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Thư của Ban Biên Tập
Đặc San 85 Năm Hướng Đạo Việt Nam 

Kính thưa quý Trưởng, quý Phụ Huynh cùng toàn thể các anh chị em Hướng Đạo Sinh,

Khi Đặc San kỷ niệm năm thứ 85 Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam (PTHĐVN) hiện diện trong 
dòng sinh hoạt của người Việt này đến tay quý Trưởng, quý Phụ huynh và các anh chị em thì 
cũng là lúc mà năm 2015 nhường chỗ lại cho năm 2016. Ban Biên Tập xin được gửi tới tất cả quý 
độc giả lời cầu chúc một năm dương lịch mới dồi dào sức khỏe và chan hòa niềm vui. 

Ban Biên Tập, từ lúc được Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam ủy thác việc thực hiện 
Đặc San 85 năm, đã miệt mài làm việc. Kết quả là Đặc San đã được hoàn thành. Cho dù Ban Biên 
Tập có cố gắng hết sức, kết quả cũng sẽ rất khiêm tốn nếu như Ban Biên Tập không có được sự 
tiếp tay quý báu của tất cả các thành viên trong gia đình Hướng Đạo. Các thành viên đã không 
quản ngại lục soát các ngăn đầy ắp hình ảnh của chiếc tủ đựng ký ức, tìm lại những cảm xúc, kỷ 
niệm từ ngày PTHĐVN mới ra đời ở Hà nội cho tới những năm tháng lớn lên ở các tỉnh phía 
Nam vĩ tuyến 17. Phong Trào Hướng Đạo cổ xuý cho các giá trị tinh thần, để lại rất nhiều ảnh 
hưởng tốt cho người dân sống trong chính thể tự do trước 1975. Sau bốn mươi lăm năm đóng 
góp cho quê hương, trên những vùng đất thân yêu ở miền Nam, PTHĐVN chịu chung số phận 
với vận nước, bị nhận chìm tại quê nhà. Nhưng Hướng Đạo Sinh lúc rời xa đất nước, trôi giạt 
khắp nơi, đã mang theo đốm lửa Hướng Đạo trong tim nên ngay trong những trại tỵ nạn, các 
HĐS đã tìm đến nhau, thắp lại ngọn lửa HĐ.  Chỉ một thời gian ngắn sau khi HĐS đi định cư, 
thì nền móng cho PTHĐVN ở bên ngoài lãnh thổ đã được hình thành. PTHĐVN đã chính thức 
được vực dậy vào năm 1983!

Tính từ 1975 tới năm nay (2015) thì bốn mươi năm đã trôi qua, PTHĐVN đã có thêm 40 năm 
tồn tại: Phong Trào được 85 tuổi. Tám mươi lăm năm cho một đời người kể như là đã khá dài và 
sự sống đang từ từ bỏ đi. Ngược lại với đời người, ở số tuổi 85, sức sống của Phong Trào đang 
mãnh liệt. Trong Đặc San, con số chỉ các liên đoàn đang hoạt động và con số các đoàn sinh có 
mặt khắp năm châu là những bằng cớ hùng hồn cho sự lớn mạnh này. Vậy thì chắc chắn Phong 
Trào Hướng Đạo Việt Nam sẽ còn hiện hữu qua nhiều lần 85 năm nữa và mỗi người trong chúng 
ta thì vẫn tiếp tục “…đồng lòng hứa với nhau rằng luôn giúp ích cho đời” phải không ạ?

Ban Biên Tập chúng tôi xin được cám ơn quý tác giả đã cống hiến 
hình ảnh, bài vở cũng như quý độc giả sẽ bỏ công đọc Đặc San 85 
năm Hướng Đạo Việt Nam. 
Xin giúp phổ biến Đặc San 85 năm để mọi người cùng biết đến 
Phong Trào.
Xin tất cả cùng gom tay, góp sức cho Phong Trào Hướng Đạo Việt 
Nam được trường tồn, để con cháu chúng ta mãi mãi có thêm một 
môi trường giáo dục tốt lành ngoài gia đình và học đường.

Xin chân thành cảm tạ quý Trưởng, quý Phụ Huynh cùng toàn thể 
các anh chị em.

Thay mặt Ban Biên Tập

Gấu Chăm Chỉ Trần Xuân Đức
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Kính thưa quý Trưởng, quý Phụ Huynh và các Em Hướng Đạo Sinh,

Tám mươi lăm năm (85 năm) vừa qua là một chặng đường dài với nhiều khúc quanh mà phong 
trào Hướng Đạo Việt Nam cùng với vận nước đã trải qua. Có lúc thật vinh quang nhưng cũng 
có những lúc thật đau buồn. Các thế hệ đàn anh từng đi  trên chặng đường này đã để lại cho 
chúng ta một di sản quan trọng đó là uy tín của Hướng Đạo Việt Nam. Uy tín đã khiến bây giờ 
phụ huynh vẫn tin tưởng và tiếp tục gởi gấm con em tới với phong trào để các em được giáo dục 
theo phương pháp Hướng Đạo. Uy tín HĐ khiến chúng ta hãnh diện đáp lại lòng tin của phụ 
huynh. Chúng ta hãnh diện được giúp ích cộng đồng, phục vụ tha nhân. Chúng ta hãnh diện 
được tiếp nối thế hệ đàn anh giữ gìn và phát huy Phong Trào Hướng Đạo VN. 
Từ năm 1930 phong trào Hướng Đạo Việt Nam đã trôi nổi qua bao thăng trầm của đất nước. 
Vào năm 1954, Hướng Đạo Việt Nam phải từ giã Miền Bắc thân yêu để vào Miền Nam. Năm 
1957, Hội Hướng Đạo Việt Nam trở thành một hội viên chính thức của Tổ Chức Phong Trào 
Hướng Đạo Thế Giới WOSM (The World Organization of the Scout Movement, hiện nay có 
161 quốc gia và 40 triệu thành viên). Và nghiệt ngã thay vào năm 1975, Hội Hướng Đạo Việt 
Nam bị giải tán khi Cộng Sản bức tử Miền Nam. Hàng loạt các Đạo Quán, Liên Đoàn Quán 
tại các tỉnh bị đóng cửa và Trụ Sở 18 Bùi Chu bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tịch thu. 
Khi giai đoạn đen tối của lịch sử dân tộc bắt đầu từ năm 1975, một số Trưởng đầu đàn của Hội 
Hướng Đạo Việt Nam đã may mắn thoát ra hải ngoại. Phong trào Hướng Đạo Việt Nam đã 
tiếp tục sinh hoạt ngay trong các trại tị nạn, các quốc gia đệ tam để rồi vào năm 1983 Hội Đồng 
Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam thành hình. Cho đến hôm nay, Hướng Đạo Việt Nam là 
một phong trào duy nhất không ngừng hoạt động trong giai đoạn khó khăn đầy sóng gió. Điều 
này đã chứng minh cho thế giới thấy được lòng cương quyết và sự tận tụy của quý Trưởng Tiền 
Phong đối với Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam.

Thưa quý Trưởng, quý Phụ Huynh và các Em Hướng Đạo Sinh, 
 85 năm, không chỉ là con số diễn tả một khoảng thời gian mà 

còn là cái mốc đánh dấu sự tồn tại của PTHĐVN. Hãy dùng 
cái mốc này để nói lên lòng biết ơn các huynh trưởng đi trước. 
Từ cái mốc này hãy nêu lên tinh thần “Ăn Trái Nhớ Kẻ Trồng 
Cây”. Xin được cùng toàn thể quý Trưởng, quý Phụ Huynh và các 
Em Hướng Đạo Sinh kính gửi lòng biết ơn đến các Trưởng đã có 
công khai sáng và gìn giữ Phong Trào. Tùy hoàn cảnh tại mỗi địa 
phương, mỗi đơn vị chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện các nghi thức 
tưởng niệm những Trưởng đã hy sinh hay thăm viếng quý Trưởng 
cao niên tại nơi chúng ta đang sinh hoạt. 
“Ăn Trái Nhớ Kẻ Trồng Cây” là một phương châm cho Hướng Đạo 
Việt Nam đánh dấu 85 Năm Phong Trào bền vững. Kính mong quý 
Trưởng, quý Phụ Huynh và các Em Hướng Đạo Sinh luôn bền chặt 
với Phong Trào.

Thân ái bắt Tay Trái

Gấu Hiền Võ Thành Nhân



5
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 Lời Hứa Hướng Ðạo Việt Nam
Tôi lấy danh dự hứa cố gắng hết sức: 

Làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, 
Tổ Quốc và Quốc Gia tôi. 

Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào. 
Tuân theo Luật Hướng Ðạo.

Luật Hướng Ðạo Việt Nam
Hướng Ðạo Sinh trọng danh dự. 

Hướng Ðạo Sinh trung tín. 
Hướng Ðạo Sinh giúp ích. 

Hướng Ðạo Sinh là bạn của mọi người. 
Hướng Ðạo Sinh lễ độ và hào hiệp. 

Hướng Ðạo Sinh tôn trọng thiên nhiên. 
Hướng Ðạo Sinh trọng kỷ luật. 

Hướng Ðạo Sinh vui tươi. 
Hướng Ðạo Sinh cần kiệm và liêm khiết. 

Hướng Ðạo Sinh trong sạch trong tư tưởng, lời 
nói và việc làm.

Châm Ngôn Hướng Ðạo Việt Nam
Sắp Sẵn
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HỘI ÐỒNG TRUNG ƯƠNG
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Trần Xuân Đức
Phó Chủ Tich Nội Vụ.

Trần Anh Kiệt
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

Võ Thành Nhân
Chủ Tịch HĐTƯ

Nguyễn Trí Tuệ
Tổng Thư Ký

Phạm Duy Chiêu
Kiểm soát viên Tài Chánh

Bùi Vân Khanh
Thủ quỹ
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Nhận định
Từ ngày bắt buộc phải ly hương, các Trưởng và đoàn sinh thuộc hai hội Nam và 

Nữ Hướng Ðạo Việt Nam đã tự động kết hợp tại các xứ định cư để tiếp tục hoạt động.
Nguyện vọng và nhu cầu chung là Hướng Ðạo Việt Nam được đại diện và kế tục bởi một hệ thống liên lạc và 

phối hợp, thích ứng với qui lệ Hướng Ðạo Thế Giới cùng những điều kiện sinh hoạt ở mỗi nước.
Những thỏa hiệp và cam kết giữa các đơn vị hiện hữu được ghi trong bản Hiến Chương này, cũng sẽ là căn bản 

để tổ chức và hợp thức hóa những đơn vị hoạt động dưới danh hiệu Hướng Ðạo Việt Nam trong tương lai.

Ðường hướng chung
Hướng Ðạo Việt Nam là một đại gia đình hợp nhất cả hai phái nam và nữ, liên tục noi theo tôn chỉ Hướng Ðạo 

do Baden-Powell khởi xướng và đứng trong Phong trào Hướng Ðạo Thế Giới.
Hướng Ðạo Việt Nam mang bản sắc dân tộc, đáp ứng với nhu cầu hiện tại là duy trì truyền thống

tinh thần và văn hóa dân tộc. Trong lãnh vực này, Hướng Ðạo Việt Nam sẵn sàng hợp tác
với những tổ chức người Việt hải ngoại có những hoạt động cùng chung mục đích.

Hướng Ðạo Việt Nam hướng dẫn các sinh hoạt trong sự tôn trọng qui lệ của hai tổ chức Nam và 
Nữ Hướng Ðạo Thế Giới, cùng chủ quyền của Hội Ðồng Hướng Ðạo từng quốc gia.

Hệ thống Hướng Ðạo Việt Nam
Ở mỗi nước, đơn vị hoặc hệ thống đơn vị Hướng Ðạo Việt Nam thành lập và hoạt động 

trong khuôn khổ thỏa hiệp với tổ chức Hướng Ðạo quốc gia sở tại.
Trên bình diện chung, Hội Ðồng Trung Ương Hướng Ðạo Việt Nam phụ trách liên lạc, phối hợp

và hướng dẫn. Hướng Ðạo Việt Nam coi sự hình thành hệ thống trên căn bản Hiến Chương này như sự
góp phần vào các nỗ lực của cộng đồng Việt Nam hải ngoại hướng về quê hương và dân tộc.

Hội nghị Trưởng - Costa Mesa, California, Hoa Kỳ, ngày 3 tháng 7, 1983

HIẾN CHƯƠNGHIẾN CHƯƠNG
Constitution
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Nguyễn Ngọc Anh
Chi Nhánh Đức

Trần Công Thúy Định
Chi Nhánh Úc

Trần Quang Thanh Trang
Chi Nhánh Canada

Linda Lê
Miền Trung Hoa Kỳ

Nguyễn Tấn Tiến
Miền Tây Nam Hoa Kỳ

Nguyễn Giang
Miền Tây Bắc Hoa Kỳ

Trần Bobby
Miền Đông Hoa Kỳ

Ngô Đình Trí
Chi Nhánh Pháp

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH / MIỀN

Lê Văn Phước
Hướng Đạo Trưởng Niên

Acknowledgement
Since being forced to flee Vietnam, the Scout leaders and Scouts of both the Vietnamese Boy and Girl Scout 

Associations have immigrated to various nations. Though dispersed, they have shown solidarity by cooperating 
to continue the Vietnamese Scout Movement. The common aspiration and goal is to continue the movement 

through a system of communication and collaboration, abiding by the regulations of World Scouting and
adapting to meet the qualifications of each nation. The compromises and commitments of the Scout units are 
written in this Constitution, which will serve as the foundation of organization and regulation of all units that 

identify as Vietnamese Scouts from here on.

In Solidarity
Vietnamese Scouting is distinguished as an extended family that includes both males and females, adheres to the 

Scouting principles initiated by Baden-Powell, and is rooted in the World Scout Movement.  Vietnamese Scouting 
bears ethnic character and meets the current need to preserve tradition, kinship and cultural heritage. In this aspect, 
Vietnamese Scouts are willing to cooperate with other Vietnamese organizations abroad, so long as the purpose of 
their activities align with that of Vietnamese Scouting. Vietnamese Scouting conducts activities with regards to the 
regulations of the World Organization of the Scout Movement and the World Association of Girl Guides and Girl 

Scouts, as well as respective national Scouting Associations.

Vietnamese Scouting System
In each nation, any Vietnamese unit or unit system established is operated in a manner which exhibits compro-
mise and agreement with the respective national Scouting Association. The International Central Committee of 

Vietnamese Scouting is generally responsible for communication, coordination, and guidance.
Vietnamese Scouting observes systems formed based upon this Constitution as contributions to the efforts of the 

Vietnamese Scouting community abroad in honor of the motherland and Vietnamese heritage.
Created at the Vietnamese Leaders’ Conference - Costa Mesa, California, USA, July 3, 1983
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TRƯỞNG CỐ VẤN

Tr. Đỗ Phát HaiTr. Vĩnh Dào Tr. Nguyễn Văn Thuất

BAN THƯỜNG VỤ

Tr. Trần Chí Hồng Tiên 
UV. Bản Tin HĐTƯ-HĐVN

Tr. Hồ Đăng
UV. Liên lạc HĐTrN

Tr. Lê Đức Phẩm 
UV. Văn Hóa Truyền Thống

Tr. Nguyễn Tiến Minh 
UV. Tu Thư HĐTƯ-HĐVN

SỨ MỆNH
1. Gìn giữ tinh thần Hướng Ðạo Việt Nam đã có từ năm 1930.
2. Phát huy truyền thống dân tộc Việt Nam.
3. Nối kết các đơn vị Hướng Ðạo người Việt khắp nơi trên thế giới có cùng chung mục đích.
4. Cùng với các Hội Hướng Ðạo địa phương phát triển phong trào Hướng Ðạo Thế Giới.

 ► Là một Hội Ðồng mà các thành viên được bầu chính thức từ các Chi Nhánh/Miền và Hướng Đạo Trưởng Niên 
(HÐTrN), đại diện cho tất cả các Liên Ðoàn và các Ðơn Vị biệt lập, Hướng Ðạo Trưởng Niên khắp nơi trên thế 
giới đang ghi danh sinh hoạt chính thức với HÐTƯ-HĐVN và với Hội Hướng Ðạo tại địa phương. 

 ► Mỗi quốc gia được gọi là một Chi Nhánh của HÐTƯ-HĐVN. Gồm có Canada, Đức, Pháp và Úc. 
 ► Hoa Kỳ có 4 Miền. Gồm có Miền Tây Nam, Miền Tây Bắc, Miền Ðông và Miền Trung. 
 ► Các đơn vị, Liên Ðoàn HÐVN sinh hoạt tại mỗi quốc gia bầu ra một ủy viên đại diện trong Ban Đại Diện HÐTƯ-HĐVN. 
 ► Các đơn vị Hướng Ðạo Trưởng Niên (Làng, Xã, Xóm, Gia Đình) bầu ra một Văn Phòng Trưởng VPT/HÐTrN đại 

diện trong HÐTƯ-HĐVN. 
 ► Ủy Viên Đại Diện Chi Nhánh/Miền và Văn Phòng Trưởng Hướng Ðạo Trưởng Niên là thành viên của HÐTƯ-

HÐVN. 
 ► Chủ tịch và Kiểm Soát Viên Tài Chánh là thành viên của HĐTƯ-HĐVN. 
 ► Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Tổng Thư Ký và Thủ Quỹ là thành viên của HĐTƯ-HĐVN 
 ► HĐTƯ gồm 15 thành viên gồm có: 

 ► Đại diện (11 người: 4 Miền, 4 Chi Nhánh, Chủ Tịch, Kiểm Soát Viên Tài Chánh, và Văn Phòng Trưởng 
(HĐTrN) phụ trách về đường lối, chính sách, v.v. của HĐTƯ 

 ► Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Tổng Thư Ký & Thủ Quỹ phụ trách phần vận hành, điều 
hành các dự án và các công tác HĐTƯ. 

