HĐVN
đã theo nhau xuất hiện ở các trại tạm cư dành cho người Việt tị nạn cs như:Poulo
Bidong, Pulau Tengah, Galang, Palawan…, cũng như các quốc gia tự do đón
nhận, cho phép định cư: Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Âu châu, Úc châu…
Các “Cựu“ Huynh Trưởng HĐVN trên thế giới đã đưa nhau về tham dự một Hội
nghị được tổ chức tại Costa Mesa trong hai ngày, 02 và 03.7.1983, Miền Nam
Cali. Hoa Kỳ và cũng theo gợi ý của Trưởng Laszlo Nagy, Tổng Thư Ký
VP/HĐTG lúc bấy giờ: HĐTƯ- HĐVN được thành lập, theo tiếng Anh là A
Central Committee of Vietnamese Scouting (viết tắt ICCVS). Một Hiến Chương
và Nội Lệ đã được công bố cùng ngày (03.7.) tại đây, minh định rõ về lập trường
và đường hướng của HĐTƯ- HĐVN.
HĐTƯ đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một quốc gia, trở thành điểm tựa chung
cho tất cả các Đơn vị HĐVN thuộc thế giới tự do!
Để được công nhận là sinh hoạt chính thức trong hệ thống HĐTG giống như hội
HĐVN trước kia ở bên nhà, các Đơn vị HĐVN được quý Trưởng lão thành
khuyến khích, nên ghi danh với hội HĐ bản địa (thuộc HĐTG). Tất cả đã “Vâng
lời Huynh Trưởng…“.
Ngay từ khi HĐTƯ được thành lập, những đánh phá, dựng chuyện, kể cả khiếu
nại với VP/HĐTG của vài cá nhân…v…v… cũng vẫn luôn xảy ra nhưng đã

không làm HĐTƯ vì thế mà giảm đi uy tín, ngược lại VP/HĐTG cũng như VP/ Á
châu TBD luôn nhờ đóng góp một số ý kiến liên quan đến HĐVN cũng như mời
tham dự họp….! BSA cũng đã chúc mừng HĐTƯ và quan hệ giữa đôi bên luôn
tốt đẹp.
Thế nhưng kể từ đầu thế kỷ 21và sau đó, có thể nói khi tổ chức Hội đồng quốc gia
-NVSC- thuộc BSA thành lập, do “sáng kiến?“ của đôi ba người trong đó có
người là công nhân lãnh lương BSA, từ trại TT 7 do HĐTƯ tổ chức tại Houston
– Texas năm 2002 và nhất là trong vài năm gần đây, HĐTƯ luôn “bị những kẻ
nhân danh HĐS - HĐVN thay nhau tấn công không ngừng nghỉ!“
Một vài luận điệu mà bọn họ luân phiên thay nhau nhai đi nhai lại tấn công
HĐTƯ, điển hình như:
-HĐTƯ là “tổ chức ma!“, không được HĐTG công nhận. Hội HĐVN đã bị giải
thể, HĐTƯ mạo nhận là Hội HĐVN nhằm gạt gẩm…v…v…
Họ đã cố tình không nhắc đến, hoặc không biết gì mặc dù luôn tự phong bản thân
đã sinh hoạt HĐVN lâu năm (?).
HĐTG chỉ công nhận Một Hội HĐ trong mỗi quốc gia, thí dụ BSA/Hoa Kỳ. Nếu
có nhiều Hội HĐ trong một quốc gia và muốn được HĐTG công nhận thì phải kết
hợp với nhau thành Một Liên Hội, thí dụ Liên Hội HĐ Pháp.
HĐTƯ- HĐVN không nằm trong khuôn khổ của một quốc gia nào, ngược lại có
tính cách quốc tế bởi qui tụ các Đơn vị HĐVN khắp nơi như đã thưa trên, theo
gợi ý mà Trưởng Laszlo Nagy đã gởi văn thư cho Bác sĩ Nguyễn văn Thơ, vị Hội
trưởng cuối cùng của Hội HĐVN, ngày 07.6.1983. Đại ý muốn Trưởng Thơ cùng
Trưởng Trần văn Khắc thành lập một “ủy ban trung ương Hướng Đạo Việt Nam
lưu vong để giúp Văn Phòng Thế Giới chỉ cần nói chuyện với một tổ chức đại
diện cho toàn thể các Hướng Đạo Việt Nam khắp nơi trên thế giới.“
(Liên Lạc, Kỷ niệm 30 năm Hội nghị Costa Mesa Hướng Đạo Việt Nam 1983 –
2013, Bộ mới số 8 trang 1).
