
                         BA MƯƠI NĂM  

       HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN (HĐTrN) 
                                   ******** 

Nói đến báo Liên Lạc (LL) chúng ta nghĩ ngay đến HĐTrN và nếu cho rằng HĐTrN “ 

có mặt từ khi LL chính thức trình làng năm 1992 (LL 01/92)“ thì 2022 được 30 năm! 

 

Nếu bảo HĐTrN chỉ chính thức thành lập từ trại họp bạn TT4 năm 1993 do CN Pháp  

tổ chức ở Le Breul thì, 2023 tròn 30 năm! 

Thiết nghĩ để tròn con số 30, khi cần thì tính theo“tuổi Ta (nghĩa à cộng thêm tuổi Bà  

Mụ!)“hay ngược lại, mình tính theo “tuổi Tây“. Tính tuổi nào tròn 30 là được…. 

 

Thực ra con số không quan trọng. Đó chỉ là mốc thời gian để chúng ta cùng nhìn lại  

đoạn đường đã trải qua và rồi sẽ làm gì tiếp theo trong đoạn đường sắp tới! 

 

A. KHỞI ĐẦU NAN: 
 

Theo SỔ TAY TRƯỞNG HƯỚNG ĐẠO (ST/HĐ) của Cố Trưởng Cọp Gia Lai -  

Tôn Thất Hy, phát hành tại San Jose, CA - USA năm  2014, từ trang 286 đến trang  

292 nói về Hướng Đạo Trưởng Niên và báo Liên Lạc (LL) điện tử đã trích đăng lại  

phần I, LL Mùa  Thu 2014 trg.12-13 và phần II, LL Mùa Đông 2014 trg. 06-08.  

Trưởng Trần Trung Hợp cũng viết một bài về HĐTrN, LL Mùa Đông 2015, trg. 05.   

Bài viết của hai Trưởng có những chi tiết giống nhau cũng như bổ xung cho nhau,  

xin tóm tắt: 

 

“Phong trào HĐVN thành lập năm1930 nhưng mãi đến năm1965, Liên Toán Cựu  

Hướng Đạo mới được thành lập do Trưởng Trần Văn Thao làm Liên Toán Trưởng.. 

Theo bài viết của Trưởng Trần Văn Thao đăng trên tờ Liên Lạc tháng Giêng 1989  

thì Tổ chức HĐTrN tại Hải Ngoại bắt đầu như sau: 

 

 Năm 1985, tại Trại Thẳng Tiến (TT) 1 ở Pháp, một số Trưởng có hô hào thành  

lập ngành  Cựu HĐ để hổ trợ các đơn vị HĐVN đang hoạt động. (xin nhấn mạnh) 

Ngày 9/8/86, BTV/HĐTƯ/HĐVN có phổ biến đến các chi nhánh một thông cáo gồm  

6 điểm v/v Thành lập Cựu HĐ và ủy cho 2 Trưởng Trần Văn Khắc và Phan Như  

Ngân phụ trách. Từ 1986 (lỗi kỹ thuật đánh máy nhầm thành1968!)đến 1988,Trưởng  

Khắc và Ngân đã liên lạc với khoảng 40 cựu Trưởng tại Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Úc,  

Canada. Sau khi thuyết trình trước đại hội THB(:trại họp bạn) -TT 2 tại Canada, 

Trưởng Khắc cho biết đại hội nghị rằng hầu hết các Trưởng đã và đang hoạt động  

với PT, nên không cần đặt vấn đề Cựu HĐ nữa. Việc này xem như khóa sổ.  

 ……………………    

Tháng 8 năm 1993, tại trại họp bạn TT 4, Le Breuil, Pháp, Trưởng Vĩnh Đào, Chủ  

Tịch BTV/HĐTƯ/HĐVN đề cử Tr. Nguyễn Trung Thoại làm Ủy viên Liên Lạc cựu  

Trưởng và cựu HĐ.Trưởng Nguyễn Trung Thoại lập tức thành lập một ban vận động  

và sau khi trở về Canada, đã soạn thảo một bản đề nghị thành lập Văn Phòng Trung  

Ương Hướng Đạo Trưởng Niên……“. Theo ST/HĐ, trg. 286 - 287. 