CƠ CẤU ÐIỀU HỢP HÐTƯ - HÐVN

Tr. Mai Liệu Cố Tr. Nguyễn Tấn Định

Tr. Nguyễn Tấn Hưng 
UV. Bầu Cử HĐTƯ-HĐVN
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Cố Trưởng Trần Văn Khắc
Nhiệm kỳ 1983 - 1985

Cố Trưởng Nguyễn Văn Thơ
Nhiệm kỳ 1985 - 1992

Trưởng Vĩnh Đào
Nhiệm kỳ 1993 - 2002

Trưởng Nguyễn Văn Thuất
Nhiệm kỳ 2002 - 2006

CỰU CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
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Sau khi Phong trào hướng đạo ra đời với một trại hè 
trên đảo Brownsea năm 1907, một đơn vị  Hướng Đạo 
Việt Nam đầu tiên ra mắt tại Hà Nội 23 năm sau đó. 
Năm 1930 được xem là mốc khởi đầu của Phong trào 
HĐVN. Trong thời gian 85 năm từ đó đến nay (1930-
2015), HĐVN đã trải qua bao nhiêu thăng trầm và vượt 
qua bao nhiêu thử thách để tiếp tục tồn tại và không 
ngừng phát triển, để cho ngày nay có mặt không những 
trên đất nước Việt Nam mà còn nhiều nơi trên thế giới.
Trong  thời gian 85 năm đó, thì đã 40 năm – gần một 
nửa thời gian – nghĩa là từ năm 1975 cho đến ngày nay, 
phong trào HĐVN đã tách ra làm hai thành phần cách 
biệt, phát triển một cách song hành, một trong nước và 
một ở hải ngoại.
Chúng ta đã biết và nói nhiều đến những điểm mạnh, 
những đóng góp không nhỏ của Phong trào hướng đạo 
cho xã hội trong việc đào tạo những công dân yêu nước, 
có tinh thần trách nhiệm, dấn thân phục vụ cho cộng 
đồng và cho xã hội, góp sức mình để xây dựng một thế 
giới tốt đẹp hơn. Trong nước, trong suốt một thời gian 
dài, vì không được phép thành lập một hội Hướng Đạo 
chính thức, các Trưởng phải có những đức tính bền bỉ, 
hy sinh phi thường để có thể duy trì Phong trào hướng 
đạo trong những điều kiện hết sức khó khăn. Ở hải 
ngoại, xây dựng và nuôi dưỡng những đơn vị Hướng 
Đạo Việt Nam trên một vùng đất xa lạ không phải là dễ, 
nhưng thành công của các Trưởng Việt Nam tại một số 
nước có thể được xem là mẫu mực, gây sự ngưỡng mộ 
của những Hội Hướng Đạo địa phương.
Nói vậy không phải là mọi việc đều tốt đẹp. Chúng ta 

cần thẳng thắn nhìn vào vấn 
đề và không thể không nói 
tới những điểm yếu, những trở 
ngại làm chậm bước tiến của công cuộc chung. 
Một điểm rất tiêu cực đã tồn tại rất lâu, mà đến nay vẫn 
còn phổ biến, chưa dứt được. Đó là một hiện tượng mà 
chúng ta có thể gọi là tinh thần sứ quân.
Trong nước, vì không có một Hội Hướng Đạo chính 
thức được công nhận, không ai nhận thấy cần đặt 
mình vào một kỷ luật chung, nên hàng chục nhóm tự 
động mọc ra, sinh hoạt biệt lập. Có những nhóm hoạt 
động rất nghiêm chỉnh có tổ chức chặt chẽ, với một số 
Trưởng và đoàn sinh đông đảo, nhưng cũng có nhiều 
nhóm nhân sự không bao nhiêu nhưng quyết định 
đứng riêng rẽ vì không muốn tùy thuộc một ai. Tình 
trạng phân hóa gây ảnh hưởng đến uy tín của toàn thể 
Phong trào HĐVN đối với Tổ Chức Hướng Đạo Thế 
Giới, và trước hết là Vùng Châu Á - Thái Bình Dương. 
Các Trưởng đã vượt qua được những hoàn cảnh quá 
sức khó khăn khiến cho những nước có cơ hội sinh 
hoạt trong những điều kiện "bình thường" phải thán 
phục. Hình thành được một cơ cấu thống nhất thì uy 
tín của HĐVN sẽ tăng vuợt bực và HĐVN có thể đối 
thoại ngang hàng với các nước khác.
Công việc kết hợp tưởng rằng không khó, chỉ cần các 
Trưởng, với một tinh thần hướng đạo "vừa phải" ngồi 
lại với nhau, bàn tính việc thành lập một cơ cấu thống 
nhất, hoạt động một cách dân chủ, hoà hợp. Không 
có một việc nào khó mà người hướng đạo không làm 
được. Nhưng việc này chỉ dễ trên lý thuyết, đi vào thực 

16

85 Năm Hướng Đạo Việt Nam: 
Những Thuận Lợi Và Trở Ngại

http://khalacviet.blogspot.com
/



tế thì muôn vàn khó khăn. Khó mà dẹp bỏ những nghi 
kỵ, hiềm khích, dẹp bỏ mọi tham vọng và tự ái cá nhân, 
mỗi người chấp nhận những nhượng bộ cần thiết để có 
thể xây dựng một công cuộc chung.
Tại hải ngoại, một cơ cấu thống nhất đã hình thành 
được từ hơn 30 năm nay, đó là Hội đồng Trung ương 
của HĐVN tại hải ngoại, với một tổ chức có qui củ, 
một nề nếp sinh hoạt dân chủ, giàu kinh nghiệm. 
Nhưng cũng không phải là mọi việc được trôi chảy, hài 
hoà, tốt đẹp. Vẫn có nhiều đơn vị đứng ngoài, thờ ơ, 
không hợp tác. Nếu có một số Trưởng và đơn vị hướng 
đạo chỉ nhận mình là hội viên của Hội Hướng Đạo địa 
phương, không muốn có một liên hệ nào với HĐVN, 
thì đó cũng là một lựa chọn cần được tôn trọng, không 
ai có thể trách cứ. Nhưng vẫn nhận mình là HĐVN, 
tham gia những sinh hoạt chung khi nào thuận lợi cho 
mình, nhưng không công nhận cơ cấu chung, đó là một 
thái độ khó chấp nhận. Nó chỉ xuất phát từ những suy 
nghĩ nông nổi của cá nhân.
Hội đồng trung ương HĐVN và cơ quan thường trục 
là Ban Thường vụ, là những cơ cấu do chính tập thể 
HĐVN bầu ra một cách dân chủ, có nhiệm vụ đại diện 
cho cả tập thể HĐVN tại hải ngoại. Điều quan trọng 
cần nhấn mạnh là HĐTƯ chỉ là một tập thể tự nguyện, 
có thẩm quyền đại diện nhưng không có thẩm quyền 
hành chính, nghĩa là không có quyền hành ép buộc 
mỗi người trong tập thể phải tuân theo quyết định đã 
ban hành. Trái lại, Hội Hướng Đạo hợp pháp tại địa 
phương có thẩm quyền về hành chính, mỗi hội viên 
phải chấp nhận kỷ luật và tuân theo các quyết định của 
Hội. Tham gia phong trào HĐVN qua Hội đồng Trung 
ương HĐVN là chấp nhận một kỷ luật tự nguyện và tự 
giác. Không có một biện pháp nào khi có những người, 
những đơn vị không tuân theo kỷ luật chung. Chấp 
nhận một kỷ luật tự giác quả là khó hơn nhiều người 
thường nghĩ; nó đòi hỏi một một ý thức dân chủ rất 
cao, một trình độ nhận thức trưởng thành nơi người 
Trưởng.
Trong một tập thể dân chủ, mọi thành phần đều có 
quyền tham gia vào việc lựa chọn những người lãnh 
đạo, đại diện cho mình. Nhưng một khi đã lựa chọn 
qua hình thức bầu cử công bằng và minh bạch, mỗi 
người có bổn phận tôn trọng kỷ luật chung và tuân 
theo những quyết định của cơ quan đại diện mình. Tất 
nhiên, mỗi người cũng có quyền không đồng ý với một 
quyết định nào đó, và có quyền phát biểu những ý kiến, 
đề nghị và đóng góp của mình, nhưng một khi quyết 
định đã ban hành, mọi người có bổn phận tuân theo, 
dù không đúng với ý mình. Đó là luật chơi của một tập 
thể dân chủ. Không thể xảy ra tình trạng mỗi người 

làm theo ý mình, và không làm những gì mình không 
đồng ý; như vậy không còn một tập thể có tổ chức nữa. 
Một nguyên tắc cơ bản của sinh hoạt dân chủ là thiểu 
số phải tuân phục đa số. Đó là một nguyên tắc rất sơ 
đẳng nhưng thường không được áp dụng chỉ vì thiếu 
một tinh thần tự giác để áp dụng đúng đắn lề lối sinh 
hoạt dân chủ.
Nếu có những bất đồng lớn trong mục đích, đường lối 
sinh hoạt với những người lãnh đạo, có những hình 
thức dân chủ, ôn hoà, xây dựng, để phát biểu và bênh 
vực ý kiến của mình, nhất là dùng lá phiếu để lựa chọn 
một toán lãnh đạo phù hợp với những nhu cầu và quan 
điểm của mình. Nhưng những hình thức dân chủ này 
ít khi thấy thực hiện; thay vào đó là những thái độ tiêu 
cực, thờ ơ, không hợp tác… 
Luật chơi của một tập thể dân chủ rất giản dị, nhưng 
thực tế áp dụng rất khó. Vì không thấy có những đề 
nghị về những đường lối khác, những hướng đi khác, 
không có những ý kiến đóng góp xây dựng trên mặt này 
hay mặt khác, mà chỉ có những thái độ thờ ơ, không 
hợp tác, những thái độ không có lý do nào khác hơn 
là những biểu hiện của tinh thần sứ quân mà chúng ta 
cần cố gắng loại trừ.
Một hiện tượng khác rất đáng tiếc mà chúng ta thường 
thấy xuất hiện song song với tinh thần sứ quân đã nói, 
đó là tinh thần vọng ngoại. Có một số đơn vị xem 
thường cơ quan đại diện cho Phong trào HĐVN, tức 
là đại diện cho tập thể của mình, nhưng lại có thái độ 
kính cẩn và chân thành tuân phục những cơ cấu do 
Hội Hướng Đạo địa phương đặt ra. Thái độ này không 
phải là xấu, vì sống trong một tập thể nào cũng phải 
tuân theo kỷ luật, phục vụ đúng mức và đóng góp xây 
dựng cho tập thể đó, nhất là khi chúng ta sinh sống 
giữa tập thể và trên đất nước đó. Biểu hiện của tinh 
thần vọng ngoại là chỉ tuân phục một tổ chức khi tổ 
chức đó có sức mạnh, nghĩa là có thẩm quyền về hành 
chánh, nhưng lại coi thường những gì của mình.
Tất nhiên, những Trưởng hướng đạo có những thái độ 
này chỉ là thiểu số, nếu không thì Phong trào HĐVN 
đã không đứng vững đến ngày nay. Nhưng một thiểu 
số cũng gây những tai hại không nhỏ cho bước tiến của 
Phong trào. Điều đáng lo ngại là tinh thần sứ quân và 
tinh thần vọng ngoại vẫn tồn tại dai dẳng qua nhiều 
thập niên. Khi nào mỗi Trưởng HĐVN có được một ý 
thức đúng đắn về tinh thần dân chủ, xem Phong trào 
HĐVN là một mái nhà chung mà mỗi người có bổn 
phận gìn giữ, quí trọng và xây dựng, thì chúng ta có thể 
nhìn tương lai của HĐVN với nhiều lạc quan ■
Tháng 12-2015                                           Vĩnh Đào
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Câu hỏi mà tôi hay nhận phải mỗi khi có phụ 
huynh dẫn con em gia nhập Liên Đoàn Hướng Đạo:
“Tại sao các em nên tham gia các Liên Đoàn Hướng 
Đạo Việt Nam mà không đi các Đơn vị Hướng Đạo 
bản xứ ?”
     Hiện nay, Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt 
Nam – được thành lập từ năm 1983 tại Hội Nghị Cos-
ta Mesa, California, Hoa Kỳ – bao gồm các Liên Đoàn 
Hướng Đạo tại các quốc gia bên ngoài Việt Nam (ở 
hải ngoại) là Hoa Kỳ, Canada, Đức, Pháp và Úc. Một 
trong những nhiệm vụ hàng đầu của Hội Đồng Trung 
Ương – Hướng Đạo Việt Nam là “Bảo tồn và phát huy 
truyền thống, văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc Việt...” 
mà chủ yếu là nhằm vào các thế hệ sinh ra và lớn lên tại 
các quốc gia phương Tây. Các quốc gia trên đều có các 
Hội Hướng Đạo sở tại. Thí dụ như Hoa Kỳ có Hội Nam 
Hướng Đạo (Boy Scouts Of America /BSA) và Hội Nữ 
Hướng Đạo (Girl Scouts Of USA/GSUSA), Canada có 
Hội Hướng Đạo Québec và Hội Hướng Đạo Canada, 
Pháp có Liên Hội Hướng Đạo Pháp v.v...  Mỗi đơn vị 
(cho dù là ngành Ấu, Thiếu, hay Thanh)  sinh hoạt độc 
lập. Điểm đặc biệt là tại một số quốc gia điển hình như 
Hoa Kỳ, đơn vị Nam và Đơn vị Nữ hoàn toàn riêng biệt.
      Trong khi đó Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo 
Việt Nam dùng cơ cấu Liên Đoàn (Multi-level Scout 
Units).  Theo định nghĩa, một Liên Đoàn gồm nhiều 
Đoàn hợp lại. Nói cách khác, một Liên Đoàn Hướng 
Đạo cần có ít nhất hai Đoàn, hay hai đơn vị. Thông 
thường một Liên Đoàn bao gồm tất các ngành Ấu-

Thiếu-Thanh cả Nam lẫn Nữ. Vì thế, khi nói chữ Liên 
Đoàn Hướng Đạo Việt Nam chúng ta hiểu là đang nói 
về “chơi Hướng Đạo theo kiểu Việt Nam” và chỉ có 
Việt Nam chúng ta mới có kiểu này mà thôi.  Không 
những vậy, Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam đáp ứng 
đủ nhiệm vụ bảo tồn và duy trì truyền thống, văn hóa 
và ngôn ngữ Việt.
     Để có thể sinh hoạt Hướng Đạo, trước tiên, đơn vị 
các ngành phải ghi danh (Ấu Đoàn/Pack, Thiếu Đoàn/
Troop, Thanh Đoàn/Crew) và xin danh số Đơn vị 
(Troop Number) với các Hội Hướng Đạo bản xứ (như 
tại Hoa Kỳ thì phải xin từ hai Hội Hướng Đạo Nam 
và Nữ riêng rẽ) theo đúng các yêu cầu của họ. Tất cả 
các em Đoàn Sinh (và các Trưởng) buộc phải ghi danh, 
đóng lệ phí hàng năm và là thành viên chính thức của 
các Hội Hướng Đạo này cho hợp lệ và hợp pháp. Như 
vậy, dữ kiện cá nhân được lưu trữ trong kho dữ liệu 
của Hội trong việc thăng tiến, huấn luyện, cũng như 
bảo hiểm. Các em phải theo đúng các yêu cầu đặt ra 
từ các Hội Hướng Đạo trên trong việc thăng tiến (ad-
vancement), lấy đẳng cấp (rank), giải thưởng (award) 
và chuyên hiệu (merit badge). Các Trưởng cũng phải 
ghi danh và hoàn tất các yêu cầu về huấn luyện, kỹ 
năng v.v... 
     Khi  cha mẹ quyết định đưa con em mình gia nhập 
phong trào Hướng Đạo, họ có hai cách chọn lựa như 
sau (dựa theo thí dụ tại Mỹ):
     1.“Chơi Hướng Đạo theo kiểu Mỹ” nghĩa là đưa con 
em vào sinh hoạt với các Đơn vị Hướng Đạo (tùy theo 
ngành tức là tùy theo độ tuổi) gần nơi cư ngụ do các 
Trưởng Hướng Đạo người bản xứ điều hành, hoàn toàn 
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100% theo cách thức của... Mỹ. Thường thường Đoàn 
Quán (hay nơi sinh hoạt thường xuyên) của các Đơn vị 
Hướng Đạo này được đặt dưới sự bảo trợ của nhà thờ, 
chùa hay trường học. Các Đơn vị Hướng Đạo này được 
hướng dẫn bởi các Trưởng mà phần lớn chính là các 
cha mẹ có con đang sinh hoạt. Có nhiều Đoàn khi con 
lớn và ngưng sinh hoạt Hướng Đạo thì các Trưởng này 
cũng nghỉ luôn, kéo theo sự tan rã của đơn vị.
     2. “Chơi Hướng Đạo theo kiểu Việt Nam” nghĩa là 
đưa con em vào sinh hoạt trong các Liên Đoàn Hướng 
Đạo Việt Nam. Như đã nói ở trên, để được công nhận, 
các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam phải ghi danh các 
thành viên của Liên Đoàn với Hội Hướng Đạo 
Nam hay Nữ Hoa Kỳ và phải tuân theo các 
luật lệ cũng như áp dụng chương trình 
lấy đẳng cấp của các Hội này đặt ra. 
Nhưng Liên Đoàn được điều hành bởi 
Ban Huynh Trưởng gốc Việt và theo 
truyền thống Hướng Đạo Việt Nam. 
Thường thường, Liên Đoàn sinh hoạt 
hàng tuần tại một công viên (hay một 
địa điểm nào đó) thuận tiện cho tất cả. 
Các đoàn sinh (gốc Việt) từ các thành phố 
xa gần đều có thể tham gia, không bị ràng 
buộc bởi hoàn cảnh địa dư. Liên Đoàn được sự bảo 
trợ của một Hội Bất Vụ Lợi (non-profit organization). 
Các Trưởng Hướng Đạo Việt Nam hầu hết tiếp tục sinh 
hoạt Hướng Đạo cho dù con cái đều đã lớn khôn và 
không còn đi sinh hoạt nữa. Hiện nay, có nhiều đoàn 
sinh thế hệ kế tiếp dù đã tốt nghiệp hoặc ngay cả còn 
đang đi học Đại Học, vẫn ra sinh hoạt với Đoàn, trở 
thành các Trưởng. Vì thế các Liên Đoàn Việt Nam 
tiếp tục trường tồn. Có những Liên Đoàn vẫn tiếp tục 
hoạt động liên tục ròng rã trên 35 năm và nhiều hơn 
nữa. Thế hệ này tiếp nối thế hệ kia làm Huynh Trưởng 
hướng dẫn các  em.
     Như vậy sự khác biệt chính giữa kiểu Mỹ và kiểu Việt 
Nam ra sao?
     Các em Việt Nam sinh hoạt trong Đơn vị Hướng 
Đạo Mỹ do các Trưởng người bản xứ điều hành theo  
sách vở Mỹ. Sống, sinh hoạt, ăn uống, vui chơi, dùng 
ngôn ngữ hoàn toàn Mỹ. Điển hình là các em chỉ thuộc   
Luật và Lời Hứa Hướng Đạo bằng tiếng Anh.
    Trong khi đó, Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam 
được điều hành bởi Ban Huynh Trưởng người Mỹ gốc 
Việt, ngôn ngữ 50-50 Việt - Mỹ (còn tùy theo mỗi Liên 
Đoàn), sinh hoạt, vui chơi, ca hát, theo kiểu truyền 
thống Hướng Đạo Việt Nam. Hầu hết các em đều biết 
cả hai lối sống, sinh hoạt, văn hóa, ngôn ngữ Việt – Mỹ. 
Các em phải thuộc và hiểu Luật và Lời Hứa Hướng Đạo 

bằng cả hai thứ tiếng Anh-Việt. Có thể nói đây là một 
thử thách khá cam go cho các em Hướng Đạo Sinh Việt 
Nam vì các em bắt buộc phải sử dụng hai thứ tiếng.
     Không những thế, lợi ích của sinh hoạt kiểu Việt 
Nam còn là:
    -Như một đại gia đình hợp nhất: Gia đình là một 
yếu tố căn bản rất quan trọng của người Á Châu. Một 
Liên Đoàn bao gồm ít nhất 2 Đoàn (hay 2 Đơn vị) trở 
lên:  tiêu biểu gồm có một Ấu Đoàn Nam (Sói con/Cub 
Scouts Pack), một Ấu Đoàn Nữ (Chim Non/Brownies/
Juniors), một Thiếu Đoàn Nam (Boy Scouts Troop) 
một Thiếu Đoàn Nữ (Girl Scouts Troop) và một Thanh 