Họ đã cố tình (?)trực tiếp hay gián tiếp góp sức cùng NVSC, vốn luôn ganh tị…,
muốn xóa bỏ sự hiện hữu cũng như nhằm chiếm đoạt những thành công mà HĐTƯ
đã đạt được trong mấy thập niên qua, cùng tóm thâu các Đơn vị HĐVN ghi danh
với BSA vào dưới trướng NVSC, các Đơn vị này đồng thời cũng là thành viên của
HĐTƯ.
Sau ngày 30.4.1975, không riêng gì HĐ mà hầu như tất cả các tổ chức được Chính
quyền VNCH công nhận cho hoạt động đều bị giải tán!

HĐTƯ - HĐVN không phải là Một Hội HĐVN và luôn phủ nhận việc này. Chỉ có
“đám phá bỉnh“ cứ nhất định rằng HĐTƯ tự cho mình là Một Hội nhằm dối gạt
Cộng đồng. Hẵn với lý do như vậy chúng mới có cớ để chứng tỏ sự hiểu biết HĐ
thuộc “đỉnh cao trí tuệ“ của bọn họ!
-Cố tình dịch sai chữ “Committee“ là “Hội Đồng“ thay vì phải dịch là “Ủy
ban!“…v…v… (hình như hàm ý cho rằng quý Trưởng hoặc …kém tiếng Anh
hoặc…không thật thà?)
“….Thực ra, dịch Committee thành Hội Đồng thì cưỡng ép quá. Committee chỉ
là Ủy Ban. Nhưng xướng xuất ra tổ chức mới này là quý Trưởng lão thành, gồm
cả Trưởng sáng lập Phong Trào, cựu Chủ Tịch Hội, cựu Tổng Ủy Viên… nên
danh xưng “Hội Đồng“ to tát và uy thế hơn danh xưng “Ủy Ban“ được thông qua
cũng là điều bình thường.“ (Liên Lạc nêu trên, trang 1 - 2). ………….
Trong thời gian sắp đến ngày trại họp bạn Thẳng Tiến 11 khai mạc, NVSC “bắt
đầu quậy!“. Chẳng hạn phao tin BSA không ủng hộ trại này mà còn…cấm tham
dự, trại không có bảo hiểm sức khỏe…v…v…Thế nhưng cuối cùng trại cũng đã
khai mạc, với sự hổ trợ của Châu BSA địa phương, và đã thành công ngoài sự
mong đợi của họ! Phải chăng vì Ban Tổ Chức TT 11 không để mắt đếm xỉa đến
“lãnh đạo“ NVSC, vị thế “ăn trên ngồi trước“ lâu nay đã bị xem thường khiến
họ cảm thấy đau như…“bị thiến!“ cho nên khoảng thời gian sau TT 11, họ đã
“quyết tâm ra sức đánh phá, trả thù cho hả giận?“
Buổi họp báo do HĐTƯ- HĐVN Miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức mà Việt Báo
Online và Viễn Đông đưa tin, cho thấy khởi đầu sự trả thù u mê khiến người không
khỏi ngao ngán cho hạng vong bản, gia nô...
Lòng ganh tị đã làm họ không còn biết tự trọng, buông lời dèm pha, thêu dệt trái
với Luật HĐ đến nỗi Châu trưởng Châu Orange County, Herrmann đã phải
thốt:“...bị một số người đưa tin sai lạc…“ theo tường thuật của Việt Báo Online,
3/5/2019 12:06 PM:
“…. Mở đầu Trưởng Tammy cho biết: “Trong buổi họp ngày hôm qua, ông
Jeff Herrmann là Châu Trưởng của BSA có cho biết là ông rất tiếc đã có
sự hiểu lầm, ông bị một số người cố tình đưa các tin sai lạc và gây ra sự
hoang mang giữa OC BSA và HĐTUHĐVN.“ …..
Báo Viễn Đông, Saturday 02/03/2019 – 08:10:26, bài của Ký giả Thanh Phong
cũng đưa tin tương tự:

…..“ Trong buổi họp ngày hôm qua, ông Jeff Herrmann là Châu Trưởng
của BSA có cho biết là ông rất tiếc đã có sự hiểu lầm, ông bị một số người
cố tình đưa các tin sai lạc và gây ra sự hoang mang giữa OC BSA và
HĐTUHĐVN. Thứ nhứt, ông cho biết ông tôn trọng ý nghĩa và giá trị truyền
thống của các huy hiệu Hướng Đạo Việt Nam. Ông cũng cho biết, ông
đồng ý cho chúng ta mang cái huy hiệu có lá cờ VNCH biểu tượng truyền
thống di sản của người Việt chúng ta trên áo đồng phục nam và vị trí ở
chỗ nào, ông và ông Michael ở đây sẽ nghiên cứu và cho chúng ta biết
trong thời gian gần.