 

Bộ mới, LL số 17 Xuân Bính Tý, 01-1996, trg. 18 có tấm hình với ghi chú:  

“Một số Trưởng đang phát họa sơ qua những nét chính của HĐTrN tại Câu Lạc Bộ  

trại họp bạn  Le Breuil (Pháp, 1993)“. Có thể nhìn được ngay, các Tr. Thạch, Thoại,  

Thưởng, Thiết,Thọ…. 

 

LL Xuân Nhâm Ngọ 2002, trg. 24, trong bài Tóm Lược Lịch Sử PT/HĐVN của Cố  



Trưởng Nghiêm VănThạch, tiết mục 1994 có ghi về HĐTrN, ngoài Cố Trưởng Nguyễn  

Trung Thoại, một tiểu ban soạn thảo Điều lệ tạm thời gồm các Trưởng Nghiêm Văn  

Thạch, Lê Thọ và Nguyễn Trung Thoại.  

Trg. Trần Văn Thao được suy cử làm Tiên Chỉ Làng Bách Hợp.  

 

Theo Trưởng Trần Trung Hợp viết trong LL Mùa Đông 2015, trg. 5, tại TT4, cùng với  

Trưởng Thoại, Ban Vận Động  còn có các Trưởng Nghiêm Văn Thạch, Lê Thọ, Phạm  

Văn Thiết và Trần Minh Thưởng. 

Đặc biệt trong LL số 14 phát hành tháng 03/1995 trg.15 & 16, viết như sau: 

 

      “                                  ĐIỀU LỆ 

                HỘI TRƯỞNG NIÊN HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 

                                                 * 

   ………….. 

Điều 3: Hội khai báo và đặt trụ sở pháp định tại Canada (6362 West Bury Av. Montréal,  

Québec.) 

 ………………… 

                 Làm tại Le Breuil (Pháp) ngày15 tháng 8 năm 1993.  

                                                   * 

Trong khi chờ đợi bầu chính thức, Ban Chức sắc Làng Bách Hợp được đề cử như sau  

(nhiệm kỳ1993-1995) 

- Tiên chỉ.     : Trưởng Trần Văn Thao              (Hoa Kỳ)    

- Thứ chỉ       : Trưởng Nghiêm Văn Thạch       (Âu châu) 

- Mõ Làng     : Trưởng Nguyễn Trung Thoại     (Canada) 

- Hương Bổn : Trưởng Trần Minh Thưởng        (Canada).   “  

 

Như vậy kể từ trại họp bạn TT 4, chúng ta không còn “Cựu HĐ“ mà đã trở thành tổ chức  

chính thức do HĐTƯ/HĐVN thành lập là Hướng Đạo Trưởng Niên (HĐTrN)!  

Cũng từ sau đó, HĐTrN theo thời gian, khắp nơi đã phát triển không ngừng cũng như tổ  

chức ngày một vững vàng hơn…: 

 

Trại họp bạn TT 5 ở Sydney ( Úc ), phổ biến khăn quàng Màu Tím, theo ghi nhận của Tr.  

TrầnTrung Hợp, là do đề nghị và được chấp thuận, của Xóm HĐTrN Calgary – Canada… 

Trại họp bạn TT 6 ở Virginia (HK) thảo luận và thông qua Quy Ước HĐTrN. 

Trại họp bạn TT 7 ở Houston (HK) xác định danh xưng… 

 

HĐTrN đã là một “thực tế và thực thể“ do HĐTƯ- HĐVN thành lập! 

 

B. PHÁT TRIỄN & KIỆN TOÀN:      

 
Theo Báo LL đặc biệt Xuân Mậu Dần, bộ mới số 25, phát hành tháng 1-1998, trg. 22, những  

nơi đã thành lập HĐTrN được ghi nhận: 

 

CANADA :  có 01 Làng, 02 Xóm và 01 Câu lạc bộ Toronto. 

ÚC CHÂU:  có 02 Làng và 01 Xóm 

ÂU CHÂU:  có 01 Xóm 

HOA KỲ   :  có 04 Xóm, 02 Liên Xóm, 01 Làng Bắc Cali., 01 Làng Thủ Đô HK (Biệt lập)     

                             và 01 Gia đình Nam Cali. (Biệt lập) 

 

LL Xuân Nhâm Ngọ 2002, Kỷ niệm 10 năm, trg. 46, văn thư do Cố Trưởng Nguyễn Trung  

Thọai ký gởi đề Montréal, ngày 18.10.2001 thì: 



 

“Kể từ trại Họp Bạn Thẳng Tiến 4 ở Le Breuil (Pháp - Hè 1993) đến nay, Phong trào chúng 

 ta đã thực hiện được 20 đơn vị (theo danh sách và địa chỉ đính kèm)…“  

Không thấy danh sách cùng địa chỉ đăng trong báo này như đã ghi chú! 