Đoàn (Venturing Crew). Nếu gia đình vừa có 
con trai, con gái với lứa tuổi khác nhau vẫn 

có thể tham gia cùng một Liên Đoàn vì 
các ngành đều sinh hoạt chung một chỗ, 
cùng thời gian, rất tiện lợi. Ngay cả khi 
đi trại hay sinh hoạt cũng vậy, cả gia 
đình đều có thể cùng tham gia. Hơn 
thế nữa, một khi các em tới tuổi phải 

chuyển lên ngành trên (Ấu lên Thiếu, 
hay Thiếu lên Thanh) thì việc này thật dễ 

dàng thuận tiện vì các em đã quen thuộc 
đối với ngành trong Liên Đoàn. Trong khi đối 

với Hướng Đạo bản xứ thì mỗi đơn vị sinh hoạt độc 
lập tại những địa điểm khác nhau, giờ giấc khác nhau, 
trai riêng, gái riêng. Cha mẹ nhiều lúc phải chạy tới 
chạy lui để đưa đón con em. Hiện nay, Hội Hướng Đạo 
bản xứ gặp một số khó khăn trong việc các em chuyển 
ngành như vậy bởi vì một phần các em bỡ ngỡ khi tìm 
hiểu đơn vị mới, ngành mới. Và một phần “lạ nước, lạ 
cái” khiến cho nhiều đoàn sinh không còn tiếp tục đi 
sinh hoạt nữa.
     -Hướng về lịch sử dân tộc: Trong khi các đơn vị 
Hướng Đạo bản xứ, tên các đơn vị chỉ là những danh 
số (Troop’s Number do Đơn vị chọn) và không có phù 
hiệu (logo); các liên đoàn Hướng Đạo Việt Nam và 
những đơn vị trực thuộc, có  phù hiệu riêng và được 
đặt tên theo những địa danh (Hoa Lư, Chi Lăng, Chí 
Linh, Đống Đa, Ngọc Hồi, Lam Sơn, Vạn Kiếp,  Hoàng 
Sa, v.v...), tên nước, dân (Văn Lang, Lạc Việt, v.v...)  tên 
các anh hùng dân tộc (Đinh Bộ Lĩnh, Quang Trung, 
Trần Hưng Đạo, Trưng Trắc, Trưng Nhị v.v...) hay 
những chữ mang nhiều ý nghĩa (Hướng Việt, Ra Khơi 
v.v...). Các em trong Đoàn đều được hướng dẫn để có 
thể hiểu về ý nghĩa tên của Liên Đoàn, Đơn vị. Từ đó, 
các em có dịp biết thêm về lịch sử oai hùng của dân 
tộc và hãnh diện là người Việt Nam. Hơn thế nữa, rất 
nhiều đơn vị dùng những câu chuyện liên quan đến tên 
Đoàn để thực hiện các tiết mục văn nghệ lửa trại.
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     -Gìn giữ nghi thức, tập tục truyền thống Hướng 
Đạo: Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam 
đang soạn thảo tập tài liệu hướng dẫn về các nghi thức, 
tập tục mang sắc thái riêng của Hướng Đạo Việt Nam 
để các Liên Đoàn có thể áp dụng một cách đồng đều. 
Đây là một nỗ lực để duy trì và bảo tồn truyền thống 
Hướng Đạo và văn hóa Việt Nam. Một số những nghi 
thức và tập tục này chỉ có thể thấy trong Hướng Đạo 
Việt Nam mà thôi, không có trong Hướng Đạo bản xứ, 
thí dụ như nghi thức Tuyên Hứa, Tĩnh Tâm, Hội Đồng 
Rừng, Tráng Sinh Lên Đường, Lửa Trại, thủ hiệu tập 
họp, chia tay, Kinh Cơm v.v...
      -Bảo tồn ngôn ngữ Việt: Sinh hoạt trong Liên Đoàn 
Hướng Đạo Việt Nam, các em luôn luôn được nhắc 
nhở nói tiếng Việt với các Trưởng, với cha mẹ. Sử dụng 
Việt ngữ trong các vở kịch hay hát những bản nhạc 
Hướng Đạo Việt cũng luôn luôn được khuyến khích và 
giúp đỡ. Tuy điều này có khó khăn, nhưng các Trưởng 
chúng ta vẫn phải gắng sức. Một khi các em có thể 
mạnh dạn nói tiếng Việt thì các em sẽ dễ dàng gần gũi 
với cha mẹ, ông bà hơn. Hãy hãnh diện khi các em có 
thể nói được hai thứ tiếng cho dù có khó khăn. Đối với 
các em, Anh ngữ quá dễ vì trong trường, trong cuộc 
sống, chúng sử dụng hằng ngày. Đọc, nói và hiểu được 
thêm tiếng Việt mới hay, mới giỏi. Không quên tiếng 
mẹ đẻ, không quên cội nguồn mới đáng quý.  
     -Ăn thức ăn Việt: Trong các kỳ trại, các em luôn luôn 
được yêu cầu chuẩn bị (hay học) nấu các món ăn Việt 
Nam từ cơm chiên đến thịt kho, dưa muối, phở, bún 
v.v...  Có thể nói chúng ta tự hào rằng hầu hết các em 
Hướng Đạo Sinh Việt Nam yêu thích, biết nấu và ăn 

các món ăn quốc hồn quốc túy. Có lần chúng tôi tham 
gia bữa ăn đóng góp (potluck) với vài gia đình bạn. 
Thật buồn và chua xót khi nhìn thấy có những đứa trẻ 
Việt Nam lắc đầu quầy quậy chê không ăn được món 
bánh cuốn vì nước nắm hôi! Thấy thế, cha mẹ chúng 
ngượng ngùng bào chữa rằng: “Tại vì chúng ở Mỹ lâu 
quá! ”.  Ấy là chưa kể đến các món cá nướng da dòn, 
hay bò nướng vỉ chấm mắm nêm. Chẳng lẽ ăn các món 
này phải chấm sốt cà chua (ketchup)? Như vậy lỗi tại 
chúng, tại xã hội hay tại cha mẹ?
     -Công tác phục vụ cộng đồng và văn hóa Việt: Các 
Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam thường xuyên tham 
gia các sinh hoạt gần gũi với cộng đồng qua việc rửa xe 
quyên góp cứu trợ nạn nhân thiên tai, làm sạch thành 
phố, bãi biển và đóng góp trong Hội Chợ Tết. Gần gũi 
với cộng đồng là gần gũi với gia đình và người thân. 
Các đóng góp trong Hội Chợ Tết giúp các em học hỏi 
thêm về truyền thống của người Việt Nam qua việc  
được mặc  chiếc áo dài thướt tha, áo tứ thân cầu kỳ, hay 
áo bà ba chân chất đến việc tham dự những cuộc rước 
lễ Thành Hoàng, Dựng Nêu, Tế Lễ cổ truyền, Vinh Quy 
Bái Tổ, hay thực hiện lại trận đánh thành Ngọc Hồi, Hà 
Hồi của vua Quang Trung, đến Đám Cưới Dầu Xuân 
v.v...
     -Sinh hoạt hợp túi tiền mọi người: Hầu như tất cả 
các Trại của Hướng Đạo Việt Nam tổ chức thì không 
mắc tiền như trại của Hướng Đạo bản xứ. Lấy thí dụ 
như Trại Họp Bạn Thế Giới của Hướng Đạo Việt Nam 
Thẳng Tiến dài một tuần chỉ tốn khoảng $250 một trại 
sinh. Trong khi nếu tham dự Trại Họp Bạn Quốc Gia 
(National Jamboree của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ) 
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thì khoảng $850 một em. Trại Họp Bạn Thế Giới thì 
khỏi nói, không dưới $4000 một em. Một thí dụ khác, 
một kỳ trại 3 ngày cuối tuần Hướng Đạo Việt Nam chỉ 
tốn độ $25 một em, trong khi Hướng Đạo bản xứ sẽ 
không dưới $50. Lẽ dĩ nhiên, ta không thể nào so sánh 
cam với táo được vì mỗi thứ khác nhau. Nhưng ở đây, 
chúng ta muốn nói là Hướng Đạo Việt Nam luôn luôn 
tiết kiệm, chắt chiu từng đồng để các em đều có thể 
tham dự. Phần lớn các đơn vị Hướng Đạo bản xứ đi 
trại theo kiểu nhà giàu là ngủ trong cabin, ăn đồ nấu 
sẵn từ Costco. Trong khi các em Hướng Đạo Việt Nam 
ngủ lều, tự hoạch định việc đi chợ, chuyên chở và nấu 
nướng.
     -Tiết mục văn nghệ lửa trại phong phú: Trong các 
tiết mục văn nghệ Hướng Đạo, các em luôn được các 

Trưởng hướng dẫn thực hiện các tiết mục văn nghệ 
theo chủ đề được đặt ra. Phần lớn các chủ đề này đều 
liên quan đến văn hóa Việt Nam. Từ những câu ca dao, 
tục ngữ đến các câu truyện cổ tích, truyền thuyết về 
danh nhân, các vị anh hùng hay lịch sử tộc Việt Nam sẽ 
giúp các em hiều biết thêm về quê hương, nguồn cội.
-Biểu tượng Hướng Đạo Việt Nam: mang trên bộ đồng 
phục huy hiệu (logo) của Liên Đoàn, băng Hướng Đạo 
Việt Nam và huy hiệu Hoa Bách Hợp (fleur-de-lis / hoa 
Huệ kiểu Việt Nam) màu đỏ nền xanh lá mạ với hàng 
chữ SẮP SẴN ở dưới có 1 nút dây nhỏ (mỗi ngày làm 
một việc thiện)
     Hoa Kỳ là một xứ đa văn hóa. Năm lý do chính khiến 
cho quốc gia này trở thành siêu cường trên thế giới là 
1) tự do 2) dân chủ, 3) công bằng, 4) đa chủng tộc, đa 
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biết thì mình giải thích cho họ biết. Chính cá nhân tôi 
từng giải thích cho các Trưởng người bản xứ biết các 
em đang làm gì, nói gì, hát bài gì để họ hiểu. Tại sao 
Hướng Đạo Việt Nam chỉ có 10 điều Luật (Hướng Đạo 
Hoa Kỳ có 12 điều Luật).  Khi hiểu ra, tôi nhìn thấy có 
sự khâm phục trong ánh mắt họ vì thấy các em vẫn 
nói được tiếng Việt.  Chứ nào họ có phiền!  Có người 
còn nói họ không bằng các em vì họ chỉ nói được một 
thứ tiếng là Anh ngữ mà thôi.  Cũng không nên cho 
rằng Hướng Đạo Việt Nam quy tụ lại quá mạnh (?), 
bất lịch sự (?) không hòa đồng với các Đơn vị bản xứ 
(?), Hướng Đạo Việt Nam bị cô lập (?) hay nói tiếng gì 
người bản xứ không hiểu (?), có các nghi thức truyền 
thống không giống ai (?). Không lẽ chúng ta cảm thấy 
xấu hổ khi thấy con em mình cố gắng hết sức nói tiếng 
mẹ đẻ, và không quên nguồn cội ? Không lẽ các Liên 
Đoàn Hướng Đạo Việt Nam phải rập khuôn y chang 
như các đơn vị Mỹ? Phải đồng hóa như người bản xứ 
mới đúng? Phải nói tiếng Anh dẻo quẹo mới hay?  Trên 
thực tế, ngay cả Hướng Đạo bản xứ họ cũng rất tôn 
trọng truyền thống của mọi sắc dân. Thí dụ như nhóm 
OA (Order Of The Arrow) của Hội Hướng Đạo Hoa 
Kỳ, họ rất hãnh diện mang những bộ quần áo người da 
đỏ, nhảy múa, đánh trống, ca hát theo tiếng thổ dân da 
đỏ trong các nghi thức tuyển nhận thành viên mới. Có 
sao đâu?  Có lần khi thấy các em Hướng Đạo Sinh Việt 

văn hóa, 5) tài nguyên thiên nhiên. Sự thịnh vượng có 
được là do sự đóng góp của tất cả các sắc dân chung 
sống hòa bình với nhau. Mỗi sắc dân đều có những nét 
đặc thù về văn hóa riêng mà tất cả mọi người đều biết 
và tôn trọng như người Ireland (Ái Nhĩ Lan) có ngày 
Saint Patrick, người Do Thái có Lễ Hanukkah, người 
Mễ Tây Cơ có Cinco De Mayo, người Trung Hoa có 
Chinese New Year, người Việt Nam có ... Tết (vâng, là 
Tết cho gọn hay đầy đủ là Tết Nguyên Đán và nên được 
giải thích là Lunar Calendar New Year chứ không nên 
gọi là Chinese New Year). Còn về ẩm thực thì khỏi nói, 
tất cả các món ăn thuần túy nhất của mọi dân tộc đều 
có tại Mỹ và tất cả đều được đón nhận như taco, bur-
rito, pasta, pizza, sushi, dimsum, kelab, phở, egg roll, 
bún v.v...  
Trong một số sinh hoạt của Hướng Đạo Việt Nam, đôi 
khi còn có sự hiện diện của một số khách mời từ Hội 
Hướng Đạo bản xứ, nếu họ thấy Đoàn Sinh Việt Nam 
chúng ta có thể nói năng lưu loát bằng tiếng Việt hay 
thấy các em vẫn giữ được những tập tục –của Hướng 
Đạo Việt Nam, mà họ không có -- họ sẽ nể phục vì 
chúng ta giúp các em gìn giữ được bản sắc của dân tộc. 
Có nên quan niệm rằng khi có mặt các quan khách 
người bản xứ thì không nên dùng tiếng Việt như vậy 
kỳ cục và thiếu tôn trọng họ bởi lẽ họ không hiểu 
chúng ta đang nói gì làm gì? Thiết nghĩ nếu họ không 
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Nam khi sinh hoạt dùng các thủ hiệu tập họp (bằng 
còi) và mang theo gậy cá nhân, các Trưởng người bản 
xứ khen rằng chúng ta vẫn giữ các truyền thống xa 
xưa của ông tổ Hướng Đạo Baden-Powell. Họ nói Hội 
Hướng Đạo Hoa Kỳ đã lâu rồi không còn dùng những 
thứ như trên nữa.
     Khi con em chúng ta sống và lớn lên tại hải ngoại, thì 
mọi sinh hoạt (như đi học, tiếp xúc bạn bè, nghe nhạc, 
xem phim, đọc sách báo, ăn uống...) và sự phát triển 
của các em đều bị ảnh hưởng trực tiếp bởi văn hóa xứ 
người. Nếu để bình thường, cha mẹ hay các Trưởng 
không làm gì hết (by default), chắn chắn các em sẽ sống, 
lớn lên và suy nghĩ như một Mỹ... con (tức là hoàn toàn 
bị Mỹ hóa). Văn hóa Tây phương (thí dụ như văn hóa 
Mỹ) có rất nhiều ưu điểm để con em và chúng ta học 
hỏi.  Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể hướng dẫn các em 
học những điều tốt từ văn hóa người, bỏ bớt những gì 
không hay từ văn hóa Việt (điển hình như thói... đi trễ) 
mà vẫn giữ lại được những gì tốt đẹp của dân tộc thì 
thật tuyệt vời.  
     Hãy giúp các em tạo niềm tin và khuyến khích các 
em cố gắng nói Tiếng Việt và bảo tồn văn hóa Việt để 
các thế hệ sau vẫn còn mãi là người Việt Nam. Hãy 
hãnh diện mang trên bộ đồng phục Hướng Đạo hàng 
chữ: Hướng Đạo Việt Nam.  

Xin được gửi tặng bản nhạc Nếu Ai Hỏi Rằng đến tất 
cả.

Nếu Ai Hỏi Rằng
Nếu ai hỏi rằng anh đi Hướng Đạo làm chi?
Anh đi Hướng Đạo ích gì?
Thưa rằng thích chí, vì tôi thích đi Hướng Đạo
Vì tôi mến yêu phong trào
Xây dựng nên thế hệ mai sau.
Ta yêu nước, ta yêu nhà, ta yêu dân tộc ta.
Yêu là yêu giống nòi của ta
Ra sức phụng sự cho người.
Ta yêu núi, ta yêu rừng, ta yêu đời thiên nhiên.
Yêu là yêu băng ngàn vượt suối, chí nam nhi đời 
ta.

Người ta luôn kính trọng và nể phục khi thấy những 
người vẫn gìn giữ nguồn gốc, vẫn cố gắng nói tiếng mẹ 
đẻ, hãnh diện vì dân tộc và chỉ cười chê những ai “mất 
gốc” và chối bỏ nguồn cội của mình. ■
Nguyễn Trí Tuệ
Kim Ngưu Năng Động
Thu 2015
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Một buổi sinh hoạt Hướng Đạo thường bắt đầu 
bằng lễ chào cờ. Trong lễ chào cờ có phần kéo cờ, chào 
cờ, hát quốc ca, hát bài Hướng Đạo Hành Khúc, phút 
mặc niệm, câu chuyện dưới cờ, băng reo, tuyên đọc 
lời hứa và điều luật Hướng Đạo, v.v… Có nhiều người 
thắc mắc: chào cờ để làm gì? Xin thưa, qua Luât và 
Lời Hứa, Hướng Đạo giáo dục thanh thiếu niên thành 
những người công dân tốt- yêu nước, thương dân, 
trung thành, và sẵn sàng phục vụ tổ quốc.   Lễ chào cờ 
là lúc để mọi người trong Đoàn có dịp cùng hướng về 
tổ quốc.  Nhìn thấy lá cờ tượng trưng cho hồn thiêng 
dân tôc tung bay hiên ngang trước gió, cùng mọi người 
cất cao bài Quốc Ca hào hùng, chúng ta cảm thấy 
ngưỡng phục và biết ơn những anh hùng đã hy sinh vì 
tổ quốc, chúng ta thấy hãnh diên là con dân của một 
nòi giống quật cường.  Có người hỏi tiếp: Tại sao các 
Đoàn Hướng Đạo Việt Nam lại treo thêm lá cờ vàng 
3 sọc đỏ song song với cờ Hoa Kỳ? Thông thường thì 
hai lá cờ được treo lên là cờ quốc gia và cờ đoàn/liên 
đoàn.  Sống trên nước Mỹ, cờ quốc gia cuả chúng ta 
là cờ Mỹ, nhưng là người Việt Nam luôn hướng về tổ 

quốc, chúng ta treo thêm cờ Việt Nam để nhắc nhở các 
đoàn sinh luôn nhớ côi, nhớ nguồn. Thưa rằng, vì hoàn 
cảnh chính trị thay đổi, sau 30 tháng 4 năm 1975, nước 
mất, nhà tan, phong trào Hướng Đạo Việt Nam bị giải 
tán bởi nhà cầm quyền cộng sản, Hướng Đạo Sinh Việt 
Nam ly tán khắp nơi trên thế giới.  Cùng với cộng đồng 
người Viêt  tỵ nạn khắp năm châu, bốn bể, Hướng Đạo 
Việt Nam hải ngoại chính thức công nhận lá cờ vàng 3 
sọc đỏ là biểu tượng của cộng đồng người Việt Quốc 
Gia làm lá cờ đại diện cho Tổ Quốc Việt Nam. Người 
Hướng Đạo Việt Nam ở hải ngoại tôn trọng lá cờ quốc 
gia Hoa Kỳ, nơi đã chấp nhận người Việt tỵ nạn có chỗ 
tạm dung, để rồi sau 40 năm qua đã lần lượt “xin nhận 
nơi này làm quê hương”, trở thành công dân của nước 
này. Tuy nhiên chúng ta cũng muốn tự nhắc nhở chính 
mình và cho các thế hệ sau rằng chúng ta vẫn là người 
Việt Nam, vẫn luôn ghi nhớ vì sao chúng ta trở thành 
người tỵ nạn.  Tôi tin rằng hình ảnh lá cờ vàng ba sọc 
đỏ ấy sẽ giúp chúng ta làm được việc này.

Voi Cẩn Thận Phạm Đình Ngà

Tại Sao Sinh Hoạt Hướng Đạo
Luôn Bắt Đầu Bằng Lễ Chào Cờ?

C Vu
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Why Do Scout Activities 
Usually Start With 
A Flag Ceremony?

For Vietnamese-American Scout units, the flag cer-
emony includes the raising and lowering of the flags, 
the saluting of the flags, the singing of the national 
anthem and the Scout song, a moment of silence, the 
story under the flag, the Scout yell, and the reciting of 
the scout Law and Oath. 
Many people wonder, “Why do we have the flag cere-
mony at almost every Scout activity?”
 Simply put, the Scout Law and Oath instill in young 
people the values of righteousness and good citizen-
ship, loyalty to God and our nation, and a readiness 
to serve our country. The national flag signifies our 
patriotic pride. As the flag proudly waves in the sky 
while the national anthem is sung, we are filled with 
respect and admiration, for the heroes who have sac-
rificed their lives while fighting for our freedom. We 
are proud to be citizens of this powerful nation-and we 
remember our civic duties.

The flag of the Scout troop is usually raised alongside 
the national flag. People may also ask, “Why does the 
yellow flag with 3 red stripes fly alongside the Amer-
ican flag?” As Americans, our national flag is the flag 
of the United States.  The yellow flag with three red 
stripes was the flag of the Republic of Vietnam before 
1975, also known as the South Vietnamese flag. It rep-
resents freedom and democracy. After the fall of Sai-
gon on April 30th, 1975, the Communist government 
disbanded the Vietnamese Scouting movement, and 
Scouts were scattered all over the world.  The Viet-
namese immigrants officially designated the yellow 
flag with 3 red stripes to represent the Vietnamese di-
aspora overseas.  Vietnamese-Americans have the ut-
most respect and appreciation for Old Glory, as Amer-
ica has provided them with a new home.  We also wish 
to remember our Vietnamese origin, the very reason 
that brought us here, and would like for the younger 
generations to know of their heritage.  I believe the 
image of the yellow flag with 3 red stripes will serve 
as a solid reminder to all.

C Vu
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Akela LƯU HỒNG PHÚC
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Hình Ảnh Đẹp Hướng Đạo

hd.langhue.org
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Saigon, ngày nắng ấm đầu Xuân Quý Tị, chúng tôi 
tìm gặp Akela Lưu Hồng Phúc, dân làng Tân Hương, 
là bạn cố tri trong đạo Tân Bình từ năm 1955. Đến 
nơi, chúng tôi lại gặp Cáo Lãng Tử từ Hoà Lan về quê 
ăn Tết. Còn gì vui bằng ba anh em ở Âu, Á, Mỹ Châu, 
được tái ngộ ngay trên quê hương mình. 
Thân thiết với bạn bè, LHP thường xuyên thăm hỏi bạn 
gần bạn xa, tặng quà kỷ niệm. Nhớ đến Tr. Đinh Xuân 
Phức, anh gởi tặng tấm hình năm 1965 khi Sói Cười 
còn trẻ trung. Anh dí dỏm thường kể chuyện vui cho 
mọi người cùng cười. Đi trại, trong giờ nghỉ trưa, chỗ 
nào đông vui là chỗ Baloo LHP đang kể chuyện. Anh 
thường góp ý với trưởng lãnh đạo HĐVN sau 1975. 
Vì sống theo nguyên tắc, nên khi nhắc chuyện cũ anh 
thẳng thắn chê trách những người lắt léo, lợi dụng thời 
cơ.