“Điều thứ hai, ông Châu Trưởng công nhận sự đóng góp của HĐTUHĐVN
từ 40 năm qua, ông biết, ông hiểu nhiệm vụ và trách nhiệm của
HĐTUHĐVN nhưng vì sự 'áp lực' của National BSA thì trên nguyên tắc,
ông Jeff không thể nói được là ông sẽ hợp tác với HĐTUHĐVN chi tiết
như thế nào.“ ………………
Một trường hợp “khá khác thường“ đã xảy ra trong trại TT 11, điều mà chưa trại
TT nào “được hân hạnh“ như vậy: Có kẻ đã toan cướp cờ Thẳng Tiến nhưng rủi
thay đã bị Bảo vệ phát hiện bắt giữ! Vì muốn “dĩ hòa vi quí“ cho nên BTC đã bỏ
qua. Cờ Thẳng Tiến là cờ luân lưu trao lại cho Đơn vị nhận tổ chức trại TT kế
tiếp. Việc gì sẽ xảy ra nếu không có cờ từ TT 11 trao lại cho TT 12?
HĐTƯ, đặc biệt các Miền bên Hoa Kỳ, cũng như ACE Chi nhánh Úc, đơn vị nhận
tổ chức TT 12, đã bị bọn họ tìm đủ mọi cách gây khó khăn, kể cả việc mượn hơi
BSA, WOMS áp lực HĐ bản địa…, không ngoài mục đích hoặc TT 12 không thể
tổ chức hoặc phải nằm trong “khống chế, sinh sát của bọn họ!“…v…v...
Bên cạnh những mưu đồ đen tối nhỏ nhen vì tư lợi này, việc BSA bị truyền thông
vạch trần những bao che lạm dụng, quấy rối tình dục các em HĐS suốt mấy thập
niên liền trong nội bộ mà sau cùng bị kiện cáo đưa đến chuyện BSA phải
khai…phá sản, đã làm một số anh chị em Trưởng HĐ các LĐ của chúng ta rất
thất vọng, bởi PT/HĐ là một tổ chức giáo dục, giúp Thanh Thiếu niên nên người
hữu dụng cho xã hội mai sau… PT/HĐ không là thương trường chia chát tư lợi,
lạm dụng danh nghĩa giáo dục để rồi phạm tội…
Báo chí đã loan tải những tin tức như vậy khá nhiều trong thời gian qua, thiết
tưởng chúng ta cũng đều đọc biết hoặc nghe nói đến!

Ban Thường Vụ cũng như quý Trưởng HĐTƯ- HĐVN đã tìm cho mình một hướng
đi thích hợp, vừa không phụ lòng tin tưởng của Phụ huynh, thân hữu, cộng đồng
người Việt tị nạn luôn ủng hộ dành cho, vừa không vì những “thảm trạng không
mấy sạch sẽ của BSA“ mà mất niềm tin vào sự giáo dục của PT/HĐ. Sau nhiều
phiên họp viễn liên của Đại Hội Đồng, các Trưởng đã cùng nhau bàn thảo, góp
ý về những vấn đề cần thiết liên quan và cuối cùng đã đạt được kết quả chung:
Năm 2018, HĐTƯ- HĐVN (ICCVS) và Ban thường Vụ được Chính quyền
Canada công nhận là một Tổ chức hợp pháp và được bảo vệ theo Luật pháp.
Trụ sở chính thức của HĐTƯ- HĐVN từ nay đặt tại quốc gia này, đồng thời
cũng thuộc Tổ chức Dân sự Thế giới (INGO hay còn gọi là NGO).
“Trở Về Nguyên Thủy…“
Theo Cố Trưởng Voi già Nghiêm Văn Thạch ghi lại trong báo Liên Lạc Kỷ niệm
10 năm, Xuân Nhâm Ngọ 2002, trang 13 và 18, đại ý Sau khi nhận HĐ miền Bắc
do Trưởng Trần Văn Khắc trao lại năm 1932, năm sau 1933 Trưởng Hoàng Đạo
Thuý đổi danh xưng là Hướng Đạo Sinh, không còn gọi Đồng Tử Quân nữa và
chọn Áo Sơ Mi màu Củ Nâu… Đến năm 1959 thì từ Áo màu Củ Nâu đổi sang màu
Kaki… và màu Kaki được dùng cho đến khi phải…lưu vong!