 

Và LL điện tử, Mùa Đông 2020, trg. 47, tính đến 01.01.2021, danh sách HĐTrN tổng cộng   

có 30 Làng, Xóm… gồm: 

 

HOA KỲ: 20;   CANADA: 04;   ĐỨC: 02;   PHÁP: 02  và  ÚC: 02. 

 

Sự lớn mạnh của HĐTrN quả thật đã khích lệ tinh thần chúng ta không ít! 

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu của Dân Làng, ngoài việc tham dự các trại họp bạn Thẳng Tiến, HĐ 

TrN cũng đã tổ chức các Trại họp bạn mỗi năm riêng cho mình, không kể những trại sinh hoạt  

của mỗi Làng mà LL luôn có bài tường thuật.  Tiêu biểu một số trại như sau: 

 

Trại Cát Vàng : Nơi Họp Bạn Hướng Đạo Trưởng Niên, bài do Tr. Lê Bình tường thuật 

đăng 

trong LL Xuân Mậu Dần, Bộ mới số 25, tháng 1-1998, trg. 54: 

 

 “….Vào lúc 2g chiều thứ bảy 13/9/97, trong khu đồi Hamilton, cạnh hồ Sandword, Làng 

Bách   

Hợp thuộc HĐ Trưởng niên Bắc California tổ chức TRẠI CÁT VÀNG…“  

Trại Trưởng, Tr. Nguyễn Đình Tuấn. 

Một số quý Trưởng tham dự được biết đến như Tiên Chỉ Mai Liệu, Nguyễn Tuyên Thùy, Cha  

Khánh, Nguyễn Xuân Mộng…v...v....ngoài ra còn 4 Liên Đoàn Trưởng các LĐ Diên Hồng, 

Ra  

Khơi, Lạc Hồng, Lê văn Duyệt và cả Hội đồng Châu Santa Clara. 
 

Trại họp mặt HĐTrN toàn thế giới (và Hội Nghị Trưởng HĐ 2004) tổ chức ở Orlando-

Florida  

từ 01 đến 06.7.2004 có bài tường thuật đầy đủ trong LL Bộ mới số 51 phát hành 09-2004, trg. 

04  

do Trưởng Hoàng Ngọc Châu làm Trại Trưởng.  

 

Trong LL điện tử số Mùa Thu 2017, trg. 4, có ghi tóm lượt một số trại tiếp theo như sau: 

 

2014: trong TT 10, tiểu trại HĐTrN do LBH Dallas đảm nhận… 

2015: trại BH tổ chức trong 3 ngày tại Portland, Oregon…  

2016: tổ chức từ 02- 03.7.2016 ở Garden Grove CA, Hội nghị Trưởng.  

          HĐTrN đã họp mặt lần thứ hai (một buổi)… 

2017: tổ chức trại 4 ngày, 17 – 20.8.2017, ở Orange - CA  

2018: trong TT 11, tiểu trại HĐTrN ….      

Và năm 2019, đăng trong LL điện tử Mùa Hè 2019, trg.17 - 26 thì từ 24 đến 26.5.201 đã tổ 

chức  

tại Bothin Camp Fairfax, phía Bắc San Francisco, CA… 
             

Cuối năm 2019 đến nay, vì dịch CORONA lây nhiễm khắp thế giới, không riêng HĐ mà hầu 

như  

tất cả sinh hoạt cộng đồng, xã hội đều bị giới hạn tối đa, kể cả có nơi bị ngăn cấm.  

Do đó sinh hoạt HĐ chúng ta cũng đành tạm ngưng…. 



 

 HĐTrN theo thời gian, khởi đầu khi thành lập đã có những ý muốn độc lập (?), danh xưng 

ngang  

hàng với PT/HĐVN...v...v..và sau cùng, tổ chức ngày một kiện toàn...  

Xin điểm qua những thay đổi mà các báo LL đã đăng tải: 

 

Từ LL số 14 phát hành tháng 03/1995 trg.15 như đã nêu trên: 

 

      “                                  ĐIỀU LỆ 

                HỘI TRƯỞNG NIÊN HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 

                                                 * 

   ………….. 