Anh đam mê nhiếp ảnh, nhưng bạn có nhiều hình mà 
anh thì không. Nếu thiếu người bạn cần cù này, chắc 
chắn là dân Tân Hương không có hình ảnh kỷ niệm 

lưu trữ hơn 40 năm nay. LHP là một nhiếp ảnh gia có 
tài. Sáng tạo nhiều sưu tập hình ảnh sinh hoạt HĐ. Mở 
website ”Langhue. org”, chúng ta sẽ tìm thấy hình ảnh 
HĐ do LHP sáng tạo. Trong Họp Bạn HĐ Nhật Bản 
1974, Phái đoàn HĐVN đã triển lãm “HĐVN trong 
thời chiến” qua hình ảnh nghệ thuật của các trưởng 
Trần Cao Lĩnh, Trương Trọng Trác và Lưu Hồng Phúc. 
Nhật Hoàng Akihito (Lúc đó là Hoàng Thái Tử) đặc 
biệt đến thăm và khen ngợi các tác giả của hình ảnh 
triển lãm. Khi hỏi chuyện xưa, anh mở cuốn album 
dầy cộm để minh chứng. Anh cho Beo chụp lại vài tấm 
hình tài liệu qúy dưới đây.
Lưu Hồng Phúc là ALT ngành Ấu với nhiệt tâm đào 
tạo trưởng suất sắc cho phong trào. Anh luôn cố gắng 
trau dồi nghề làm trưởng HĐ, từ Bạch Mã 1956 Hồi 
Nguyên, HHR 1961 Tùng Nguyên, NTC Tam Bình và 
ITTC 1969 Đại Hàn,. Chúng tôi gặp anh lần này, không 
ngờ hai tháng sau anh vội vàng vĩnh biệt. Để lại niềm 
thương nỗi nhớ sâu đậm trong lòng ACE HĐ xa gần. 
Thời gian cuối đời, LHP sống một mình trong căn nhà 
nhỏ, hẻm 492 trước Kỳ Viên tự. Nhưng bên anh còn 
những Sói già thân cận thường xuyên đến săn sóc anh 
đến giờ phút cuối cùng. Gia đình LHP kết hợp thân hữu 
HĐ tổ chức tang lễ chu đáo. Bằng hữu ở xa cũng về tiễn 
đưa anh, vĩnh biệt anh. Theo nghi lễ Phật giáo, trong 49 
ngày hằng tuần đều có lễ cầu siêu tại chùa Phước Hòa 
ngay trước cửa nhà anh. Ngày chung thất của anh, thân 
hữu đạo Tân Bình cùng tang quyến tổ chức cầu siêu 
tại chùa Phước Hải Saigon. Tháng 8 năm nay, làng Tân 
Hương họp tại Dallas, có dịp tưởng niệm Ông Nhiêu 
Lưu Hồng Phúc, người bạn không thể nào quên !

Akela
   LƯU
      HỒNG
         PHÚC

Trần Trung Hợp

Lưu Hồng Phúc (LHP) và Cáo Lãng Tử

LHP chụp Sói cười năm 1965
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Đón tiếp Tr. NAZI, Tổng Thơ ký VP/ HĐTG, đến thăm HĐVN năm 1970 HĐVN

1970 HĐVN tham dự Hội nghị HĐ Vùng AC/TBD tại 
Đại Hàn 1969
Các trưởng Lưu Hồng Phúc, Trương Trọng Trác, Lê 
Mộng Ngọ,  LS. Phan Thanh Hy (Hội Trưởng), UV. Đại 
Hàn, Tr. Huỳnh Văn Diệp, Tr. Nguyễn Minh Triết

Trại Huấn luyện ITTC tại Đại Hàn - Từ trái qua các 
trưởng dự trại: LH Phúc, Nguyễn Thới Hòa, Quỳnh 
Hoa, Nguyễn Minh Triết, Trương Trọng Trác và Trại 
Trưởng Lê Mộng Ngọ HĐVN (đến quan Sát)

Trần Trung Hợp
07/2013

LHP chụp Sói cười năm 1965

hd.langhue.org
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Hành trình bắt đầu lại..... sau 1975
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tre già măng mọc....



Nếu có dịp, quý vị có thể nhìn thấy một nhóm các 
em nhỏ mặc những bộ đồng phục gọn ghẽ, đẹp mắt đi 
dọn dẹp thành phố, công viên hay bãi biển; hoặc có khi 
thấy các em đứng trên góc phố cầm bảng mời gọi rửa 
xe gây quỹ cứu trợ nạn nhân thiên tai hoặc nhìn thấy 
các em sinh hoạt, vui chơi ca hát tại các công viên vào 
những ngày cuối tuần: đó là các em Hướng Đạo Sinh. 
Bên cạnh các em, quý vị sẽ nhìn thấy một số người lớn 
cũng mang trên người bộ đồng phục Hướng Đạo để 
trông chừng và hướng dẫn các em. Đó là các Trưởng 
Hướng Đạo. Vậy Trưởng Hướng Đạo là ai và muốn trở 
thành Trưởng Hướng Đạo phải như thế nào?
Theo định nghĩa từ các Hội Hướng Đạo của các quốc 
gia thì người Trưởng Hướng Đạo (Scout Leader) là 
tình nguyện viên trên 21 tuổi (volunteer adult at least 
21 years old); đã được kiểm tra lý lịch (background 
check) và được huấn luyện (trained) để chịu trách 
nhiệm hướng dẫn một số các em Hướng Đạo Sinh (in 
charge a group of Scouts). Tuy nhiên, muốn trở thành 
một Trưởng Hướng Đạo thật sự cần có các điều kiện 
như sau:
1.    Tinh thần Hướng Đạo (Scout Spirit): Trưởng 
Hướng Đạo phải hiểu biết và nắm rõ nguyên lý, nguyên 
tắc, mục đích và phương pháp giáo dục của phong trào 
Hướng Đạo. Phải biết cách áp dụng phương pháp hàng 
đội. Phải cố gắng hết sức sống theo Luật và Lời Hứa 
Hướng Đạo. Phải theo đuổi lý tưởng Hướng Đạo. Phải 
biết yêu thiên nhiên và yêu thích trẻ nhỏ. Phải am hiểu 
lịch sử, cơ cấu, tổ chức của phong trào và của Hội Đồng 
Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam.
2.    Trách nhiệm (Responsibility): Phải có tinh thần 

trách nhiệm. Trách nhiệm với Tổ Quốc, Quốc Gia, 
Dân Tộc. Trách nhiệm với Phong Trào, với xã hội, với 
Liên Đoàn, với Đơn vị và với các em. Trong sinh hoạt 
Hướng Đạo, an toàn cho các em là mối ưu tư hàng đầu. 
Ngoài ra phải có trách nhiệm với tín ngưỡng tâm linh 
và trách nhiệm với bản thân, với gia đình.  
3.    Dấn thân, hy sinh (Volunteerism, sacrifice): Tất cả 
Trưởng Hướng Đạo đều là tình nguyện viên (ngoại trừ 
một số vị làm việc toàn thời gian trong các Hội Hướng 
Đạo bản địa có lãnh lương như Châu Trưởng (Coun-
cil Executive), hay Đạo Trưởng (District Executive) 
còn gọi là Scouting Professionals. Một khi có lý tưởng 
Hướng Đạo rồi, sẽ tự nguyện hy sinh rất nhiều công 
sức, thời giờ đôi khi cả tiền bạc lẫn sức khỏe để bảo vệ 
và phát triển Đơn vị, Liên Đoàn và Phong Trào. Mỗi khi 
đi trại, cứ thử nhìn các chiếc xe của các Trưởng, toàn là 
đồ đạc chật ních trong xe và chất đầy trên mui xe! Đến 
nhà của các Trưởng thì sẽ thấy vật dụng Hướng Đạo 
đầy ắp từ trong ra ngoài. Trên bàn làm việc và cả bàn 
ăn, toàn giấy tờ của Hướng Đạo!  Nhiều lúc trong các 
kỳ trại, các Trưởng phải ở lại trễ dọn dẹp vệ sinh hay 
bởi vì còn có em đang chờ cha mẹ đến đón.

4.    Điều kiện khả năng (Required Capabilities): Các 
điều kiện quan trọng muốn nhắc đến ở đây là thời giờ, 
sức khỏe, tài chánh và khả năng truyền đạt. Nhiều khi 
sinh hoạt Hướng Đạo hàng tuần hay cắm trại, hội họp, 
huấn luyện v.v... nơi xa có khi cả tuần lễ ít nhiều sẽ thể 
ảnh hưởng đến người phối ngẫu và tài chính của gia 
đình. Đừng để việc sinh hoạt Hướng Đạo là nguyên 
nhân gây nên xáo trộn trong gia đình, hay ảnh hưởng 
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 Vai Trò Và Trách Nhiệm Của 
Người Trưởng Hướng Đạo



đến công việc làm. Có câu “lực bất tòng tâm” (lòng 
thì muốn, nhưng sức không thể kham). Điều kiện sức 
khỏe, khả năng đi lại cũng khá quan trọng vì phần lớn 
các sinh hoạt Hướng Đạo đều ở ngoài trời. Ở hải ngoại, 
phần lớn các em rất lưu loát về ngoại ngữ nhưng lại bị 
giới hạn trong việc đọc, viết và nói tiếng Việt. Vì thế 
người Trưởng Hướng Đạo đôi lúc cần phải sử dụng cả 
hai ngôn ngữ. Nhất là các Trưởng thế hệ sau này bắt 
buộc phải trau dồi khả năng Việt Ngữ. Ráng khuyến 
khích các em nói tiếng Việt. Đừng để tiếng mẹ đẻ ngày 
càng mai một.
5.    Huấn luyện, học hỏi, trao dồi kỹ năng và nghề 
Trưởng thường xuyên (Training): Muốn làm một 
người Trưởng tốt, phải làm một học trò tốt. Trên đời 
này, không ai biết được mọi thứ. Mỗi người trong 
chúng ta đều có năng khiếu riêng. Chúng ta học hỏi lẫn 
nhau. Trưởng Hướng Đạo phải luôn luôn học hỏi thêm 
và trau dồi nghề trưởng thường xuyên bằng nhiều 
cách.  Như tham gia các khóa huấn luyện như Trau 
Dồi Nghề Trưởng, hay Khóa Truyền Thống Văn Hóa 
do Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam tổ 
chức. Hoặc tự học thêm các kỹ năng Hướng Đạo trên 
các sách vở, tài liệu hay trên mạng. Điều quan trọng là 
phải thường xuyên trau dồi các kỹ năng Hướng Đạo 
để có thể hướng dẫn các em. Phải kiếm các sinh hoạt 
hấp dẫn, các trò chơi mới lạ để tránh không để các em 
nhàm chán.
6.    Làm gương (Role Model): Người Trưởng Hướng 
Đạo phải làm gương cho các Đoàn Sinh noi theo. Từ 
tư cách, tác phong, đạo đức, ăn nói, đồng phục v.v... 
đến cách áp dụng Luật và lời Hứa Hướng Đạo vào cuộc 
sống hàng ngày. Lẽ dĩ nhiên, người Trưởng Hướng Đạo 
không được có các hành vi phạm pháp hay những hành 
động thiếu đạo đức. Một người thiếu tư cách không thể 
nào hướng dẫn người khác có tư cách được.
7.    Đã được Tuyên Hứa (Scout Oath): Trưởng Hướng 
Đạo phải là người đã được tuyên hứa. Đã đem danh dự 
của mình tuyên lời Hứa Hướng Đạo. Đây là một nghi 
thức rất quan trọng của Hướng Đạo Việt Nam.
8.    Đã hoặc đang điều hành Đơn vị Hướng Đạo (Has 
been in charged of a Scout Unit): Chữ Trưởng (Leader) 
nghĩa là người chỉ huy, lãnh đạo, hay cầm đầu. Nhưng 
chỉ huy ai? Lãnh đạo ai? Lẽ dĩ nhiên là các Đoàn Sinh. 
Vì lẽ thế, các Trưởng phải là những người đã hoặc đang 
điều hành Đơn vị Hướng Đạo. Trên thực tế, có lẽ vì 
lịch sự cũng có, vì nể trọng cũng có, mỗi khi gặp ai mặc 
đồng phục Hướng Đạo mọi người đều gọi là Trưởng. 
Mặc dù rất nhiều vị có mặc đồng phục Hướng Đạo 
nhưng vẫn chỉ là một Tráng Sinh vì chưa điều hành 
một Đơn vị Hướng Đạo bao giờ. 

9.    Vừa là Huấn Luyện Viên, Lãnh đạo tinh thần, Người 
Thầy, người Bạn, người Anh, ... người Trưởng (Multi-
faceted): Khi sinh hoạt với các em, Trưởng Hướng Đạo 
hướng dẫn các em các kỹ năng Hướng Đạo, vừa giúp 
các em về mặt tâm linh tín ngưỡng, vừa dạy dỗ các 
em cách sống ở đời, vừa lắng nghe các em tâm sự, vừa 
vui chơi hòa đồng cùng các em, và cuối cùng, vai trò 
như một người anh cả trong gia đình. Đó là một người 
Trưởng Hướng Đạo!
10.  Dẹp bỏ cái Tôi: Một số rất ít các Trưởng vẫn có “cái 
Tôi” quá lớn. Tự kiêu, tự mãn, luôn luôn coi mình là 
đúng, là giỏi, trong khi tất cả mọi người đều sai, đều 
dở. Trưởng như vậy chẳng khác gì Sứ Quân độc tài coi 
Đoàn là của “riêng mình” và dùng Đoàn để ra những 
yêu sách bắt chẹt để thỏa mãn cá nhân mà quên hẳn 
lợi ích chung của các Đoàn Sinh. Cũng có vị tự tung, 
tự tác, chế biến, sửa đổi những những yếu tố căn bản 
của Phong Trào đã có suốt 85 năm qua! Trưởng Hướng 
Đạo chân chính phải biết đặt quyền lợi, danh dự của 
phong trào, của Liên Đoàn, của Đoàn Sinh lên trên hết. 
Hơn thế nữa, phải biết tuân thủ các nội quy đã đặt ra 
của Hướng Đạo Việt Nam.

Trưởng là như vậy đó. Có nhiều người thắc mắc tại sao 
lại tự chuốc khổ vào thân như vậy trong khi không được 
trả lương? Tại sao giường êm, nệm ấm ở nhà không 
ngủ lại đi ngủ ngoài rừng ngoài rú? Có lẽ là vì cái “tình” 
và “máu Hướng Đạo” đã có trong mỗi người Trưởng 
chúng ta. “Once a Scout, always a Scout”  “Hướng Đạo 
một ngày, Hướng Đạo mãi mãi”. Có rất nhiều Trưởng 
sinh hoạt cả đời, tám chín chục tuổi vẫn ra sinh hoạt 
với anh em. Bởi thế Hướng Đạo Việt Nam có thêm 
các Làng, Xóm, Gia Đình Bách Hợp thuộc Hướng Đạo 
Trưởng Niên để các Trưởng lớn tuổi vẫn có nơi sinh 
hoạt.
“Plant the seeds so everyone enjoys the shade”. 85 năm 
qua, các Trưởng Hướng Đạo đã và trong tương lai sẽ 
tiếp tục gieo những hạt giống tốt để mai sau mọi người 
có thể hưởng bóng mát. Mặc dù trải qua nhiều giai 
đoạn thăng trầm nổi trôi theo dòng lịch sử của dân tộc, 
Hướng Đạo Việt Nam “khó khăn coi thường” và tiếp 
tục vượt qua để tiếp tục truyền lửa thiêng Hướng Đạo 
sang các thế hệ tiếp nối. Xin gởi nơi đây lời chân thành 
tri ơn đến tất cả quý Trưởng Hướng Đạo Việt Nam. 
Cầu chúc quý Trưởng luôn luôn nhiều sức khỏe để tiếp 
tục hướng dẫn các Đoàn Sinh thân yêu ■

Nguyễn Trí Tuệ
Thu 2015
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Chặng đường ấy, tám lăm năm (1)
Trải bao mưa nắng phong trần thời gian

Bước chân vượt suối băng ngàn
Đã bao thế hệ lên đàng dựng xây 

Năm ba mươi (2) nhớ lấy ngày 
Cánh Hoa Bách Hợp bay đầy muôn nơi

Hướng Đạo đâu chỉ trò chơi
Hát ca cắm trại cho đời thêm vui 

Hướng Đạo là chốn luyện trui                                                                        
Nâng cao chí khí đẩy lùi khó nguy

Sông dài biển rộng cứ đi
Với Mười Điều Luật khắc ghi trong đời

Giữ Lời Hứa suốt cuộc chơi
Trung thành, Giúp Ích trọn đời, đừng quên

Trưởng Trần Văn Khắc, nhớ tên
Tiên phong đi trước dựng nền bấy nay

Bắc Trung Nam có từ đây 
Màu cờ Hướng Đạo tung bay ba miền

Tuổi trẻ sống với thiên nhiên
Núi non sông biển gắn liền trò chơi                                                               

Đẹp bản thân giúp ích đời

Luyện người cường tráng là lời phải theo
Chân vui góc bể lưng đèo 
Sá chi những chuyện bọt bèo thế gian
Hát ca vang ta lên đàng 
Lửa đêm sáng tỏ hành trang một thời 
Những lần họp bạn nhớ đời       
Bắc Ninh Rừng Sặt (3) là nơi khởi đầu  
Anh em dù mãi nơi đâu     
Đến ngày hội ngộ rủ nhau cùng về      
Dù cho cách trở sơn khê     
Miền Trung Quảng Tế (4) mơ về chốn xưa  
Dù cho sớm nắng chiều mưa        
Qua Châu, Bảy Miếu (5) vẫn chưa thỏa lòng    
Vận hội mới: vững, thành công      
Trảng Bom năm chín (6) nối vòng đoàn viên    
Bảy mươi trở lại Suối Tiên (7)       
Tráng Kha Ấu Thiếu tay liền trong tay   
Các Trưởng làm việc hăng say      
Phục vụ đàn trẻ suốt ngày thâu đêm     
Đã vui lại càng vui thêm       
Bởi tình huynh đệ vững bền mối dây      

Đường
  Dài
    Tương
       Lai

Hoàng Kim Châu RS

Trai H
op Ban Suoi Tien 1970
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Hát ca mở hội sum vầy 
Bảy tư họp bạn chốn đây Tam Bình (8)

Sống vui sống đẹp hết mình
Muội huynh tỷ đệ thắm tình anh em

Dòng sử xưa ta mở xem
Bạch mã (9) là chốn luyện rèn đầu tiên

Địa danh kế tiếp Tùng Nguyên (10)
Trại trường huấn luyện giữa miền cao nguyên

Núi rừng Đa Lạt thiên nhiên 
Các khóa huấn luyện thường niên tụ về

Muốn làm Trưởng phải rành nghề
Thực hành, lý thuyết lắm bề gian nan

Hành trang chuẩn bị sẵn sàng
Dấn thân phục vụ cho đàn trẻ thơ 

Sông sâu biển rộng đón chờ
Thuyền vui hội lớn tách bờ ra khơi

Hướng Đạo là một trò chơi
Là khoa giáo dục giúp đời mai sau

Lòng bên lòng nhắc nhở nhau
Tám lăm năm đã đẹp màu tuổi xanh

Này em cùng chị và anh
Suối trăng Nguồn Thật rạng cành Tương Lai

Hải ngoại ngời rạng chí trai 
Những ngày trôi nổi vẫn hoài vấn vương

Đêm đêm đốt Lửa Dặm Đường
Ngồi nghe sóng vỗ nhớ thương những ngày

Đội đoàn thành lập đó đây 
Tám ba (11) hội lớn là ngày hoan ca

Ca li - Costa Mesa (11)
Hiến chương thống nhất một nhà từ nay

Á Âu Úc Mỹ vui thay
Hướng Đạo gốc Việt dựng xây khắp miền 

Những ngày vui sống thần tiên
Họp bạn Thẳng Tiến nối liền vòng tay

Khắp năm châu nhớ những ngày
Thẳng Tiến Một - Pháp mở ngay lần đầu  (12)
Canada tiếp bước sau
Thẳng Tiến Hai đã cùng nhau  tụ về (13)                                                           
Thẳng Tiến Ba San José (14)
Đến Thẳng Tiến Bốn cận kề sông Seine (15)
Thẳng Tiến Năm – Glenfield (16)      
Xứ Úc Đại Lợi kết nhiều đệ huynh      
Thẳng Tiến Sáu chỗ đẹp xinh (17)                                                                   
Virginia – Fairfax hữu tình miền đông        
Thẳng Tiến Bảy tại Miền Trung (18)      
Houston – Texas chập chùng nắng mai       
Thẳng Tiến Tám – Riverside (19)    
Ngày nóng đêm lạnh nhớ hoài chẳng quên      
Thẳng Tiến Chín quyết tiến lên    
Thành King hội ngộ vững bền vòng tay  (20)   
Thẳng Tiến Mười trở về đây      
Rừng xưa Camp Strake những ngày đông vui  (21)  
Đường xa dù khó, không lùi        
Xây tình huynh đệ ngọt bùi có nhau 
Tám lăm năm bao bể dâu (22)             
Lời thề Hướng Đạo chẳng nao núng lòng       
Hãy hòa mình với núi sông       
Vườn Hoa Bách Hợp quyết lòng đắp xây     
Thiên nhiên hoa cỏ ngàn cây       
Đích cao Nguồn Thật tràn đầy thương yêu    
Luật Hướng Đạo nhớ Mười Điều       
Cùng Ba Lời Hứa sớm chiều khắc ghi     
Nắng vừng đông gọi nhau đi      
Tám Lăm Năm chẳng ngại gì gió sương       
Trước sau lớp lớp lên đường        
Chung tay xây dựng quê hương vững bền ■
Hoàng Kim Châu RS

(1) 85 năm HĐVN (1930-2015)     (2) 1930 thành lập PTHĐVN    (3) 1940 họp bạn lần thứ nhất tại  Rừng Sặt, tỉnh 
Quảng Ninh    (4) Họp bạn lần thứ nhì tại rừng Quảng Tế, Huế    (5) 1943 họp bạn tráng sinh tại đảo Qua Châu, Ninh 
Bình và cù lao Bảy Miếu, Nha Trang    (6) 1959 họp bạn Phục Hưng tại Trảng Bom, Biên Hòa    (7) 1970 Họp bạn Giữ 
Vững tại Suối Tiên, Thủ Đức, Gia Định    (8) 1974 họp bạn Tự Lực tại Tam Bình, Thủ Đức, Gia Định     (9) Trại huấn 
Luyện Bạch Mã, Huế    (10) Trại huấn luyện Tùng Nguyên, Đà Lạt    (11) 1983 hội nghị Costa Mesa tại California. 
(12) Thẳng Tiến I tổ chức tại Jambville, tỉnh Yvelines, Pháp 1985  (13) Thẳng Tiến II tại Toronto, Canada 1988    (14) 
Thẳng Tiến III tại San José, California, Hoa Kỳ 1990    (15)  Thẳng Tiến IV tại Le Breuil, tỉnh Chalon–sur– Saône, 
Pháp 1993   (16)  Thẳng Tiến V tại Glenfield, Úc Đại Lợi 1995-1996   (17)  Thẳng Tiến VI tại Fairfax , Virginia, Hoa 
Kỳ 1998   (18) Thẳng Tiến VII tại Houston, Texas, Hoa Kỳ 2002    (19)   Thẳng Tiến VIII tại Riverside, California, Hoa 
Kỳ 2006   (20) Thẳng Tiến IX tại King City, California, Hoa Kỳ 2009  (21) Thẳng Tiến X tại Houston, Texas, Hoa Kỳ 
2014   (22) 85 năm HĐVN (1930-2015).