Như vậy thì khi Hội HĐVN được HĐTG công nhận năm 1957, lúc đó Áo HĐ còn
là màu Nâu!
Nơi xứ người, các LĐ dùng đồng phục theo HĐ bản địa: Canada, Âu châu, Úc
châu và Hoa Kỳ. Riêng Hoa Kỳ sau những năm tương kính lẫn nhau giữa BSA và
HĐTƯ chấm dứt bởi những đâm thọc, thêu dệt, dèm pha ganh tị của đám nặng
đầu óc vọng ngoại, nô tài, vừa vì tư lợi ích kỷ (lãnh lương!) vừa muốn chiếm đoạt
những thành quả của HĐTƯ ngỏ hầu khấu tấu lập công, đã ton hót, khuyến nịnh
Chủ nhất quyết xóa bỏ HĐTƯ… Thêm nữa những bẩn thỉu, lạm dụng tình dục,
dành giựt các em Nữ với Hội Nữ HĐHK, y như thương trường đấu đá vì tiền bạc,
sẵn lòng từ nay,( nghe nói) sẽ không còn “Boi“ bởi có cả “Gưa“, BSA chỉ còn
SA…v…v… đã làm đôi bên khó lòng kết hợp, không còn chung đường trong việc
giáo dục, hướng dẫn các em Thanh Thiếu niên.
Nếu có LĐ/HĐ gốc Việt vì lý do nào đó vẫn chấp nhận tiếp tục đóng góp cho HĐ
Hoa Kỳ như lâu nay thì cũng có LĐ không thể đứng vào hàng ngũ “HĐ
Condom!“, như họ đã có sáng kiến khi tổ chức trại họp bạn quốc tế: phát
“Condom“ cho trại sinh, dù còn dưới tuổi thành niên….

Các LĐ không còn (hay không thể chấp nhận) ghi danh với HĐ Hoa Kỳ, cùng
đứng trong HĐTƯ- HĐVN tự tìm cho nhau một hướng đi chung như vừa thưa
trên và cũng muốn có một hình ảnh “HĐS mới“, một HĐS thuộc HĐTƯ, do đó
mà Áo “HĐ mới“ với màu Củ Nâu được đa số phiếu biểu quyết tán đồng.
Màu Áo có thể thay đổi theo thời gian cũng như nhu cầu, ở đây việc đổi Áo HĐ
trở lại màu Nâu, sau khi đã đi một vòng cũng vừa đúng Kỷ niệm 90 năm HĐVN
(1930 – 2020).
Quyết định ghi như sau:
QUYẾT ĐỊNH Số 2020/QĐ/002
Chủ tịch Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN)
Chiếu Nội Lệ HĐTƯ-HĐVN ngày 25 tháng 12, 2019 (Bộ mới)
Tham chiếu theo kết quả biểu quyết chấp thuận của Đại Hội Đồng
HĐTƯ-HĐVN ngày 6 tháng 2, 2020
Tham chiếu theo mục đích “Trở về nguyên thủy” truyền thống của
Hướng Đạo Việt Nam đã có từ năm 1930 nhằm khuyến khích các thế hệ
sau nhớ về nguồn cội của phong trào.
Khởi đầu PT/HĐ trong thập niên 30 của thế kỷ 20, với Áo màu Nâu, nay sang thế
kỷ 21, năm 2020, quý Trưởng cũng đã chọn lại màu Áo xưa “…nhằm khuyến
khích các thế hệ sau nhớ về nguồn cội…“!
“Chim có Tổ, người có Tông“, với sự “cố gắng hết sức…“ như lời tuyên hứa,
HĐTƯ- HĐVN hẳn sẽ không phụ lòng tất cả những ai vẫn trân quí Cờ Vàng, biểu
tượng của người tị nạn, vẫn không quên nguồn cội bởi: “Một người có thể có
nhiều quốc tịch nhưng chỉ có một quê Cha, đất Tổ!“
Hy vọng từ nay, các Hội Đoàn, Cộng đồng người Việt tị nạn, ngay cả các HĐ
bạn…, khi nhìn thấy Áo Nâu quần đậm màu, sẽ biết đó là những HĐS thuộc
HĐTƯ- HĐVN!
Gà lôi - Đức quốc
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