Theo ST/HĐ, trg. 287, 288 và 289 thì: 

 

“ Năm 1996, tại Trại Họp Bạn TT 5 Sydney, Úc Châu, trong phiên họp gồm 21 trưởng niên, 

đã  

quyết định Lấy danh xưng là PHONG TRÀO HĐ Trưởng Niên..Tu chính Bản điều lệ cũ 

thành  

một Hiến Ước của HĐTrN…..“  

“ Năm 1998, đại hội Trưởng Niên họp tại Trại Họp Bạn TT 6 Virginia, có trên 62 ACE tham 

dự,   

đã đồng tình về một quy ước gồm có 6 điều, trong đó: 

 

1/ HĐTrN là thành phần của PT/HĐVN kết hợp vì những mục đích sau đây: 

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

b. Phục vụ Phong trào HĐ. 

c. Góp phần phục vụ xã hội …………… “  

……………. 

 

  Năm 2002, Hội Nghị Trưởng Niên họp tại Trại Họp Bạn TT 7, Houston, Texas,… 

Danh xưng chính thức từ nay là: “Hướng Đạo Trưởng Niên“ thay vì „ Phong Trào 

HĐTrN“,   

vì HĐVN là một phong trào và HĐTrN là một cơ cấu trực thuộc nên không thể dùng danh 

xưng  

Phong Trào được……“   

 

Cũng nơi trại TT 7, HĐTrN đã biểu quyết đồng ý: 

Châm ngôn HĐTrN   :   Giúp ích 

Cờ                              :   Nền màu Tím với hoa Bách Hợp 

 
 

Danh xưng đơn vị      :   Làng Bách Hợp 

Trại HĐTrN               :   tổ chức 2 năm 1 lần thay vì 4 năm……             
 

Những thay đổi về danh xưng đều có đăng trong LL: 

 



LL số 25, đặc biệt Xuân Mậu Dần, 01/98 nêu trên, nhằm chuẩn bị cho HĐTrN gặp nhau ở trại 

TT 6,  

một Dự thảo sẽ được thảo luận và biểu quyết, có ghi một số chi tiết nơi trang 20: 

 

Trên cùng là      “ PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN 

Phần 1:     “ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ HỘI TRƯỞNG NIÊN HƯỚNG ĐẠO Việt Nam  

                                  (Trại Thẳng Tiến IV -   Le Breuil, Pháp)” 

 

So với LL số 14 tháng 03/1995, lần này thêm PHONG TRÀO HĐTrN và Điều Lệ chỉ là Dự 

Thảo.  

 

Khởi đầu là HỘI, sau đó là PHONG TRÀO và muốn “ngang hàng với PHONG TRÀO 

HĐVN!“  

Cũng khởi đầu thành lập do nhu cầu từ TT IV mà BTV ủy nhiệm Tr. Thoại, về sau HĐTrN lại 

“cảm  

thấy không thể đứng dưới HĐTƯ mà …ngang hàng, độc lập (?)“…v…v…. 

 

Cố Trưởng Mai Liệu đã ghi lại trong LL số 61 mùa Thu 2009, trg. 17, kỷ niệm trại TT IX:  

 

“ Danh Xưng “Phong trào HĐTrN“ do Tr. Nghiêm Văn Thạch đề xướng và chỉ được xử 

dụng trong  

một thời gian ngắn để gây phấn khởi cho đa số ACE mới “trở về“ với HĐ Trưởng Niên (vì 

trước đó  

không chấp nhận danh xưng Cựu HĐ.) 

 

LL Bộ mới số 33, Xuân Canh Thìn, phát hành 01-2000, trong bài Sinh Hoạt HĐTrN Miền 

Bắc - Cali. 

Trại Cát Vàng II, trg. 13 mà có lẽ ít người lưu ý (!):  

……… 

“ Trong câu chuyện dưới cờ Trưởng Mai Liệu đã nói, “ HĐTrN-VN được thành lập nhằm 

mục đích  

yểm trợ các đơn vị đang sinh hoạt; các TrN mang khả năng chuyên môn, sự hiểu biết và 

những  

kinh nghiệm để giúp các đơn vị HĐVN giữ gìn truyền thống HĐVN và bảo tồn văn hóa VN 

trong  

các đơn vị..“ Sau đó là phát biểu của Trưởng Trần Hoàng Thân, LĐT Ra Khơi, LĐ nhận yểm 

trợ tổ  

chức trại, đã làm mọi người xúc động  “…và mộtTrưởng trên 70 tuổi đời đã rơi lệ..“.  