Trại 100 Năm (Chelmsford, Anh Quốc) Trại Họp Bạn 
Thế Giới 2007 Kỳ Thứ 21 (The 21st World Scout Jambo-
ree 2007) đã được tưng bừng diễn ra từ ngày 27 tháng 7 
cho đến 8 tháng 8 năm 2007 tại Hylands Park, Chelms-
ford, Anh Quốc. Nơi đây đã chào đón 40 ngàn trại sinh, 
12 ngàn thiện nguyện viên và gần 50 ngàn Hướng Đạo 
Sinh, Trưởng và thân hữu đã đến thăm viếng trại.
 
Bốn mươi ngàn trại sinh đến từ 158 quốc gia và thuộc 
địa (Hongkong, Macau …). Các em thuộc lứa tuổi từ 14 
cho đến 17 (ngành Thiếu và Thanh). Trong số các trại 
sinh này có các em đến từ Hội Hướng Đạo Việt Nam 
tại Pháp, Hội Hướng Đạo Na Uy và Hội Nam Hướng 
Đạo Hoa Kỳ. Riêng toán phục vụ trại họp bạn thì hầu 
hết các Hướng Đạo Sinh và Trưởng phải từ 18 tuổi trở 
lên. Trong số 12 người thiện nguyện (IST: International 
Service Team), ghi nhận có quý Trưởng: Nguyễn Tấn 
Đệ (Hoa Kỳ), Vân Hạc (Pháp), Trần Gia Bình (Pháp), 
Việt Nicholas (Hoa Kỳ), Lý Nhật Hui (Hoa Kỳ), Trần 
Gia Phú (Hoa Kỳ), Trần Quý Vượng (Hoa Kỳ), Đậu 
Hữu Hiệp (Hoa Kỳ), Trần Văn Long (CA), và một số 
Trưởng khác cũng đến từ Pháp & Hoa Kỳ. 
Trong thành phần thăm viếng Trại Họp Bạn ngày 31 
tháng 7 và 2, 4 tháng 8, ghi nhận có quý Trưởng HĐVN 
đến từ Úc (anh chị Phạm Văn Chương, Trưởng Niên 
Melburne), Đức Quốc (Trưởng thuộc Liên Đoàn Phan 
Sào Nam), Hoa Kỳ (quý Trưởng thuộc Liên Đoàn Hồng 
Bàng -Virginia, Liên Đoàn Phú Xuân và Phong Châu 
- Virginia, Liên Đoàn Pháp Luân - Texas, Làng Bách 
Hợp Hoa Thịnh Đốn, Liên Đoàn Hoa Lư - California, 
Liên Đoàn Hoa Lư - Oregon, Tráng Đoàn Nguyễn Trãi, 
Liên Đoàn Potomac - Maryland, Chủ Nhiệm Bạch Mã, 
Trưởng Niên Sacramento - California, nhiếp ảnh gia 
Hồ Đăng, Liên Đoàn Việt Nữ, Liên Đoàn Ngô Quyền 

- Florida...). 
Đặc biệt duy nhất có Hội Hướng Đạo Việt Nam tại 
Pháp tham dự Trại Họp Bạn 100 Năm với túc số đông 
đủ của cả một phái đoàn (delegation). Nơi cổng trại có 
cờ quốc gia - Vàng Ba Sọc Đỏ. Đây còn là chỗ của các 
Hướng Đạo Sinh và Huynh Trưởng HĐVN đua nhau 
kéo đến chụp hình lưu niệm. 
Nhân dịp mừng 100 Hướng Đạo Thế Giới, tại Brownsea 
Island đã tổ chức nghi thức “Chào Đón Ánh Mặt Trời 
Mời” (Scouting’s Sunrise Ceremony, Lever du Soleil 
sur le Scoutisme) với sự tham dự của 300 em Hướng 
Đạo Sinh đến từ khắp nơi trên thế giới (158 quốc gia). 
Buổi lễ quan trọng này nhằm đánh dấu 100 năm Ông 
Baden-Powell đã đưa 20 em thiếu niên đến hòn đảo này 
cắm trại thử nghiệm đầu tiên. Tham dự buổi sáng đầy 
ý nghĩa này có sự tham dự của quý Trưởng đến từ Hoa 
Kỳ: Linh Mục Hiến Linh, Cửu Lâm, Nguyễn Đức Tùng, 
Phạm Thi Loan, Bạch Văn Nghĩa và Ngọc Khánh. Vào 
buổi sáng hôm 1 tháng 8 năm 2007, mọi người tham dự 
đã được nghe lại tiếng còi Kudu ngay sau khi mặt trời 
vừa chiếu ánh sáng lên đảo. Quan khách và phóng viên 
còn có dịp nhìn lại 4 khu đất trại ngày nào Baden-Pow-
ell đã dựng lên để xây dựng phong trào giáo dục trẻ em 
bằng phương pháp Hướng Đạo. 
Không riêng Brownsea Island, Gilwell Park là nơi huấn 
luyện Trưởng Hướng Đạo từ năm 1919, đã thu hút 
không biết bao nhiêu du khách đến thăm mỗi ngày. 
Trại Trường là nơi quý Trưởng Huấn Luyện HĐVN 
ao ước về thăm. Trong số này chúng tôi ghi nhận có 
Trưởng Đỗ Phát Hai và Tôn Thất Hy. Hai Trưởng này 
trước khi từ biệt Gilwell về lại Luân Đôn đã cùng quý 
Trưởng HĐVN hát đi hát lại vang vang bài “Back To 
Gilwell” ngay tại cổng Trại Trường. Tuy nay đã có tuổi 
nhưng Trưởng Tôn Thất Hy đã đi bộ từ Chingford vào 
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Gấu Hiền Võ Thành Nhân
Hình ảnh Hồ Đăng
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Gilwell Park và đi bộ trở ra thay vì đi taxi. Trưởng Hy 
còn cho biết, là ông rất vui và vui không tả được khi về 
đến Giwell Park. Trưởng Tôn Thất Hy đã mang khăn 
quàng huy hiệu rừng trên tượng của Baden-Powell và 
xin được lấy về làm quà cho cả một đời Hướng Đạo 
của mình. 
Phái đoàn Ban Thường Vụ HĐTƯ trong chuyến đi Âu 
Châu Mừng 100 HĐTG đã ghé qua chi nhánh Đức 
(HĐVN tại Đức) tổ chức nghi thức mừng 100 HĐTG 
ngay Bá Linh vào ngày 28 tháng 7 năm 2007. Phái đoàn 
là một tập hợp của quý Trưởng đến từ Hoa Kỳ và Úc 
(Đỗ Phát Hai, Nguyễn Xuân Mộng, Lâm Thị Liên, Ngô 
Thị Miêng, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Lê, Tôn Thất 
Hy, Phan Tuyết Mai, Nguyễn Mỹ Linh, Nguyễn Hữu 
Cường, Nguyễn Trinh Judy, Đinh Khắc Vinh, Trịnh Mỹ 
Phương, Lê Văn Lai, Hồ Đăng và anh chị Phạm Văn 
Chương). 
Tại Bá Linh, Đức Quốc, Hội Đồng Trung Ương Hướng 
Đạo Việt Nam (HĐTƯ HĐVN) đã long trọng tổ chức 
nghi thức chào mừng sinh nhật 100 năm Hướng Đạo 
Thế Giới vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy 28 tháng 7 năm 
2007. Ngày lễ quan trọng này còn nhằm đánh dấu sự 
trưởng thành của một phong trào giáo dục trẻ em, một 
phong trào đã đào tạo hàng loạt những công dân ưu tú 
cho Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. 
Từ sáng sớm, trời Bá Linh mưa tầm tả nhưng các em 
Thiếu sinh Hướng Đạo Việt Nam thuộc chi nhánh Đức 
đã hiên ngang hát vang bài quốc ca Việt Nam, kéo cao 
ngọn cờ Hướng Đạo và trân trọng đọc lại lời hứa: “Tôi 
xin lấy danh dự hứa cố gắng hết sức làm tròn bổn phận 
với Tín Ngưỡng Tâm Linh, Tổ Quốc và Quốc Gia tôi, 
giúp ích mọi người bất cứ lúc nào và tuân theo Luật 
Hướng Đạo”.  
Sau nghi thức chào cờ, Trưởng Nguyễn Minh Tân, Chi 
Nhánh Trưởng Chi Nhánh Đức, đã ngỏ lời chào mừng 
quan khách đến từ Cộng Đồng Việt Nam tại Bá Linh, 
Huynh Trưởng Hướng Đạo Đức và quý Trưởng đến 
từ Hoa Kỳ, Úc và các thành phố lớn của Đức (Frank-
furt, Hamburg, Munich, Kupferzell, Herne và Berlin). 

Trưởng Minh Tân cũng nhân cơ hội này cám ơn quý 
Trưởng đã hy sinh để tổ chức cho kỳ trại được thành 
công. 
Nhân ngày đánh dấu một chặng quan trọng trong lịch 
sử của phong trào, Trưởng Võ Thành Nhân đã thay mặt 
Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương HĐVN kính 
lời cám ơn đến vị sáng lập phong trào Hướng Đạo Thế 
Giới vào năm 1907, Huân Tước Baden-Powell, và vinh 
danh quý Trưởng tiền phong đã dầy công xây dựng 
phong trào Hướng Đạo Việt Nam. Trưởng Nhân cũng 
đã nhắc lại vai trò và sứ mệnh của các trưởng đơn vị 
đang dự phần lèo lái con thuyền HĐTƯ HĐVN tại hải 
ngoại hiện nay. 
Nhân ngày lễ quan trọng này, thay mặt Ban Thường Vụ 
HĐTƯ, Trưởng Đỗ Phát Hai cùng Trưởng Tôn Thất Hy 
(chủ bút Bạch Mã) đã trao Bách Hợp Huân Chương cho 
Trưởng Nguyễn Ngọc Anh và Nguyễn Minh Hùng, hai 
cựu chi nhánh trưởng Chi Nhánh Đức. Hai Trưởng này 
đã có công lớn trong việc gìn giữ phong trào HĐVN 
trong giai đoạn khó khăn nhất của chi nhánh Đức. Vào 
thời gian thăng trầm ấy chi nhánh Đức chỉ còn lại 3 
trưởng và 1 Ấu sinh. Trong lịch sử, có những năm chi 
nhánh Đức có đến 350 Hướng Đạo Sinh và Trưởng, có 
thể nói là chi nhánh mạnh nhất của Hướng Đạo Việt 
Nam tại Âu Châu. Hiện nay chi nhánh Đức có 3 liên 
đoàn đang sinh hoạt: Liên Đoàn Phan Sào Nam (Ber-
lin), Liên Đoàn Hoa Lư (Hamberg) và Liên Đoàn Hùng 
Vương (Frankfurt). 
Tuổi trẻ là tương lai của phong trào, Akela Lê Uyên Thi 
(Liên Đoàn Hoa Lư, Hamberg) đã thay mặt cho thế 
hệ trưởng trẻ đang dấn thân phục vụ cho phong trào 
nhận huy hiệu mừng 100 năm Hướng Đạo Thế Giới từ 
ban thường vụ. Được biết Akela Uyên Thi hiện là bầy 
trưởng Ấu đoàn Cờ Lau, một đơn vị tân lập tại mạn Bắc 
nước Đức và là một đơn vị Ấu hiện có con số đoàn sinh 
đông nhất tại Đức. 
Trong lúc các đơn vị HĐVN tại Hoa Kỳ hình thành rất 
dễ dàng mà lại còn được sự giúp đỡ đắc lực của BSA 
- Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (ấn loát và phát hành 

Ngay trước cổng Trại Họp Bạn 100 Năm Hướng Đạo Thế Giới tại Hylands Park, Chelmsford, Anh Quốc, phái đoàn Ban Thường Vụ HĐTƯ chụp hình lưu niệm                
(Ảnh Hồ Đăng) 



các tài liệu Hướng Đạo bằng Việt ngữ cung cấp cho 
các đơn vị Hướng Đạo người Việt) thì tại Đức Quốc 
công tác này là cả một vấn đề. Chính điều này đã làm 
cho HĐTƯ HĐVN phải tích cực nhiều hơn để gìn giữ 
ngọn lửa Phong Trào tại một chi nhánh có hoàn cảnh 
rất đặc biệt này. 
Nói về ý nghĩa việc chọn Berlin làm nơi tổ chức trại 
mừng 100 Năm Hướng Đạo, Ban Thường Vụ HĐTƯ 
cho biết: “Berlin là một thành phố lịch sử, nơi đây có 
một giá trị tuyệt đối về biểu tượng của thử thách”. Một 
thử thách cho phong trào Hướng Đạo Việt Nam là sẽ 
phải một ngày thật gần xây dựng lại Hội Quán đã bị 
‘tạm’ ngưng hoạt động từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. 
Trong suốt chặng đường 100 năm, Hướng Đạo đã mang 
lại không biết bao công ích cho nhân quần xã hội, đặc 
biệt về phương diện giáo dục công dân và xây dựng hòa 
bình. 2007 có thể là năm tổ chức Hướng Đạo Thế Giới 
sẽ nhận được giải Nobel Hòa Bình. Và “Một Thế Giới, 
Một Lời Hứa” là chủ đề mừng 100 năm Hướng Đạo. 
Trong chuyến đi thành công và lịch sử (Trại Bay) này, 
Ban Thường Vụ HĐTƯ đã may mắn được sự hỗ trợ của 
quý Trưởng và thân hữu HĐVN tại Âu Châu. Trưởng 
Nguyễn Đức Chung, Trưởng Trần Công Hoàng và 
Trưởng Nguyễn Trản giúp thực hiện công tác tiền trạm 
tại Luân Đôn. Bác Mạc Kinh cùng anh chị Trần Thái 
Dương đã hết lòng giúp quý trưởng trong việc cư trú 
và ẩm thực (ngay trong căn nhà nhỏ bé với một tình 
thương bao la tại khu chung cư Missenden, London). 
Khi đến Pháp, gia đình anh Mai Quốc Tuấn, Trưởng 
Vĩnh Đào và gia đình Trưởng Lý Trí Thanh Lương đã 
chu lo việc đón tiếp và vãng lai tại Paris tiền và hậu trại. 
Chi nhánh Đức, Truởng Huân (Cúc), gia đình Ngọc 
Anh và Hãn đã chân tình đón tiếp anh em tại Bá Linh 
từ lúc “lạc lõng” xuống tàu cho đến lúc “hối hả” lên 
tàu về lại Paris. Không quên sự ân cần của quý anh chị 
Hướng Đạo Trưởng Niên và quý Trưởng Liên Đoàn 
Thuận Hóa đã đón tiếp quý Trưởng đến từ Hoa Kỳ và 
Úc.  

