
Bàn Qua Tán Lại Cho Dzui!  
 

                     “Lời quê chắp nhặt dong dài  

                      Mua vui cũng được một vài trống canh…” 

                                                           ( Ng. Du) 

 

1.- SAO THÂM NIÊN:  

Để ghi nhận sự sinh hoạt với Hướng Đạo của Anh Chị Em được bao lâu, cứ mỗi 

một năm thì được gắn ( thêm ) Một Sao trên áo HĐ và chúng ta đều biết, đó là 

Sao Thâm Niên. Nhìn vào số Sao Thâm Niên là sẽ biết thời gian HĐS này gắn bó 

liên tục với PT. 

 

Dĩ nhiên khi ngưng, hay tạm ngưng, sinh hoạt với PT thì không tính. Có lẽ cũng 

nên phân biệt: không thể tính từ ngày Tuyên Hứa mà cho rằng từ đó là “thâm 

niên HĐ” của mình trong khi thực tế đã ngưng, hay tạm ngưng, sinh hoạt một 

thời gian…dài ngắn tuỳ theo! Và chúng ta cũng đều biết, chỉ từ Thiếu Sinh trở lên 

đã Tuyên Hứa mới được xem là HĐS chính thức. Nếu chỉ sinh hoạt với Ấu đoàn 

rồi ngưng thì chưa phải là HĐS, ngay cả Trưởng Tập sự mà chưa Tuyên Hứa 

cũng không ngoại lệ! 

Việc gắn Sao Thâm Niên lên áo HĐ cũng tuỳ nghi không bắt buộc, có Trưởng 

thích nhưng cũng có Trưởng…không lưu tâm đến việc này.  

 

Từ sau 30.4.1975, theo ngu ý, không còn có thể tính Sao Thâm Niên bởi đơn giản 

là Hội Hướng Đạo Việt Nam, Nam và Nữ, đã …”bị csvn giết” ! Nếu muốn, có lẽ 

bắt đầu tính từ ngày tham gia với HĐTƯ- HĐVN, 1983, và cũng nếu muốn gom 

chung với trước kia thì….tuỳ nghi!  

 

2.- HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HĐVN - ICCVS 

Để biết rõ nguyên nhân đưa đến việc ra đời của HĐTƯ- HĐVN có lẽ chúng ta 

hãy tìm đọc lại báo Liên Lạc, bộ mới số 8, do Cố Trưởng Nguyễn Đình Tuấn Chủ 

Nhiệm, Trưởng Trần Anh Tuấn Chủ Bút. Chủ đề: Kỷ niệm 30 năm Hội nghị Costa 

Mesa  Hướng Đạo Việt Nam 1983-2013.  

 

Sau khi đọc qua Liên Lạc, cũng khá lâu, Gà lôi tôi còn nhớ:  

Vì hai Hội Nam và Nữ HĐVN đã không còn, đồng thời chúng ta nơi xứ người 

cũng không thể lập Hội như trước kia, cho nên Trưởng Laszlo Nagy, TTK Văn 

Phòng HĐ Thế giới lúc đó, 1983, đã tìm một giải pháp, gợi ý chúng ta khắp nơi 

trên thế giới cùng đứng chung trong danh xưng mới là International Central 



Committee of Vietnamese Scouting viết tắt ICCVS. Tổ chức này sẽ là đại diện 

chính thức của HĐS thuộc hai hội HĐVN trước năm 1975, từ nay các đơn vị 

HĐVN muốn liên lạc với VP-HĐTG phải qua tổ chức vừa nêu cũng như ngược 

lại VP- HĐTG sẽ chỉ liên hệ giải quyết vấn đề của chúng ta, nếu có, thông qua 

ICCVS. Tổ chức mới vừa là “nhịp cầu liên kết” giữa HĐ Bản địa với các đơn vị 

VN ghi danh cũng vừa là sợi dây nối chặc các đơn vị chúng ta ngoài lãnh thổ 

quốc gia mà chúng ta đang cư ngụ. Quan trọng là khuyến khích, nhắc nhở tất cả 

hãy cùng nhau cố gắng giữ gìn bản sắc dân tộc và những phong tục tập quán tốt 

đẹp. 

Cũng theo báo Liên Lạc nêu trên, trong thời điểm đó với sự hiện diện của quý 

Trưởng đầy uy tín như Trưởng sáng lập Trần Văn Khắc, nguyên Hội Trưởng hội 

HĐVN Nguyễn Văn Thơ, Trưởng Phan Như Ngân, Trần Văn Đường, Mai Liệu, 

Trần Bạch Bích, Nghiêm Văn Thạch, Nguyễn Trung Thoại, Tôn Thất Hy, Trương 

Trọng Trác …v.v... và …v.v… cho nên thay vì dịch từ tiếng Anh sang Việt ngữ là 

Uỷ ban (Committee) thì quý Trưởng đã dùng chữ Hội Đồng Trung Ương - HĐVN 

và tất cả tham dự viên đồng tán thành ngay!   