Đại ý Tr. Thân nói đến sự hổ trợ cần thiết của HĐTrN đối với đơn vị…: 

“Những ý nghĩ cho rằng Các Ông Già đi chỗ khác chơi là không thể nào xảy ra trong PT- 

HĐVN“ 

 

Ôn cố tri tân, các Văn phòng Trưởng VN/HĐTrN lần lượt tiếp đuốc nhau gồm:   

 

Cố Trưởng Nguyễn Trung Thoại, Ngựa chịu khó,         1993 - 2002 

Trưởng       Hoàng Ngọc Châu    , Thiên Nga cần mẫn, 2002 - 2006 

Trưởng       Nguyễn Thanh Huy  , Trâu Rừng hay cười, 2006 - 2008 (rút lui vì sức khỏe.)  

Trưởng       Nguyễn Tiến Minh   , Thỏ Rừng tháo vát,   2008 - 2011 (?)* 

Cố Trưởng Nguyễn Đình Tuấn.  , Ngựa siêng năng,      2011 - 2014      * 

Trưởng       Lê Văn Phước          ,  Ngựa lồng,                2014 - 2018 

Và nay       Trần Xuân Đức         ,  Gấu chăm chỉ,          2018 - 2022 



 

*LL số 61, Mùa Thu 2009, trg.11: 

 

“Biên bản hội nghị Trưởng Niên tại trại Thẳng Tiến IX.  

  Thời gian: 9giờ 15 sáng, thứ Hai, 13 tháng 7 năm 2009 

  Địa điểm: Minh Nghĩa Đường - Thẳng Tiến IX ……. 

 Chủ Tọa Đoàn: Tr. Tôn thất Hy 

                           Tr. Nguyễn Đình Tuấn 

                           Tr. Nguyễn Tiến Minh (VP Trưởng) 

        Thư ký  :     Tr. Lý Nhật Hui 

Phần tường trình của VP Trưởng: Tr. Nguyễn Thanh Huy sau 2 năm đảm nhiệm vai trò Văn 

phòng  

trưởng nhưngvì sức khỏe nên đã bàn giao cho Tr. Nguyễn Tiến Minh với một lá cờ và US $ 

300 từ  

trại Thẳng tiến VIII. 

………Tr. Hy đọc biên bản bàn giao Văn phòng trưởng….“ 

 

*Trong ST/HĐ, trg. 291 viết:  

 

“Trong cuộc bầu cử Văn Phòng Trưởng nhiệm kỳ 2011 - 2015 bằng thư do HĐTƯ/HĐVN ủy 

nhiệm  

Trưởng Nguyễn Tiến Minh tổ chức, Trưởng Nguyễn Đình Tuấn đắc cử trách vụ Văn Phòng 

Trưởng  

Văn Phòng Liên Lạc Hướng Đạo Trưởng Niên và phụ trách Bản Tin Liên Lạc. Việc bàn giao 

được  

thực hiện vào ngàylễ chàocờ đầu năm tại Central Park, Huntington Beach, Orange Country.“  

 

Theo tài liệu ghi trên, nhiệm kỳ Trưởng Nguyễn Tiến Minh và Cố Trưởng Nguyễn Đình Tuấn 

có khác  

nhau một năm? 

 

Xuân Nhâm Ngọ 2002, LL kỷ niệm 10 năm, trg. 19 viết như sau: 
 

“…Ngày 02.5.75, Ủy ban quân quản…. ký quyết định giải tán 2 Hội Nữ và Nam HĐVN, tịch 

thu tài  

sản. Sáng 03.5.75, một số VC từng đội lốt HĐ, ….ồn ào “tiếp thu“  Hội quán đường Bùi 

Chu…“ 

 

PT/HĐVN đã bị csvn bức tử, tịch biên tài sản nơi quê nhà, đã không chết mà sống lại ở xứ 

người  

qua tinh thần mới: “HĐTƯ/HĐVN“, sau đó HĐTrN cũng đã cùng tái sinh mà không còn 

trong lớp  

áo “Cựu HĐ“! 