Vài Nét Về Hướng Đạo Việt Nam
Tại Hải Ngoại: 
Hội Ðồng Trung Ương Hướng Ðạo Việt Nam (Interna-
tional Central Committee of  Vietnamese Scouting) đã 
có những hoạt động Hướng Ðạo mang tính chất dân 
tộc, duy trì văn hóa truyền thống trong công tác phục 
vụ cộng đồng và giáo dục trẻ em. 
Vào năm 1930 Thiếu Ðoàn Lê Lợi là đơn vị đầu tiên của 
Hướng Ðạo Việt Nam được thành lập. Vào năm 1957, 
Hội Hướng Ðạo Việt Nam được công nhận là thành 
viên chính thức của tổ chức Hướng Ðạo Thế Giới. Sau 
biến cố 30 Tháng Tư năm 1975, trụ sở Hội Hướng Ðạo 
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Việt Nam bị nhà cầm quyền Cộng Sản đóng cửa. Một 
số huynh trưởng và Hướng Ðạo Sinh đã phải từ biệt 
quê hương lánh nạn tại các quốc gia tự do. Trong lúc 
đoàn người di tản con bối rối với cuộc sống mới đầy xa 
lạ thì các đơn vị Hướng Ðạo đầu tiên đã được thành lập 
ngay trong các trại tị nạn để tiếp tục thực hiện các công 
tác phục vụ tha nhân và giáo dục trẻ em. 
Vào năm 1983, Hội Ðồng Trung Ương được chính 
thức hình thành sau hội nghị Costa Mesa, California, 
và sinh hoạt cho đến ngày hôm nay. Hiện nay có 5 quốc 
gia có đơn vị Hướng Ðạo Việt Nam: Hoa Kỳ, Gia Nã 
Ðại, Ðức, Úc và Pháp. Riêng tại Hoa Kỳ ,vì đất nước 
rộng lớn nên Hội Ðồng Trung Ương Hướng Ðạo Việt 
Nam được chia làm 4 Miền: Ðông, Trung, Tây Bắc & 
Tây Nam. 
Hiện nay có trên 4000 Hướng Ðạo Sinh Việt Nam ghi 
danh qua 51 liên đoàn Hướng Ðạo Việt Nam tại Hoa 
Kỳ. Từ năm 1983 cho đến nay, Hội Ðồng Trung Ương 
Hướng Ðạo Việt Nam đã tổ chức thành công 8 trại họp 
bạn Thẳng Tiến. 
Ngày Trại Họp Bạn qua mau nhưng có nhiều điều đáng 
nhớ đã lưu lại trong tâm của người Hướng Đạo Việt 
Nam: Tất cả Hướng Đạo Sinh gặp nhau tại trại họp bạn 
đã tiếp nhau trong tình thương và coi nhau như anh em 
ruột thịt mặc dù trước đó họ không biết nhau. Trong 
hàng cờ của 158 Quốc Gia (NSO - National Scout Or-
ganization) không có cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Trước năm 
1975, mỗi lần có trại họp bạn là có ngọn cờ Vàng của 
Việt Nam được kéo lên. Hướng Đạo Ba Lan và Hướng 
Đạo Việt Nam đã kết thân với nhau và cho nhau những 
giây phút kết tình thân ái rất đậm đà. Hướng Đạo Ba 
Lan hoạt động âm thầm trong lúc bị Cộng Sản cai trị. 
Các Em Nguyễn Mỹ Linh (Washington) và Nguyễn Vy 
(Berlin) đã kết thân được rất nhiều với các bạn Hướng 
Đạo Thế Giới (Nga, Hongkong, Đài Loan, Đức, Tiệp, 
Ukraine, Pháp, Anh, Phi Châu...). Và chắc chắn hai em 
Vy và Linh sẽ mang lá cờ trong tim của mọi chúng ta 
đến tham dự trại Họp Bạn Thế giới kỳ thứ 22 tại Thụy 
Điển vào năm 2011. Simply Scouting!  ■

Gấu Hiền Võ Thành Nhân 

ảnh Hồ Đăng
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 (Tài liệu sưu tầm của Trưởng Tôn Thất Hy) 

Nhiều người tự hỏi tại sao một tổ chức giáo dục Thanh 
Thiếu Nhi, phi chính quyền và bất vụ lợi như Phong 
Trào Hướng Đạo Thế Giới, với trên 28 triệu thành viên, 
hiện đang hoạt động tại 216 quốc gia và lãnh địa khắp 
hoàn cầu, được khởi đầu từ một cuộc cắm trại với 20 
thiếu sinh tại Brownsea Island, Anh Quốc, năm 1907, 
lại có thể đứng vững và phát triển không ngừng qua 
100 năm đầy biến động với hai cuộc Thế Chiến tàn 
khốc. Trong lúc đó, có biết bao nhiêu đoàn thể Thanh 
Thiếu Nhi khác, cũng có mục đích giáo dục, cũng rập 
theo cách tổ chức của Hướng Đạo, từ đồng phục đến 
hình thức sinh hoạt, lại còn được sự yểm trợ tích cực 
của chính quyền về mọi phương diện, nhưng chỉ tồn tại 
được trong vài thập niên rồi tàn lụi và đi vào quên lãng, 
chẳng còn được ai nhắc tới nữa. 
Hướng Đạo có những ưu điểm gì để thành công và 
được mọi giới trong cộng đồng thế giới tín nhiệm? Trải 
qua 100 năm, tự nó đã dẫn chứng cho chúng ta thấy: 
a/ Về tổ chức: Hướng Đạo là một tổ chức rất có quy củ 
và được phân quyền rõ rệt giữa các cơ quan lập pháp, 
chấp hành và tài chánh từ trung ương đến địa phương 
qua Văn Phòng HĐTG, trung ương tại Geneva và 7 Văn 
Phòng HĐTG Vùng, có Hiến chương quy định nhiệm 
vụ, nguyên lý phương pháp, được lãnh đạo bởi một cơ 
quan tối cao là Hội Nghị HĐTG và Uỷ Ban HĐTG là 
cơ quan chấp hành đại diện cho Hội Nghị HĐTG giữa 
những kỳ họp ba năm một lần. 
b/ Về nhiệm vụ: Nhiệm vụ của Hướng Đạo là góp phần 
vào việc giáo dục thanh thiếu nhi qua một hệ thống giá 
trị đặc căn bản trên Lời Hứa và Luật Hướng Đạo, nhằm 
giúp các em xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi đó 
con người tự phát huy hoàn toàn nhân cách và đóng 
vai trò xây dựng trong xã hội. Nhiệm vụ này được thực 

thi bằng cách: 
Giúp thanh thiếu niên tham gia vào một tiến trình giáo 
dục không chính thức suốt trong giai đoạn chuẩn bị 
trưởng thành. 
Sử dụng một phương pháp cụ thể giúp mỗi cá nhân 
(nam hay nữ) đóng một vai trò chính yếu trong sự phát 
triển thành người tự lập, có tinh thần tưong trợ, hiểu 
biết trách nhiệm và tận tâm.
Giúp thanh thiếu nhi xây dựng một hệ thống giá trị dựa 
trên những nguyên tắc về tâm linh, xã hội và cá nhân 
như đã được đề ra trong Lời Hứa và Luật Hướng Đạo. 
c/ Về Nguyên Tắc cơ bản: 
Hướng Đạo đón nhận tất cả trẻ em không phân biệt 
giai cấp, giàu nghèo, văn hoá, tôn giáo, chủng tộc hay 
quốc tịch.  
Hướng Đạo đặt tín nhiệm vào trẻ em, xem trẻ là một 
người có nhân cách, danh dự và tin tưởng rằng trẻ nào 
cũng đều có một vốn liếng, khả năng đức hạnh có thể 
trau dồi được. 
Hướng Đạo chú trọng đến tinh thần tự nguyện của 
đoàn sinh, không thể dùng áp lực hay cuỡng ép bất cứ 
trẻ nào vào Hướng Đạo. 
Hướng Đạo chú trọng giáo dục từng cá nhân một, nên 
không quan tâm mấy về số lượng và không hy vọng trở 
nên một phong trào quần chúng, vì lẽ không thể nào có 
đủ huynh trưởng để trông nom trẻ đúng theo phương 
pháp của Phong Trào. 
Giáo dục Hướng Đạo không phải là lối giáo dục sách 
vở và lý thuyết, mà một lối giáo dục bằng công việc làm, 
nhìn thấy ở Hướng Đạo hằng ngày. Hướng Đạo không 
phải là học đường mà là một lối sống. 
Giáo dục Hướng Đạo dùng trẻ để dạy trẻ, nên đã giao 
những công việc lãnh đạo cho từng nhóm nhỏ như 
Đàn, Đội, Tuần, Toán cho những người đồng trang lứa.  
Hướng Đạo không đào tạo những anh hùng một ngày, 

MỘT TRĂM NĂM HƯỚNG ĐẠO
Nơi cổng trại của Hội Hướng Đạo Việt Nam tại Pháp có cờ quốc gia - Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Nơi đây còn là tụ điểm của các Hướng Đạo Sinh và 
Huynh Trưởng HĐVN thích đến chụp hình lưu niệm.          (Ảnh Hồ Đăng)



mà muốn cho người thanh niên lúc còn bé ngày ngày 
gắng hết sức mình làm một việc tốt, để có thói quen 
và phản ứng tự nhiên về tinh thần giúp ích rồi đem áp 
dụng trong gia đình, ở sở làm và trong cộng đồng mình 
đang cư ngụ. 
Hướng Đạo xây dựng giáo dục của mình với những giá 
trị tinh thần để làm căn bản cho sự suy nghiệm tôn giáo 
của trẻ sẵn có, hay tôn giáo mà trẻ cần phải chọn lựa. 
Hướng Đạo là một đại gia đình mà phương pháp 
Hướng Đạo cố duy trì tình huynh đệ giữa các đoàn 
viên khắp hoàn vũ, và xây dựng thiện cảm và hoà bình 
với những người khác. 
d/ Các ưu điểm khác: 
Một điểm son khác của Hướng Đạo là “Sự Hợp Nhất 
của Phong Trào”. Tất cả các Hội HĐ Quốc Gia đều 
thống thuộc Tổ Chức HĐTG. Trong một quốc gia có 
nhiều hội HĐ, tất cả đều hợp lại thành một Liên Hội 
để hoạt động. Mọi đoàn viên HĐ (dù tân hay cựu) đều 
mang một mẫu huy hiệu, cùng có chung châm ngôn, 
Lời Hứa và Luật, lý tưởng Hướng Đạo. Điều này được 
biểu hiện trên huy hiệu Hướng Đạo Thế Giới: “vòng 
dây trắng có thắt gút dẹp bao quanh đóa Huệ trắng là 
biểu hiệu cho sự hợp nhất và tình huynh đệ Hướng 
Đạo khắp hoàn vũ. Ngay cả khi không thể tháo được 
cái gút, và dù cho cố hết sức để lôi kéo, khi vòng dây 
nới dãn ra, Phong Trào vẫn hiệp nhất không bao giờ bị 
phân hóa”. 
Tài liệu của HĐTG cho biết tại Liban, 12 Hội HĐ Hồi 
giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo và các tôn giáo 
khác đã sát cánh bên nhau để giữ vững Liên Hội Hướng 
Đạo của mình trong lúc chung quanh mọi người không 
ngừng tàn sát lẫn nhau. Các HĐS Liban đã giữ vững 
được tinh thần Hướng Đạo trong suốt thời gian khó 
khăn đó. 
Tại Do Thái, Liên Hội Hướng Đạo Quốc Gia quy tụ các 
HĐS Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo chính thống, Ki Tô 
giáo v.v…, tất cả HĐS không cùng chung tôn giáo đều 
kề vai sát cánh với nhau trong tinh thần Hướng Đạo để 
hoạt động. 
Cũng theo thống kê của VP/THTG, gần một nửa số 
lãnh tụ tai các nước đang phát triển và khoảng một 
phần ba lãnh tụ các nước công nghiệp đã là Hướng 
Đạo. Ngay tại Hoa Kỳ, cố Tổng Thống John F. Kennedy 
và Gerald Ford lúc còn nhỏ đều là đoàn sinh của BSA. 
Một bản thống kê cho thấy hội đồng quản trị của công 
ty IBM, một công ty lớn có tầm vóc quốc tế, 2/3 nhân 
viên đều là cựu Hướng Đạo Sinh. Trên thế giới, tỷ lệ 
những người đã là Hướng Đạo giữ các trách vụ quyết 
định trong xã hội cao hơn nhiều so với tỷ lệ cựu Hướng 
Đạo trên tổng số dân. Sự kiện này cho thấy Phong Trào 
HĐ đã đào tạo được nhiều nhân tài cho xã hội. 

Hoạt động Hướng Đạo đã rất hiệu nghiệm trong các 
công tác chống nạn thiếu nhi phạm pháp và sử dụng 
ma túy tại Anh Quốc, cũng như các công tác xóa nạn 
mù chữ, y tế công cộng, xây dựng nhà cửa cho người 
nghèo, phát triển cộng đồng tại các nước đang phát 
triển và cứu trợ thiên tai, nhất là thiên tai động đất và 
sóng thần tại Nam Dương, Tích Lan, Ấn Độ, Mã Lai và 
Thái Lan trong những năm vừa qua… 
e/ Các phần thưởng đã được trao tặng: 

 ► Năm 1981, HĐTG đã được cơ quan UNESCO Liên 
Hiệp Quốc trao tặng “Giải Thưởng Giáo Dục về 
Hoà Bình - Prize for Peace Education”. 

 ► Năm 1982, Cơ Quan Phù Luân Hội Quốc Tế (Ro-
tary International) vinh danh Phong Trào Hướng 
Đạo.

 ► Năm 1984, HĐTG được Phù Luân Hội trao tặng 
“Giải Thưởng Thế Giới Tương Thông -- Rotary 
Award for World Understanding” và được Hiệp hội 
Câu Lạc Bộ Quốc Tế Lions vinh danh (The Inter-
national Association of  Lions Club honours Scout-
ing). 

 ► Năm1988, Chương Trình Môi Sinh của Tổ Chức 
Liên Hiệp Quốc thừa nhận thành tích Bảo Vệ Môi 
Sinh Xuất Sắc của HĐTG. 

 ► Năm 1994, số hội viên HĐTG lên đến 144 quốc gia. 
f/ Dự Án Quà Tặng Cho Hoà Bình:

 ► Năm 2002, Hội Nghị HĐTG lần thứ 36 họp tại 
Thessaloniki, Hy Lạp, đã có sáng kiến đề xuất dự 
án “Quà Tặng Cho Hoà Bình – Project Gifts for 
Peace”. Tất cả HĐS và các hội HĐ quốc gia đều 
được mời tham dự. Dự án bao gồm các công tác cổ 
suý nhân quyền, khuyến khích phát triển làng mạc, 
đô thị, giáo dục và giữ gìn sức khỏe vệ sinh v.v… 
nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. 

 ► Năm 2003, các Hội HĐ Quốc Gia chọn lựa và đề 
nghị công tác. 

 ► Năm 2004, công tác đã chọn được chuyển lên cấp 
Vùng với đầy đủ chi tiết cụ thể. 

 ► Năm 2005, trình bày dự án trước Hôi Nghị HĐTG 
lần thứ 37 tại Tunisia 

 ► Từ 2005 đến 2007, các dự án đuợc thực hiện tại các 
quốc gia đề nghị. 

 ► Năm 2007 các hội HĐ quốc gia trình bày thành quả 
dự án đã thực hiện trước thế giới. 

Với thiện chí và quyết tâm thực hiện các dự án “Quà 
Tặng Cho Hoà Bình” trong suốt ba năm của 28 triệu 
HĐS khắp thế giới để mừng 100 năm Hướng Đạo, chắc 
chắn mọi người sẽ được vinh hạnh chứng kiến nhiều 
thành quả cao đẹp và to lớn chưa từng thấy trong lịch 
sử Phong Trào HĐTG ■
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Tuấn Việt  

Nghe tiếng Trưởng trong gia đình Hướng Đạo
Vừa trang nghiêm, vừa dịu ngọt lạ thường
Vừa uy quyền, vừa quyến luyến yêu thương
Vừa khuôn phép, vừa vui tươi cởi mở...

Trưởng:đứng núi cao tự tâm chọn lựa
Để dấn thân khởi một cuộc đăng trình
Đầy chông gai nhưng rực rỡ bình minh
Đầy thử thách nhưng dạt dào vinh dự...

Trưởng: nặng ba lô chất đầy nhiệm vụ:
-Đôi tay mềm uốn nắn những măng non
-Trái tim nồng giáo dục những người con
-Kinh nghiệm tốt luyện rèn dân tốt...

Tâm hồn Trưởng bừng bừng như lửa đốt
Vững niềm tin như Hồng Lĩnh, Thái Sơn
Nhận hy sinh như nhận cả nguồn ơn
Yêu trách nhiệm như yêu nguời lý tưởng.

Trước con em, Trưởng đúng là biểu tượng
Mang chính danh Hướng Đạo rất huy hoàng
Kế vị người anh cả thật cao sang
Luôn đóng ấn "Bi Pi" vào giới trẻ.

Vườn hoa Trưởng dù trăm hương ngàn vẻ
Trước cuồng phong vẫn ngào ngạt, xinh tươi
"Hướng đạo một ngày, Hướng Đạo một đời !"
Thật lý tưởng cho người xây lý tưởng.  ■

Trưởng Trích trong H
oa Bích H

ợp



Suốt 45 năm hoạt động, từ 1930, nổi trôi theo vận 
nước, để rồi sau một biến cố, Hướng Ðạo Việt Nam 
bị ngưng hoạt động ở quê nhà. 1975. Trong một giai 
đoạn lịch sử của đất nước, một bước ngoặt mới, một 
khúc quanh lịch sử nữa cho phong trào Hướng Ðạo 
Việt Nam, làm HÐ trên xứ người.
“Anh là người di tản bảy lăm, tôi cũng làmột gã thuyền 
nhân...” (lời nhạc trong bài Thuyền Nhân Tâm Khúc của 
Nguyễn Cung Thánh).Trong những đoàn di dân, lưu 
lạc, có nhiều người “trót mang dòng máu Hướng Ðạo”, 
đã một lần cài hoa Bách Hợp lên tim, làm sao mà quên 
được những tháng ngày đầy kỷ niệm trên quê hương, 
những đêm lửa trại, những chuyện tình bách hợp dưới 
những ngọn lửa hồng giữa rừng xanh hay trong những 
cuộc quây quần dưới ánh trăng nơi đồng nội... Tìm lại 
nhau trong trại tị nạn, nơi đệ tam quốc gia, phong trào 
HÐVN thực sự được tiếp nối bởi những trái tim còn 
chưa phai mùi “sắp sẵn”. Hồn Việt tại Nam Dương, Ra 
Khơi ở Phi Luật Tân..., và còn nhiều nữa là những trạm 
dừng chân cho Bách Hợp Việt Nam, rồi từ đó vươn lên.
Hãy sống thật lòng với hình ảnh của quê hương trên 
xứ người, mới nghe qua thấy sao là lạ, nhưng rồi cũng 
quen đi, có khác chi đâu làm HÐVN trên đất Mỹ, quê 
Tây. Mới đó mà đã tới những mấy mươi năm, bao khó 
khăn cũng vượt qua, HÐVN thực sự bước lên những 
bước tiến rất đáng tự hào, niềm tự hào này thực sự đã 
bắt đầu từ Thiếu Ðoàn Lê Lợi của Sếu Siêng Năng Trần 
Văn Khắc ra đời năm 1930 tại xứ Ngàn Năm Văn Vật 
(Hà Nội), niềm tự hào được tiếp nối vào năm 1957, khi 
mà Hướng Ðạo Thế Giới tiếp nhận thành viên thứ 75 
của phong trào, và sẽ còn mãi mãi, nhiều lần tiếp nối 
như thế nữa. 
Mấy mươi năm qua cùng anh, cùng chị, cùng tất cả, 
mình vẫn bên nhau, “...người Việt Nam hôm nay chỉ 
còn dư nơi đây những trái tim trong ngực đầy..”. (lời 
nhạc trong bài Ðám Ma Văn Hóa của Hà Thúc Sinh), 
nhờ thế mà mình vẫn sống, phong trào HÐVN vẫn tồn 
tại (mặc dù không còn Hội). Tuy danh từ hành chánh 
Hội HÐVN không còn nữa nhưng ai dám bảo rằng 
phong trào HÐVN đã chết? Tinh thần HÐVN đã tắt 

lịm? Chúng ta sẽ không đến nỗi ngu khờ để mà lầm lẫn 
cho rằng thủ tục hành chánh và tinh thần HÐ sẽ giống 
nhau?
Ðá đã mềm trên đường đi của đoàn người di tản 1975, 
có người mang theo được chiếc áo HÐ và nhiều người 
luôn canh cánh bên lòng chữ SẮP SẴN, những toán 
HÐVN của trời Đức, trời Tây, trời Mỹ, trời Úc... loáng 
thoáng trên đất người ta.
Ðá đã mềm cho bộ nhân, thuyền nhân từ quê hương đi 
về đất Thái, đất Phi và đất Mã..., trong những túp lều 
tranh, xung quanh những căn nhà tị nạn nho nhỏ, thiếu 
thốn tiện nghi, người ta bắt đầu nghe tiếng “hướng đạo 
sinh sắp... sẵn”.
Ðá đã mềm trên những đường đi của những thành phố 
mang tên xa lạ của Mỹ, của Pháp, của Hòa Lan, của 
Ðức quốc, người ta thấy thấp thoáng những người Việt 
Nam mang trên ngực áo, phía trái tim, một đóa hoa ba 
cánh màu hy vọng.
Ðá đã mềm trên đường về Costa Mesa (1983), khi Hội 
Ðồng Trung Ương HÐVN ra đời, khi những cánh 
chim lạc bầy tìm được về một vùng nắng ấm để cùng 
cất tiếng hót yêu người, yêu đời Hướng Ðạo.
Ðá đang mềm trong đoạn đường ngày nay, sau bao 
nhiêu năm, không ai ngờ, với hàng ngàn bước chân 
của anh chị em HÐVN cùng cất tiếng ca “HÐVN đuốc 
thiêng soi đường, HÐVN khó khăn coi thường…” trên 
khắp các nẻo đường của thế giới.
Ðá sẽ mềm trong đoạn đường của những bao năm tới, 
sẽ có hàng triệu bước chân HÐVN ngay trên đường 
quê hương để hát “...cho xã hội rạng ngời, chúng ta một 
lời...” hòa với lời ca thanh bình của đất nước.
Chân đã cứng thì đá phải mềm, đường di tản, đường bộ, 
đường biển, đường lưu vong, đường Việt Nam, đường 
thế giới, những đoạn đường với những bước chân qua 
trong bao thập niên, tinh thần Hướng Ðạo Việt Nam 
đã chứng minh được điều này. Và đường tương lai chân 
vẫn cứng ■