 

Trưởng Nagy và BSA đã gởi lời chúc mừng… 

 

Với suy nghĩ hạn hẹp, văn dốt võ dát của Gà lôi tôi, như vậy HĐTƯ- HĐVN được 

hình thành là nhờ vào uy tín, lòng nhiệt thành vận động của quý Trưởng Lão nêu 

trên, bởi vậy sự liên đới, gắn bó trên tinh thần của HĐTƯ- HĐVN và hội HĐVN 

thời VNCH mà vốn dĩ quý Trưởng Lão là những nhân vật nồng cốt là điều dễ hiểu. 

Trước sự thay đổi của quê hương dù không ai mong nhưng đành chịu, ngay cả 

bản thân của quý Trưởng Lão chẳng những phải chấp nhận thực tế mà, nơi xứ 

người còn đứng ra tiên phong gánh vác trách nhiệm mới này! 

 

Khoảng trên dưới hai thập niên trở lại đây, tất cả mọi sinh hoạt đã có những thay 

đổi ngoài dự đoán. Đặc biệt là sinh hoạt tại Hoa Kỳ, nơi có nhiều đơn vị VN ghi 

danh với HĐ Bản xứ. 

Nếu từ sau hội nghị ở Costa Mesa năm 1983, HĐTƯ-HĐVN, “nhịp cầu liên kết” , 

đã được VP-HĐTG cũng như BSA đối xử với tinh thần tương kính và các Trưởng 

đơn vị cũng kính trọng quý Trưởng lãnh đạo Ban Thường Vụ HĐTƯ thì theo thiển 

ý, khoảng từ sau trại TT 7 tổ chức tại Houston -Texas, dần dần HĐTƯ và các 

Trưởng lãnh đạo Ban Thường Vụ đã không còn được coi trọng như trước với 

nhiều nguyên nhân uẩn khúc mà trong đó có cả do “tinh thần vọng ngoại” của 

một số anh em, theo Trưởng Vĩnh Đào! 

 



Cuối cùng thì, có lẽ trước khi trại bắt đầu và nhất là sau trại TT 11, HĐTƯ- 

HĐVN ngày càng phải đối mặt với  những điều bất thuận lợi, chèn ép gia tăng, 

cho đến khi việc không thể cưỡng cầu, một số các đơn vị ghi danh với BSA đã 

tách ra vì:  

 

- BSA bị các HĐS của họ trước kia, thưa kiện đòi bồi thường vì các em ( lúc đó) 

đã bị lạm dụng tình dục và kết quả là BSA đã phải bồi thường một số tiền hàng 

trăm triệu đô la, sau đó khai phá sản nhằm tránh khỏi phải bồi thường tiếp, bởi 

số nạn nhân quá nhiều! Chuyện lạm dụng tình dục xảy ra mấy thập niên liền 

nhưng BSA đã làm ngơ? 

 

- BSA không còn là Boys…mà nay quảng cáo, vổ võ nhận thêm Girls, lẻ ra các 

em Nữ nên gia nhập hội Nữ như từ lâu nay. Chắc là vì số đoàn sinh của BSA bị 

giảm sút nghiêm trọng do phụ huynh đã mất niềm tin cho nên “tìm giải pháp 

mới?” . Thật ra việc tách ra khỏi BSA với số lượng đoàn sinh không ít trước đó 

đã có… 

 

Câu hỏi được gợi ra là BSA có còn hay có phải là một Phong trào giáo dục thanh 

thiếu niên trở nên người hữu dụng cho xã hội mai sau hay là một hội đoàn…”kinh 

doanh?”  

 

Ngay cả VP- HĐTG cũng không còn như trước: vị TTK bị yêu cầu rút lui vì ( lộ 

ra) khả năng kém cỏi, ông ta từ chối và sau đó vì áp lực, ông ta đòi tiền bồi thường 

mới chịu buông tay. Có thể đây là chuyện đầu tiên xảy ra mà VP- HĐTG không 

hề nghĩ đến! 

 

Khởi đầu VP- HĐTG cũng như BSA đối với HĐTƯ- HĐVN trong tinh thần tương 

kính lẫn nhau dù họ thừa biết chúng ta không được thừa nhận trước pháp lý và 

chúng ta vui vẻ an lòng với hiện tại ( lúc đó) không đắn đo. Cho đến khi những 

phiền hà, áp lực dần dần muốn đẩy chúng ta vào ngỏ cụt và không thể chờ “nước 

đến chân mới nhảy”, chúng ta đã chính thức hoàn tất những thủ tục cần có để trở 

thành một tổ chức hợp pháp và được luật pháp bảo vệ!  