 

Có thể nói Quy ước đã làm tại trại TT6, ngày 29 tháng 6 năm 1998, được Tu chính ở trại TT 

10,(cũng)  

ngày 29 tháng 6 năm 2014, HĐTrN đã từng bước, từng bước, kiện toàn tổ chức cả “tình 

lẫn lý!“ 

 

C. HƯỚNG TƯƠNG LAI: 

 



Từ sau Hội nghị Costa Mesa, 07.1983, dù không muốn, HĐTƯ/HĐVN cũng trở thành “tấm 

bia“ cho  

những  kẻ quyết tâm (?) công kích, đánh phá! Điển hình có ghi trong ST/HĐ, trg. 274. 
( …hội nghị Trưởng vào tháng 8.1991 tại Houston, TX, 34 Trưởng tham dự muốn lập chi nhánh 

HĐVN tại HK. 

   Tháng 9.1991 gởi thư đến BSA xin thừa nhận, bản sao gởi cho BTV/HĐTƯ..Tháng 11.1991 BSA 

phúc đáp từ  

chối vì đã thừa nhận HĐTƯ/HĐVN thành lập năm 1983 tại Costa Mesa… )  

Thời gian vẫn luôn là cây thước đo lòng người: ai trung kiên, ai bươi móc…, và cuối cùng, 

HĐTƯ/ 

HĐVN vẫn “hiên ngang“ tiến tới, đúng như ý mong muốn của “các bậc tiên phong gầy dựng 

PT!“ 

 

HĐTrN đã chia sẻ, cộng hưởng, những thăng trầm với HĐTƯ/HĐVN trong đôi ba thập kỷ 

qua… 

Con đường trước mặt mà chúng ta sẽ tiến bước, vẫn là con đường không thể lơ là..: 

 

1.-KHÁCH QUAN: 

 

Như tất cả đều biết, do hoàn cảnh khách quan đưa đến, do phải giữ vững tinh thần của một PT 

giáo dục  

và với quyết tâm “chung một đường lên“ của ACE, của HĐTrN, HĐTƯ/HĐVN đã phải “lột 

xác“:  
 

Trở về với bản sắc Dân tộc, không thể để bị hiểu lầm là vọng ngoại a dua nhắm mắt chấp 

nhận những  

sai quấy làm ô danh một PT mang tính giáo dục Thanh Thiếu niên trở nên người hữu dụng 

cho xã hội  

mai sau.Với quyết tâm này, chúng ta đã chứng minh tinh thần, nôm na, “ trọng nghĩa, khinh 

tài! “  luôn  

nêu gương “dấn thân vô vị lợi“, chỉ vì các em, vì thế hệ trẻ… 

Thế nhưng, những kẻ luôn không muốn tổ chức của chúng ta lớn mạnh và từ lâu tìm đủ mọi 

chuyện đánh  

phá HĐTƯ/HĐVN,việc làm của họ giống như kẻ ngửa mặt nhìn trời, “phun đờm nhớt“ vào 

không gian   

cho trời xanh bị bẩn mà khổ thay, “đờm nhớt“ kia lại rơi xuống chính mặt họ!  

 

Nhằm “thay đổi chiến thuật “, ai cấm bọn họ sẽ không tìm cách o bế chúng ta, HĐTrN, bằng 

những khích  

tướng, những rêu rao dựng chuyện, không e ngại…mặt dày, nằm vùng núp bóng..v..v..miễn 

sao bọn họ đạt  

được mục đích bẩn thỉu của mình…! Liệu chúng ta có nên xem họ là….“ACE ruột thịt (?)“ 

như điều luật  

thứ Tư hay nên vạch mặt chỉ tên khi họ tìm chuyện để tạo hiềm khích, gây chia rẽ giữa chúng 

ta và HĐTƯ/ 

HĐVN?  

Sự “lột xác“ nào cũng có thể có những “đau đớn“ của nó, dù vậy dần dần rồi cũng sẽ trở 

thành dĩ vãng, một  

dĩ vãng mà sau này, e rằng, người sẽ ngại nhắc đến!  

 

2.-CHỦ QUAN: 

 



Sinh hoạt nào của chúng ta, HĐTrN, trong thời gian tới cũng nên suy xét ? 

 

Các em HĐS, thế hệ tiếp nối hiện nay, luôn nhìn chúng ta với đôi mắt nể nang. Các em tìm 

thấy nơi chúng ta:  

sự gắn bó thân thiện, hết lòng hy sinh không tính toán với PT; đó là kết quả của sự giáo dục 

HĐ mà mỗi HĐ 

TrN đã thừa hưởng trước kia, nay biểu lộ qua hành động, ngôn từ một cách tự nhiên như…hơi 

thở. 