Bồ Câu Lãng Mạn
San Jose, 2015 - Kỷ niệm 85 năm HĐVN
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Cuộc đời Hướng Đạo lắm điều vui      
Những người chưa qua ải luyện trui      
Làm sao hiểu được người trong cuộc     
Một thời niên thiếu của chúng tôi 
Này nhé từ khi mới vào đoàn      
Tuyên hứa, được mang chiếc khăn quàng    
Bách Hợp thắm tươi cài lên áo       
Gặp nhau tay trái bắt nhịp nhàng
Họp đoàn cắm trại, gậy mang theo      
Gậy giúp ta chống, bước lên đèo     
Xuống núi gậy dùng làm điểm tựa     
Dẫu đường trơn trợt, khỏi ngã theo
Thám du rừng núi thẳm mịt mùng     
Bao nhiêu ghềnh thác chảy mông lung     
Có gậy chống, nhảy qua dòng suối        
Vớ giày không thấm ướt lung tung
Vô rừng nhìn thấy thú cũng kinh       
Lơ mơ chúng mổ ngay vô mình     
Nào là những rắn, trăn, bò cạp….       
Có gậy đây rồi: vật cứu tinh 
Dựng lều sử dụng gậy hai cây      
Dây căng giữa hai tấm tăng (tent) dày      
Dùng nút neo thuyền ta buộc chặt       
Cọc đóng quanh, lều khỏi lung lay  
Hai gậy vững như hai cột nhà     
Ngôi nhà Hướng Đạo chung của ta                        
Nhà che mưa nắng cùng bão tố      
Đồng đội ra vào chung tiếng ca
Gậy dùng để làm cáng cứu thương       
Lỡ khi bệnh ghé trại, dọc đường                           
Tay chân bị gãy hay thương tật        
Cáng chẳng thua chi tấm nệm giường
Nối gậy ắt dùng nút tháp cây       

Cột cờ cao ngất, ngọn cờ bay       
Chào cờ, nghe vọng hồn non nước       
Công đức tiền nhân bấy đến nay
Khi cần đo chiều cao của cây      
Bề ngang sông rộng nước dâng đầy    
Dùng gậy ta ắt thời đo được       
Hướng Đạo lắm nghề quả thật hay   
Khi cần lấy đồ vật trên cao               
Hai người giữ gậy chung tay vào        
Kề vai nâng gậy lên cao tít         
Lên đến cận kề cõi trăng sao…
Gậy Thiếu giúp ta chơi lắm trò      
Khó khăn đến mấy cũng chẳng lo     
Gậy giúp ta tay chèo tay chống       
Thuyền đời căng gió giữa sóng to
Gậy đẹp trang trí lúc diễn hành      
Tay cầm chắc gậy nhịp bước nhanh       
Những ngày hội lớn mùa họp bạn     
Nhạc trống chan hòa khúc tuổi xanh
Gậy nạng Tráng sinh mới ly kỳ     
Lên đường gậy mang ý nghĩa chi?     
Một bên nẻo thiện bên đường ác       
Hai ngã đường đời phải nghĩ suy
Gậy cùng các Tráng sinh Lên Đường      
Đường ngay trước mặt rạng sắc hương     
Hay đường đưa đến nơi tăm tối         
Thiện lành hung ác rõ hai phương
Gậy đã cùng ta vượt núi đồi     
Theo ta trong suốt những cuộc chơi        
Nhớ nhé khắc ghi thêm vào gậy      
Ngàn Hoa Bách Hợp thắm màu tươi ■

Phong Châu
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Chiếc Gậy Hướng Đạo  

Thơ Hướng Đạo 
Một thời là Thiếu sinh của Thiếu đoàn Lê Lợi thuộc Đạo Lâm Viên – Đà Lạt, Phong Châu là bút hiệu quen 
thuộc của Trưởng Hoàng Kim Châu trên các báo Hướng Đạo hải ngoại trong hơn hai thập niên qua. Mặc dù 
tuổi đã ngoài “thất thập” nhưng Phong Châu vẫn ba lô đi trại và thường xuyên viết nhiều bài về đề tài Hướng 
Đạo. Thơ là bộ môn mà Phong Châu thường sử dụng để đưa lên những hình ảnh rất quen thuộc của Hướng 
Đạo. Chúng tôi xin gửi đến quý Trưởng và các em một số bài thơ mô tả những thứ được gắn liền với một Thiếu 
sinh lúc còn sinh hoạt Hướng Đạo ở Việt Nam của thập niên 50, thế kỷ 20 ■



Vài nét về Hướng Đạo Thế Giới và 
Hướng Đạo Việt Nam
Được bắt đầu với cuộc cắm trại của 20 thiếu niên 
tại đảo Brownsea, Anh quốc vào mùa hè năm 1907, 
Hướng Đạo do Huân Tước Baden-Powell khởi xướng 
nay là một Phong Trào quốc tế của giới trẻ trên toàn 
thế giới với hơn 40 triệu đoàn sinh tại 223 quốc gia 
và lãnh thổ. Có nhiều định nghĩa khác nhau về Phong 
Trào Hướng Đạo, nhưng có thể hiểu một cách đơn giản 
mà tạm đầy đủ rằng Hướng Đạo là một phương pháp 
giáo dục, nhằm bổ túc cho gia đình và học đường, đáp 
ứng những nhu cầu mà hai nguồn giáo dục nầy không 
mang đến. Hướng Đạo phát triển sự tự mở rộng kiến 
thức, nhu cầu tìm tòi, khám phá, muốn biết. Hướng 
Đạo khai mở thế giới bên ngoài lớp học, lãnh hội những 
kỹ năng mới từ những người nầy rồi chuyển những học 
hỏi đó sang cho những người khác.
Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới (World Organization of 
The Scout Movement) là đại diện chính thức của Phong 
Trào Hướng Đạo trên toàn Thế Giới, có trụ sở pháp lý 
tại Geneva (Thụy sĩ) nhưng trụ sở điều hành lại được 
dời đến Kuala Lumpur (Malaysia) từ 18.6.2014, và sáu 
trụ sở đại diện tại sáu Vùng (Africa, Arab, Asia-Pacif-
ic, Eurasia, Europe and Interamerica) để yểm trợ cho 
các Hội Hướng Đạo tại mỗi quốc gia thuộc Vùng. Về 
phương diện địa lý, Việt Nam và Úc đều nằm trong 
Vùng Asia-Pacific. Cứ mỗi bốn năm lại có Họp Bạn 
Thế Giới (World Scout Jamboree) và Hội Nghị Hướng 
Đạo Thế Giới (World Scout Conference) tại một quốc 
gia được lựa chọn. Mỗi Vùng lại có Họp Bạn Vùng, Hội 

Nghị Hướng Đạo của Vùng, Họp Bạn trong Vùng của 
Ngành (có năm ngành căn cứ vào lứa tuổi và tùy theo 
quốc gia, đó là Nhi, Ấu, Thiếu, Thanh, và Tráng), Hội 
Nghị các Trưởng Huấn Luyện của Vùng… Mỗi Hội 
Hướng Đạo Quốc Gia lại có những sinh hoạt tương tự 
trong nội bộ quốc gia của mình hay liên quốc gia. 
Tuy Phong Trào Hướng Đạo đến Việt Nam vài năm 
trước 1930 nhưng chỉ hoạt động trong nội bộ người 
Pháp. Nhờ đọc được một quyển sách đầy thú vị về 
Hướng Đạo, cụ Trần Văn Khắc thành lập Đoàn Lê Lợi 
tại Hà Nội vào tháng 9 năm 1930. Đó là đơn vị Hướng 
Đạo Việt Nam (HĐVN) đầu tiên. Vào tháng 10 năm 
1930, Cụ Hoàng Đạo Thúy lập Đoàn Vạn Kiếp tại Hà 
Nội, sau khi tình cờ đọc quyển Éclaireur De France và 
vài tài liệu khác về Hướng Đạo của Pháp một vài năm 
trước đó. Nhờ sự hấp dẫn đối với thanh thiếu niên và 
những lợi ích của sinh hoạt nầy, Hướng Đạo lần lượt 
được phát triển tại miền Nam vào năm 1932, sang 
Campuchia vào năm 1934 rồi Hội Hướng Đạo Trung 
Kỳ được thành lập vào năm 1935 và Liên Hội Hướng 
Đạo Đông Dương được chính thức ra đời vào ngày 
22.9.1937. 
Nỗ lực thành lập Hội Hướng Đạo Việt Nam bắt đầu từ 
năm 1950 sang năm 1951 thì thành tựu sau phiên họp 
vào tháng 2.1951 tại Sài Gòn. Sau khi đất nước bị chia 
đôi vào năm 1954, Hội dời trụ sở từ Hà Nội vào Huế 
rồi vào Sài Gòn, sinh hoạt Hướng Đạo phát triển mạnh 
tại miền Nam. Trước tháng năm 1975, tại miền Nam 
Việt Nam có khoảng 15 ngàn Hướng Đạo Sinh và trở 
thành hội viên chính thức thứ 72 của Tổ Chức Hướng 
Đạo Thế Giới vào ngày 7.5.1957. Đã có 3 lần họp bạn 
quốc gia do Hội HĐVN tổ chức tại miền Nam trước 
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năm 1975. Đó là Phục Hưng (1959), Giữ Vững (1970) 
và Tự Lực (1974). Trong khi đó, Hội Nữ HĐVN được 
trở thành hội viên chính thức của Hội Nữ Hướng Đạo 
Thế Giới vào năm 1966. Nhờ những hoạt động giáo 
dục thanh thiếu nhi và góp phần giúp ích xã hội, Phong 
Trào Hướng Đạo Việt Nam được sự quý mến của mọi 
giới đồng bào và là một trong những tổ chức hiếm hoi 
được chánh quyền vào thời gian đó công nhận là có ích 
lợi chung (Sắc lệnh 566/TT/SL ngày 29/11.1968), cũng 
như Hội Hồng Thập Tự.

Hướng Đạo Việt Nam tại New South Wales (NSW)
Sau tháng tư năm 1975, theo chân làn sóng người người 
vượt biển, vượt biên, Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam 
xuất hiện tại các quốc gia có đông người Việt cư ngụ, 
trong đó có nước Úc. Theo các dữ kiện ghi nhận được 
thì vào cuối năm 1982, Liên Đoàn Phục Hưng bắt đầu 
sinh hoạt tại công viên Cabra Vale, Cabramatta (miền 
tây Sydney) nhờ nỗ lực của một số trưởng trẻ tuy mới 
từ trại tỵ nạn sang, nhưng đầy nhiệt tình, vốn yêu thích 
Hướng Đạo, có ước vọng góp phần tạo một sinh hoạt 
lành mạnh và hữu ích cho thiếu nhi Việt tại quê hương 
mới. Liên Đoàn do Trưởng Nguyễn Hữu Hướng trông 
nom. Gần cuối thập niên 1980, được sự khuyến khích 
và trợ giúp của vài Trưởng Hướng Đạo người Úc nhiệt 
tình, một số trưởng quanh vùng Bankstown đã tham 
dự các khóa huấn luyện và hoàn tất các thủ tục cần 
thiết theo quy định của Hội Hướng Đạo Úc trong việc 

thành lập đơn vị mới. Vậy là Liên Đoàn Bách Việt được 
ra đời tại Bankstown và trở thành một Liên Đoàn chính 
thức của Hướng Đạo Úc với tên là “Second Bankstown 
Scout Group” vào ngày 13.6.1989, còn Liên Đoàn Phục 
Hưng thì đã ngưng hoạt động trước đó một vài năm. 
Trong thời gian đầu, hoạt động của Liên Đoàn Bách 
Việt cũng chỉ bình thường vì nhân số chưa đông và 
thành phần trưởng cũng giới hạn. Từ giữa năm 1990, 
với sự thành lập Tráng Đoàn Lam Sơn do Trưởng 
Nguyễn Văn Thuất đề xướng nhằm thu hút thêm các 
nhân sự trưởng thành và nhiệt tâm, Hướng Đạo nhận 
được nhiều sự yểm trợ tích cực của phụ huynh Hướng 
Đạo Sinh, cựu trưởng và một số thân hữu, nhờ thế  
Liên Đoàn Bách Việt phát triển mạnh mẽ về nhân số 
lẫn nội dung. Đó là kết quả của một kế hoạch phát triển 
về nhiều mặt:
•	 nâng cao phẩm chất sinh hoạt của các đơn vị bằng 

cách tạo điều kiện cho các trưởng tham dự các 
khóa huấn luyện của Hội Hướng Đạo Úc và các 
khóa huấn luyện về Văn Hóa & Truyền Thống do 
HĐVN tổ chức 

•	 phong phú hóa sinh hoạt của Liên Đoàn qua các 
công tác phục vụ cộng đồng như tham dự Australia 
Day, Clean Up Australia Day, Tết Nguyên Đán, Tết 
Trung Thu… cùng một số sinh hoạt từ thiện và văn 
hóa, hoặc qua các buổi sinh hoạt chung ngoài trời 
với các đoàn thể thanh thiếu nhi khác.

•	 đẩy mạnh việc quảng bá và vận động để thu hút 
thêm đoàn sinh, thêm trưởng, thêm sự yểm trợ qua 
sự giúp đỡ của đài phát thanh và “Trang Sinh Hoạt 
HĐVN” hàng tháng trên Dân Việt và Việt Luận 
(hai báo có tòa soạn tại Sydney nhưng phát hành 
trên toàn nước Úc).

•	 liên lạc và hỗ trợ các đơn vị HĐVN tại các tiểu bang 
khác để mang lợi ích của sinh hoạt Hướng Đạo đến 
với nhiều trẻ em hơn đồng thời tạo thêm vị thế 
vững mạnh hơn cho Phong Trào HĐVN tại Úc.  

Sự hưng thịnh của Liên Đoàn Bách Việt cùng với nhu 
cầu phát triển đế đáp ứng sự mong đợi của một số 
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đồng hương đưa đến sự thành lập Liên Đoàn Văn Lang 
(First Canley Heights Scout Group) vào ngày 3.5.1992 
do Trưởng Đặng Trung Chính hướng dẫn hầu tạo 
điều kiện sinh hoạt thuận lợi hơn cho các Trưởng và 
đoàn sinh cư ngụ quanh vùng Cabramatta khỏi phải di 
chuyển xa để đến Bankstown.
Trên bình diện Liên Bang, cùng với các Liên Đoàn 
Đống Đa (Brisbane), Bạch Đằng (Perth), Lạc Việt (Ad-
elaide), Quang Trung và Tráng Đoàn Trần Văn Khắc 
(Melbourne), Toán Tráng Chi Lăng (Canberra) và 
Tráng Đoàn Biển Đông (Adelaide), sinh hoạt HĐVN 
vào những năm kế tiếp thật nhộn nhịp và hào hứng 
chưa từng có. Thời kỳ hưng thịnh nầy của HĐVN tại Úc 
đưa đến quyết định chung của Hội Đồng Trung Ương 
(cơ quan đại diện các đơn vị HĐVN tại hải ngoại) họp 
tại Le Breuil (Pháp) vào tháng 7 năm 1993 là đưa trại 
Họp Bạn của HĐVN tại hải ngoại lần tới đến với Úc 
Đại Lợi, dù có nỗi băn khoăn của một vài đơn vị là 
nước Úc nằm ở một vị trí xa xôi, cách biệt với Bắc Mỹ 
và Âu châu là hai nơi có đông đảo người Việt cư ngụ.            
Thế là sau hai năm tích cực chuẩn bị, cuộc họp bạn 
lần thứ năm “Trại Thẳng Tiến V” của HĐVN tại hải 
ngoại được tưng bừng khai diễn tại trại trường Glen-
field, Sydney từ 29.12.1995 đến 1.1.1996 với sự tham 
dự của ngót 500 trại sinh từ Perth, Brisbane, Adelaide, 
Canberra, Melbourne và Sydney cùng các phái đoàn từ 
Hoa Kỳ, Canada và Pháp. Lần họp bạn nầy thật đặc biệt 
nhờ có sự hiện diện của những nhân vật hàng đầu của 
Hướng Đạo Thế giới cũng như của cộng đồng người 
Việt tại Sydney như Chủ Tịch Ủy Ban Hướng Đạo Thế 
Giới Trưởng Neil Westaway, Giám Đốc Vùng Á Châu 
và Thái Bình Dương Trưởng Kim Kyu Young, Tổng Ủy 
Viên Hội Hướng Đạo Liên Bang Úc Dr William Wells, 
Tổng Ủy Viên Hội Hướng Đạo Tiểu Bang NSW David 
Kinchin, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW 
Ông Võ Minh Cương, Tổng Giám Đốc SBS Radio Luật 

Sư Lưu Tường Quang, Thượng Tọa Thích Bảo Lạc, 
cùng rất đông thân hào nhân sĩ và các Trưởng Hướng 
Đạo Úc các cấp. Đây hẳn phải là một kỷ niệm thật đặc 
biệt vì chưa bao giờ trại họp bạn HĐVN tại hải ngoại 
lại có sự tham dự của Chủ Tịch Ủy Ban Hướng Đạo Thế 
Giới và Tổng Ủy Viên Hội Hướng Đạo Quốc Gia sở tại. 
Cổng trại họp bạn Thẳng Tiến V, một trong những thủ 
công nổi bật của cuộc họp bạn nầy, nay vẫn còn oai vệ 
đứng tại trại trường Glenfield lại là một kỷ niệm đáng 
hãnh diện khác, vì chẳng mấy khi mà cổng trại họp bạn 
nào lại còn tồn tại sau khi những ngày trại đó đã qua.         
Để tạo thêm sự hào hứng và đáng nhớ cho cuộc họp bạn,  
Khóa huấn luyện Hồi Nguyên dung hợp chương trình 
huấn luyện của Hướng Đạo Úc với một số đề tài về văn 
hóa và truyền thống của HĐVN được Hội Hướng Đạo 
Úc công nhận là tương đương với khóa Dự Bị (Stage 3) 
của Hội đã được tổ chức ngay tại trại trường Glenfield, 
do Toán huấn luyện hỗn hợp Úc Việt đảm trách. Ngoài 
các Trưởng huấn luyện của Hội Hướng Đạo Úc, về phía 
Việt Nam có các Trưởng Mai Liệu, Nghiêm Văn Thạch, 
Vĩnh Đào và Nguyễn Thị Xuân Lan. Khóa do Trưởng 
ALT Nguyễn Văn Thuất giữ nhiệm vụ Khóa trưởng. 
Sau cuộc họp bạn, Ban Tổ Chức còn giúp đưa các trại 
sinh đến từ nước ngoài đi thăm thủ đô Canberra và 
thành phố Melbourne. Cuộc họp bạn Thẳng Tiến V là 
cao điểm của thời cực thịnh vào giữa thập niên 1990 
của HĐVN tại NSW mà cũng là thời hưng thịnh của 
HĐVN tại Úc. Những thành quả rực rỡ cùng những kỷ 
niệm thật đáng nhớ về trại họp bạn nầy có được nhờ 
sự đóng góp đầy nhiệt tình của đông đảo các trưởng, 
đoàn sinh, phụ huynh và thân hữu, nhất là những nỗ 
lực vượt bực của các Trưởng có trách nhiệm nặng nề 
như Đặng Trung Chính, Lê Minh Tâm, Hồ Văn Chánh, 
Trương Lương Công… cùng sự tích cực yểm trợ của 
cộng đồng người Việt nói chung và Hội Hướng Đạo 
Úc.
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Sau Thẳng Tiến V, HĐVN tại NSW trở về với nhịp sinh 
hoạt bình thường và vẫn tiếp tục có những đóng góp 
vào những hoạt động có ích lợi chung cho cộng đồng 
và xã hội như tham gia vào hội Tết Nguyên Đán, Trung 
Thu, Clean-Up Australia Day, Australia Day Celebra-
tion, gây quỹ giúp nạn nhân bão Linda tại Việt Nam 
vào 1998, tổ chức các chuyến lưu diễn văn nghệ tại các 
tiểu bang của hai nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang và Hà 
Thúc Sinh trong các năm 2001, 2003 và 2005… ngoài 
các hoạt động “thường xuyên và thuần túy” Hướng 
Đạo. Một điểm son đáng ghi nhận là từ năm 1999, hai 
Liên Đoàn Bách Việt và Văn Lang tại NSW đã giữ vai 
trò tích cực trong nỗ lực chung nhằm đẩy mạnh Chil-
dren’s Festival, ngày hội nầy thể hiện một số nét đặc sắc 
của Tết Nhi Đồng Việt Nam và của Children’s Day hay 
Children’s Festival tại một số quốc gia khác, thành một 
sinh hoạt văn hóa mới nhằm góp phần tạo thêm cuộc 
sống hòa hợp trong xã hội Úc, ngoài mục tiêu mang 
đến niềm vui và hãnh diện cho các em thiếu nhi. Chil-
dren’s Festival hiện là ngày hội thiếu nhi lớn nhất nước 
Úc do sự hợp tác chặt chẽ của một số đoàn thể thiếu 
nhi, thu hút nhiều ngàn trẻ em và thân quyến thuộc các 
cộng đồng văn hóa khác nhau tham dự vào ngày hội 
được tổ chức hằng năm tại Bankstown và Sydney.   
Từ đầu năm 1996 đến nay, vai trò lãnh đạo HĐVN tại 
Úc được các thế hệ trẻ trung hơn lần lượt đảm trách. 
Trong khi sinh hoạt HĐVN tại các tiểu bang khác có 
nhiều biến đổi thì tình hình tại NSW xem ra vẫn ổn 
định và vững vàng. Liên Đoàn Bách Việt vẫn do Trưởng 
Hồ Văn Chánh trông nom, còn trách nhiệm hướng dẫn 
Liên Đoàn Văn Lang đã được chuyển từ Trưởng Đặng 
Trung Chính sang Trưởng Trần Công Thúy Định. Liên 
Đoàn Bách Việt được xem là Liên Đoàn có nhân số 
đông đảo hơn cả trong South Metropolitan Region của 
Hội Hướng Đạo Úc, còn Liên Đoàn Văn Lang thuộc 
Hume Region lại được xem là rất năng động trong các 
sinh hoạt chung với Hướng Đạo Úc, và có rất nhiều 
nỗ lực trong các sinh hoạt với cộng đồng người Việt.  
Với trách nhiệm vừa trông nom Liên Đoàn Văn Lang 
vừa điều hành HĐVN tại Úc, Trưởng Trần Công Thúy 
Định đang cùng một số nhân sự nhiệt tình nỗ lực vượt 
bực nhằm mang lại thời hưng thịnh mới cho HĐVN tại 
Úc nói chung, và cho HĐVN tại NSW nói riêng.    
Nhịp cầu nối liền hai thế giới
Về phương diện pháp lý và hành chánh, hai Liên Đoàn 
Bách Việt và Văn Lang (cũng như tất cả các Liên Đoàn 
HĐVN tại Úc), đều là những Liên Đoàn chính thức 
thuộc hội Hướng Đạo Úc, có những nghĩa vụ và quyền 
lợi giống như tất cả các liên đoàn khác thuộc Hội. Điều 
này có nghĩa là mọi thủ tục thành lập, huấn luyện, sinh 
hoạt cho mỗi đoàn (Nhi, Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng) hay 
cho Liên Đoàn đều phải tuân thủ những qui định của 
Hội Hướng Đạo Úc. Tính cách nầy mang lại rất nhiều 
lợi điểm nhờ Hướng Đạo là một Phong trào giáo dục 