 

Cũng thật đúng lúc, sự kiện này đã củng cố thêm niềm tin vững chắc cho các đơn 

vị không còn ghi danh như vừa thưa trên, “nhịp cầu” HĐTƯ- HĐVN đã được đổ 

thêm bê tông do sự trước bạ với toà án, từ nay “nó ” sẽ không dễ lung lay. Những 

mưu đồ quấy nhiễu hẳn sẽ chùn bước, nếu có thì cũng chỉ tìm cách đâm thọc, gây 

chia rẽ bằng cách cố gắng lôi kéo anh chị em còn lưỡng lự… 

 



Nhằm xác minh thực thể của mình, đồng phục mới được anh chị em cùng lựa chọn 

xử dụng, nhìn vào đồng phục là biết ngay thuộc HĐTƯ- HĐVN ! 

 

Với tinh thần tôn trọng tự do cá nhân, thiết tưởng chúng tôi không xen vào quyết 

định của anh chị em trong việc chọn lựa tổ chức nào thì anh chị em cũng nên tôn 

trọng quyết định của chúng tôi. Hãy lo cho sinh hoạt của đơn vị mình mà không 

nên nghĩ đến chuyện phá bỉnh người khác. Nếu đã chọn và sống theo Luật HĐ thì 

không có ý tưởng “hại người lợi mình”: Đó không phải là việc làm của người 

HĐ! 

 

3.- CÓ PHẢI VÌ…SAO THÂM NIÊN ?  

Như đã thưa, khởi đầu của HĐTƯ- HĐVN, Chức vụ Chủ tịch và các Thành viên 

Ban Thường Vụ do quý Trưởng Lão tiên phong gánh vác. Anh chị em chúng ta 

không ai khỏi phải hỏi dám có ý kiến, ngược lại luôn tỏ lòng kính trọng. Điều này 

không có chi khó hiểu bởi những hy sinh lớn lao đóng góp cho PT của quý Trưởng 

Lão trước kia và hiện tại với “bao nhiêu vật đổi sao dời!”  Quý Trưởng luôn là 

tấm gương cho thế hệ kế tiếp noi theo. Khi thế hệ sau tiếp đuốc, do anh chị em tín 

nhiệm ủy thác trọng trách trong vai trò Chủ tịch, Ban Thường Vụ, thì lòng kính 

trọng không lâu sau đó đã hoặc giảm thiểu hoặc không còn, dù tinh thần dấn thân 

của “những người đảm nhận”, lẻ ra phải rất đáng ca ngợi! 

 

 Thỉnh thoảng được nghe thuật lại những lớn giọng rằng: “tay A, tên B này mới 

mấy năm trước còn lơ mơ vào LĐ… “ hoặc khó nghe hơn một chút: ”thằng X, 

con nhỏ Y…v..v..”. Lời nói biểu hiện sự coi thường, không có trong mắt…..! 

 

Phải chăng do cảm thấy bề dày sinh hoạt đối với PT của mình nặng ký hơn, thâm 

niên hơn, sự hiểu biết PT của mình “khỏi phải nói” hơn…cho nên “những tay lơ 

mơ” làm gì có trong mắt, nhất là những tay này không nghe theo mình!  

 

Nếu đúng như vậy thì lẻ ra mình nên trực tiếp đóng góp để mọi chuyện đúng với 

đường hướng, lý tưởng PT  theo ý mình nghĩ (?), vừa giúp cho bản thân không 

luôn chứa đầy khó chịu, bất như ý, hại cho sức khỏe vừa cứ mãi nhìn người khác 

không thoải mái!  

 

Theo ngu ý, phong trào (gió và sóng) không bao giờ đứng yên, lớp sóng sau dồn 

lên lớp sóng trước và nhờ vậy mà PT luôn sinh động, tồn tại….Sẽ ra sao nếu lớp 

sóng quý Trưởng Lão đi qua mà không có lớp sóng thế hệ nào nối tiếp?  

 



Khi cứng nhắc với sự hiểu biết của thời gian trước kia mà không cập nhật những 

thay đổi trong hiện tại trước mắt thì e rằng có lẽ cũng nên coi lại. Sự tiến bộ trên 

nhiều lãnh vực sẽ dễ làm chúng ta dậm chân tại chỗ mà cứ tưởng những hiểu biết 

của mình lúc nào cũng còn giá trị! 

 

Xin được đề nghị, chúng ta hãy cố gắng buông bỏ, đừng cứng nhắc nhìn vào Sao 

Thâm Niên, ngược lại hãy cởi mở, trải lòng chia sẻ cùng anh chị em, nhất là hoàn 

cảnh hiện nay đã không còn như xưa, cần nhiều bàn tay chung sức nhằm đương 

đầu với những khó khăn trước mắt…! 

 

Mong lắm thay! 

                                     “ Bàn qua tán lại cho dzui 

                                        Thói đời luôn những ngậm ngùi nhiều hơn!” 

 

 Gà Lôi- xứ Đức 

  San José - CA 

Cuối tháng 10.2022 