 

Phải, chúng ta giáo dục các em bằng “Thân giáo: thể hiện Luật HĐ qua bản thân mình để các 

em noi theo!“ 

 

HĐTƯ/HĐVN, trong đó có HĐTrN, từ nay đã có một bản sắc riêng, đã “trở về nguyên 

thủy“ với  bộ Đồng  

phục mà ai nhìn đến cũng sẽ nhận biết ngay…  

Cùng chung niềm vui đó, chúng ta, HĐTrN, vì vậy cũng sẽ hãnh diện với Đồng phục mang 

bản sắc đặc thù  

khi mặc vào và cũng là tấm gương để các HĐS tiếp nối.  

 

PT bền vững là nhờ những đóng góp tận tụy chung lòng của tất cả, tất cả ACE. 

Chúng ta đối đãi với nhau trong tình Huynh Đệ, Tỷ Muội chân thật, tương kính, vô vị lợi, 

không phải vì những  

“sao thâm niên“ gắn trên áo, nặng phần trình diễn.   

 

Chúng ta đều biết: một người có thể sinh hoạt với nhiều hội đoàn, nếu thu xếp được thời gian, 

và dĩ nhiên phải  

tuân thủ theo những quy định của hội đoàn mình theo, vì vậy chắc chắn không thể mặc đồng 

phục của hội đoàn  

này để tham dự sinh hoạt với hội đoàn kia dù viện dẫn bất cứ lý do nào! 

Đó là một thái độ chứng tỏ sự tôn trọng hội đoàn mình tham gia (mà cũng là tôn trọng…chính 

mình), tạo một ấn  

tượng kính nễ khi người nhìn vào sự đồng nhất của hội đoàn mình, không phải thuộc loại hội 

đoàn tạp nhạp! 

 

Ngoài những sinh hoạt riêng, chúng ta cũng lưu tâm xem xét nhằm bảo trợ một vài Dự án, thu 

xếp thời gian, nếu 

không có chi trở ngại, phụ giúp hướng dẫn chuyên môn cho LĐ theo khả năng..v..v.. Sự kết 

hợp hài hòa như vậy,  

ắt là sẽ mang lại một luồn sinh khí mới, một tương quan mật thiết giữa đôi bên, LĐ và Làng, 

Xóm BH , đúng như  

mục đích thành lập HĐTrN mà Cố Trưởng Mai Liệu đã phát biểu nêu trên, xin nhắc lại: 

 

…“ HĐTrN-VN được thành lập nhằm mục đích yểm trợ các đơn vị đang sinh hoạt; các 

TrN mang khả năng  

chuyên môn, sự hiểu biết và những kinh nghiệm để giúp các đơn vị HĐVN giữ gìn truyền 

thống HĐVN và  

bảo tồn văn hóa VN trong các đơn vị..“ 

 

Sổ Tay Trưởng HĐ, trg. 275, Cố Trưởng Cọp Gia Lai cũng ghi mục đích như trên khi Cố 

Trưởng Nguyễn Trung  

Thoại được ủy nhiệm “ thành lập hệ thống HĐTrN“…  



 

Nhìn lại khoảng thời gian 30 năm qua và đoạn đường trước mặt sắp đến, sự đồng nhất chung 

lòng của HĐTrN, 

một tấm lòng “Trung Hậu“ không lay chuyển đối với HĐTƯ/HĐVN quả thật là niềm vui lớn 

của ACE chúng ta, 

những HĐS đã phải ly hương vì Tự Do, Nhân Bản! 

Kết thúc bài viết, xin mượn lời Trưởng Nguyễn Tăng Bình, phụ trách LL báo điện tử, đã viết 

trong LL Mùa Thu 

2017, trg. 4 mà Trưởng Nguyễn Trí Tuệ, TTK, thay mặt Trưởng Chủ Tịch Trần Quang Thanh 

Trang, phát biểu:  

 

“Cám ơn Trưởng đại diện cho HĐTƯ - HĐVN trong buổi lễ chào cờ - khai mạc trại Bách 
hợp 2017 đã nói lên sự 

“ Trung Hậu ” của HĐTN như một lời nhắn nhũ đến các thế hệ kế tục.“ 

 

     Gà Lôi tận tụy 
      -Thẳng Tiến 12- 

 

 

 

 

 

 