thế giới thu hút được vô số người thiện nguyện đầy 
nhiệt tình và khả năng, cùng với một số chuyên viên 
nhiều kinh nghiệm làm việc cho các Văn Phòng Hướng 
Đạo tại cấp trung ương  cấp vùng và cấp quốc gia, nên 
nội dung sinh hoạt luôn được cải tiến, được cập nhật 
hóa để đáp ứng với nhu cầu của giới trẻ cùng sự thay 
đổi nhanh chóng của xã hội. 
Với quá trình hoạt động lâu dài từ khi bắt đầu (vào năm 
1907) và đã có nhiều đóng góp quý báu cho nhân quần 
xã hội trên bình diện quốc gia cũng như quốc tế nên 
Hướng Đạo luôn được quý trọng. Tại Úc, Hội Hướng 
Đạo được dành cho vài ưu đãi, thí dụ như vai trò Thủ 
Lãnh của Hội Hướng Đạo Úc luôn luôn được các vị 
Toàn Quyền đảm nhận, các Hướng Đạo Sinh có đẳng 
hiệu “Queen’s Scout” được ưu tiên cứu xét khi tuyển 
chọn nhân sự, một số bộ môn huấn luyện trong Hội 
Hướng Đạo Úc được có giá trị quốc gia, những trợ giúp 
tiền mặt cho Hướng Đạo được khai giảm bớt thuế…  
Để trang trải các chi phí sinh hoạt, các đơn vị HĐ đều 
phải tự gây quỹ để mua sắm các vật dụng cần thiết, trả 
tiền điện nước và bảo trì cơ sở hội họp (vốn là các hội 
trường HĐ, Scout hall, tài sản thuộc Hội Hướng Đạo 
Úc). Mỗi đoàn sinh đều phải đóng tiền niên liễm và 
bảo hiểm hằng năm cùng trại phí và các sinh hoạt phí 
khác, các trưởng cũng phải tự đài thọ các chi phí như 
vậy, lại thêm chi phí tham dự các khóa huấn luyện (trừ 
khi đơn vị HĐ có chính sách đài thọ chi phí nầy cho các 
trưởng). Việc gây quỹ để tự túc, tự lập là một thực tế mà 
mỗi đơn vị HĐ cũng như mọi đoàn thể khác đều phải 
tự đảm đương, cũng giống như mỗi cá nhân phải tự 
tìm cách mưu sinh để tồn tại, vì đó là một trong những 
yếu tính của cuộc sống.
Về mặt văn hóa nguồn cội thì cũng như bất cứ đơn vị  
HĐVN nào khác tại hải ngoại, HĐVN tại NSW cũng 
phải dựa vào cộng đồng người Việt để được di dưỡng 
và vun bồi, vì rõ ràng là Hội Hướng Đạo Úc chỉ có thể 
mang đến những hướng dẫn chủ yếu về Phong trào 
Hướng Đạo cùng nếp sống Úc, chứ không thể nào đáp 
ứng được những nhu cầu về văn hóa Việt vốn chỉ có thể 
có được từ môi trường Việt và do con người Việt.   
Để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu đó cho tất cả đơn vị 
HĐVN tại hải ngoại, Hội Đồng Trung Ương HĐVN 
(tại hải ngoại) đã được thành lập và Hiến Chương được 
công bố tại Costa Mesa (Hoa Kỳ) vào ngày 3.7.1983 xác 
định vai trò của Hội Đồng là mối dây liên lạc tinh thần 
và tình cảm giữa các đơn vị Hướng Đạo gốc Việt trên 
toàn thế giới. Cho đến nay, mối dây nầy vẫn tồn tại 
và đậm đà. Mười cuộc họp bạn Thẳng Tiến quy tụ các 
Hướng Đạo Sinh gốc Việt tại hải ngoại đã được luân 
phiên tổ chức tại Âu châu, Bắc Mỹ và Úc Đại Lợi trong 
30 năm qua (1985-2015). Các khóa huấn luyện Văn 
Hóa & Truyền Thống tiếp tục diễn ra tại những nơi 
có các đơn vị HĐVN sinh hoạt để trang bị thêm hành 
trang văn hóa Việt và truyền thống HĐVN cho các 
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trưởng HĐVN hầu đáp ứng sự mong đợi của các phụ 
huynh Hướng Đạo Sinh.   
Một cách tổng quát, Hướng Đạo Việt Nam như một  
nhịp cầu nối liền hai thế giới: một thế giới bên nầy cầu 
là quốc gia sở tại với nhu cầu sống ổn định, thăng tiến, 
hội nhập… trong đó HĐ Úc như một con đường rộng 
mở tiếp nhận các đơn vị HĐVN trong tinh thần “bốn bể 
đều là anh chị em” theo tôn chỉ của Phong trào Hướng 
ĐạoThế Giới, và một thế giới bên kia cầu với những giá 
trị văn hóa nguồn cội, với các nhu cầu tinh thần, tình 
cảm… Nhịp cầu nầy góp phần tạo thêm sự vững vàng 
và quân bình cho cuộc sống của những người trong 
Phong Trào HĐVN.
Nhìn lại đoạn đường hơn 30 năm đã qua trong cuộc 
hành trình 40 năm của người Việt tại NSW, HĐVN tại 
NSW có thể hãnh diện là đã chu toàn được sứ mạng 
“nhịp cầu của hai thế giới”. Nhiều thế hệ thanh thiếu 
niên đã trưởng thành từ môi trường Hướng Đạo tại 
NSW trong hơn 30 năm qua, đã vào đời và đang là 
những công dân hữu dụng tại nước Úc, đồng thời vẫn 
còn giữ gìn được một số nét đặc sắc của văn hóa Việt. 
Từ môi trường HĐ, cũng đã có những ánh sao rực sáng 
trong những nỗ lực phục vụ cộng đồng và xã hội hoặc 
trong lãnh vực chuyên môn của mình. Hai Liên Đoàn 
Bách Việt và Văn Lang vẫn hoạt động đều theo đường 
hướng đã được vạch sẵn, với đông đảo đoàn sinh so 
với các đơn vị HĐ Úc khác.  Đó chính là mục đích của 
Phong Trào HĐVN tại hải ngoại: giúp Hướng Đạo Sinh 

trở thành những công dân tốt, sống hạnh phúc, nhưng 
vẫn không quên nguồn cội Việt Nam. Liệu cái nhịp cầu 
nối liền hai thế giới mà HĐVN đang giữ sẽ còn bền 
vững được bao lâu thì đó lại là một vấn dề khác. Câu 
trả lời sẽ tùy thuộc vào một số yếu tố then chốt như nỗ 
lực và khả năng của các trưởng, sự quan tâm và yểm 
trợ của phụ huynh, tình hình chung của xã hội cùng tác 
dụng của ba yếu tố đó đối với các em đoàn sinh. Câu 
trả lời thực sự chỉ có thể có được một cách rõ ràng vào 
cuối một vài thập niên tớ ■   

Nguyễn Văn Thuất

Tài liệu tham khảo:
1. http://www.scout.org
2. http://www.cyclopaedia.de/wiki/Hoi_Nu_Huong_
dao_Viet_Nam
3. http://www.cyclopaedia.de/wiki/Hướng_đạo_Việt_
Nam
4. Trần Văn Khắc, Lịch sử Hướng Đạo Việt Nam, To-
ronto Canada, 1985
5. Phạm Văn Nhơn, Kỷ Yếu Hướng Đạo Việt Nam 
1930-1945, Việt Nam, 2009  
6. Lê Ngọc Bưu, Những Dấu Ấn 85 Năm Hướng Đạo 
Việt Nam (1930-2015), Việt Nam, 2015  
7. Phù Sa, Nội san của Hướng Đạo Việt Nam tại Úc, 
1991-1996
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Cụ Bi – Pi đội nón rộng vành
Trông người Cụ đẹp dáng người thanh

Suốt đời chiếc nón cùng theo Cụ
Đi vòng thế giới lẫn nước Anh

Binh nghiệp Cụ: sĩ quan kỵ binh
Tay gươm tay súng bước đăng trình

Năm châu bốn biển đi cùng khắp
Chiếc nón một thời theo chiến chinh  

Đến khi đất nước rộn thanh bình
Bao nhiêu mầm sống được tái sinh
Thế kỷ hai mươi, năm lẻ bảy (1907)

Hai mươi em Thiếu, Hướng Đạo Sinh
Mỗi em một chiếc nón rộng vành

Để che mưa sớm nắng chiều hanh
Họp đoàn, cắm trại, băng sông suối
Nón cũng theo nhau đêm dạ hành

Ý nghĩa nón rộng vành ra sao?
Nón đo góc độ đưa tay chào

Mắt hướng quốc kỳ mang hồn nước
Là lúc mắt ngời sáng như sao

Nón chỉ cho ta bốn hướng đời (1)
Đông tây nam bắc, giữa biển khơi

Như sao Bắc đẩu trên trời rộng
Dẫn dắt ra đến đích cuộc chơi   

Đôi lúc dừng bên dòng suối trong 
Nắng gắt môi khô rát cả lòng 

Dùng nón rộng vành nghiêng múc nước
Uống vô vài ngụm cổ hanh thông

Đôi khi cũng làm kiểu “tiện tay”
Nón sẵn đây rồi quả là hay  

Mua rau với quả cho đầy nón
Mang về nấu nướng, khéo xở xoay 

Tung nón lên trời làm tiếng reo 
Trăm người hô vạn người hô theo 

Dô ta! Dô tá! À dô tá…
Vang núi rừng…át tiếng hùm beo…

Chiếc nón của ta đội trên đầu 
Giữ gìn cẩn thận nhớ bảo nhau

Cùng với gậy, ba lô, lều trại… 
Suốt đời há dễ quên được đâu… ■

1. Bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Múi phía trước nón chỉ hướng 
Bắc, thiếu sinh luôn tìm hướng Bắc để định vị các hướng đi.

Chiếc Nón
        Rộng Vành

    Phong Châu

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Baden-Powell



Kỷ niệm 85 năm PT-HĐVN, tôi xin được bày tỏ 
Một Chút Tình của mình với các Trưởng mà qua môi 
trường HĐ tôi có dịp quen biết. Các Trưởng cũng đã 
thuộc hàng...”lão lão!”, tuổi đời đã hơn 80, hiện đang 
đứng trước (hay đã bước qua?) ngưỡng cửa 90!
Đối với các Trưởng, có lẽ tôi cũng như bao ACE-HĐ 
khác mà các Trưởng biết đến, hẳn không “thân thiết” 
cho lắm, thế nhưng riêng tôi thì lại trân quý sự quen 
biết này và muốn gởi đến các Trưởng, như một món 
quà mừng Năm Mới, 2016. 

Trước hết ở trong nước:
                                            

Trưởng LÊ PHỈ
Dân Dalat ai cũng biết Tr. là Hiệu Trưởng trường Việt 
Anh (VA), đường Hải Thượng, và cũng là một Trưởng 
HĐ “lâu đời” thuộc Đạo Lâm Viên. Tuy vậy, nếu có thể 
nói, bà con biết đến Tr. nhiều hơn nữa là do trường VA 
(bỗng dưng) biến thành trung tâm (bất đắc dĩ) chứa 
hàng ngàn người dân từ số 4, số 6... bồng bế chạy vào 
thành phố lánh nạn đạn bom trong biến cố Tết Mậu 
Thân! 
Sau đó tuy có chuyển bà con sang vài nơi khác, như 
trường Tân Sanh, Thao trường, nhưng VA vẫn được coi 

là tâm điểm. HĐS Đạo Lâm Viên (mặc nhiên) là thành 
phần nồng cốt điều hành, trông nom các nơi này cho 
đến khi giải tỏa.
Biến cố Mậu Thân giúp tôi quen biết thêm một số anh 
em và nhất là sau chuyến công tác “đầy phiêu lưu mạo 
hiểm”, Kha Yersin-216, nay là Thanh, cùng Trưởng Vĩnh 
Tôn, Phó Đạo Trưởng LV-Trưởng phái đoàn,  mang 
quà tặng của Đạo ra Huế tặng cho những nạn nhân 
chiến cuộc, dần dần chúng tôi trở thành thân thiết với 
nhau hơn. Tôi được “quen Tr. Phỉ hơn” cũng trong thời 
điểm Mậu Thân.

Khi Hội Hồng Thập Tự VNCN-Phân Bộ Dalat chính 
thức hoạt động và tôi là nhân viên thường trực, Tr. Phỉ 
đã cho mượn làm Văn phòng tạm thời nơi trường VA 
mãi đến khi xây dựng Cơ sở HTT hoàn tất. Anh em 
thường gặp nhau trong thời gian này và Tr. cho biết, 
nếu tôi muốn, sẽ giới thiệu việc làm để... đời sống 
thong thả hơn.

Một trong đôi ba kỷ niệm khó quên đối với tôi: không 
nhớ khoảng năm nào, trời Dalat mưa tầm tã và cũng 
khá lạnh, tôi lái xe HTT chạy ngang Đạo quán Lâm 
viên và ghé vào vì thấy anh chị em HĐ khá đông. Đạo 
quán (vì nhỏ) chứa không hết nên phải ngủ trong lều 
cắm trên đồi đối diện. Hỏi thăm, được biết thuộc Đạo 
Trấn Biên-Biên Hòa (nếu nhớ không sai!) lên thăm và 
đúng lúc mưa dầm vừa ướt át vừa lạnh lẽo, anh chị em 
chịu không nổi!  Sau khi trấn an và hứa sẽ tìm chỗ khác 
cho anh chị em, tôi chạy đến trường VA, tìm Tr. Phỉ. 
Ban đầu Tr. không muốn giúp vì trước đó, không biết 
Đội hay Tuần nào đến ở và đã... phá hư một vài bàn 
ghế nhà trường. Tuy vậy rồi Tr. cũng đồng ý và tôi chạy 
trở lại Đạo quán, trên đường phải đi ngang qua Trụ sở 
HTT, tôi vào gọi thêm em Hoàng, cựu Kha sinh Yersin, 
tiếp tay. Sau khi nói chuyện và anh chị em Trấn Biên 
đồng ý: xe sẽ chở các Sói đến trước, còn lại tất cả đi bộ 
theo “bản đồ hướng dẫn”,  hành trang, lều chõng xếp 
gọn để trong Đạo quán và chúng tôi sẽ lần lượt mang 
đến cho anh chị em...
Khi tất cả mọi chuyện đâu vào đấy, chúng tôi không 
quên ân cần nhắc nhở anh chị em giữ gìn để không 
phiền lòng Tr. Phỉ như đã hứa, đồng thời sẽ báo tin cho 
các Kha, nay là Thanh, đến chơi chung với anh chị em 
v.v… Sau đó tôi và Hoàng chạy xe đến cuối hồ Xuân 
Hương (hướng nhìn về trường Võ Bị QG) để không ai 
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thấy, và rửa xe hơn tiếng đồng hồ bởi bùn dính đầy cả...

Vài năm sau, tuy rất ư thích thú với công việc xã hội vô 
vị lợi nơi HTT, tôi xin nghỉ để… lo đời sống riêng của 
mình và Tr. Phỉ đã giới thiệu việc làm cho tôi như đã 
hứa!

Sau tháng Tư 1975, được biết Tr. bị đi “học tập cải tạo” 
và tôi đã ra đi... Rồi cũng nghe tin Tr. về lại với gia đình 
và nay lại thêm “nghề châm cứu: giúp ích mọi người...!”

Một hôm tôi nghe điện thoại và bên kia đầu dây: anh 
Phỉ đây, anh hiện ở Paris và đang ở nhà anh Thạch! 
Ngày hôm sau, anh đã  thu xếp thời gian sang Munich 
thăm gia đình tôi một ngày. Sở dĩ anh em gặp lại nhau 
là do anh Thạch mở Video trại Thẳng Tiến 1 cho coi. 
Anh “phát hiện” có tôi trong đó và anh Thạch đưa số 
đ/t của tôi ngay.  
Cũng là nhân duyên (lành) đưa đẩy sau mấy mươi 
năm...

Ở Âu châu:
Trưởng  NGHIÊM VĂN THẠCH

Tôi biết và liên lạc với Tr. là nhờ nhận được Danh sách 
các Trưởng đang... “lưu vong” khắp nơi do Văn phòng 
HĐVN-Hải ngoại, qua anh Nguyễn quang Minh lúc 
bấy giờ, gởi cho.
Giáng sinh năm 1982, CN Pháp tổ chức trại Phục Hưng 
cho Tráng & Trưởng ở Âu châu. Các CN Đức, Hòa Lan, 
Ý, ngoài Pháp, đáp lời mời tham dự và đây cũng là lần 
đầu tiên tôi gặp Tr. nhờ kỳ trại này.
Hội nghị Trưởng tổ chức tại Costa Mesa 1983, CN-Đức 
đã ủy quyền, nhờ Tr. đại diện tham dự họp. 
Sinh hoạt HĐVN ở Âu châu trong thập niên 80 phải 
nói là… sinh động, rộn ràng và đó cũng nhờ CN Pháp, 
mà Tr. Thạch là Đầu Đàn, thường xuyên liên lạc, tới lui 
đóng góp với các CN trong Vùng. Đặc biệt khi CN-Đức 
tổ chức trại hoặc họp hành trong suốt thập niên 80 và 

vài năm sau đó, Tr. luôn có mặt khiến ACE rất lên tinh 
thần! 
Một kỷ niệm không thể quên: trại HĐ-Âu châu, trại 
Giữ Vững, do CN-Đức tổ chức tại Oberschleißheim / 
Munich mùa Hè năm 1984 với sự tham dự của các CN 
Bỉ, Hòa Lan, Na Uy, Pháp, Ý, một đám cưới HĐ đã diễn 
ra: nhà trai là CN-Đức, Tr. Bùi hữu Tuấn LĐ Thất Sơn, 
và nhà gái là CN-Ý, Tráng sinh Nguyễn thị Ngân TĐ 
Nguyễn Trãi. Mai mối là CN-Hòa Lan với Tr. Vũ công 
Cường, Bùi năng Phán; Cha Nguyễn Xuyên, CN-Bỉ, 
chủ lễ Thánh Lễ và CN-Pháp, Tr. Nghiêm văn Thạch, 
chủ hôn chứng kiến hai bên ký giấy... “chung thân”! 
Trại sinh cũng đã hăng hái tham gia sôi động suốt từ 
trưa cho đến tối với hôn lễ, tiệc tùng.
Những kỳ trại huấn luyện chẳng hạn như Dự Bị Tráng 
ở Erding năm 1986, Dự Bị Thiếu ở Weinstadt-Strümp-
felbach năm 1989, nơi nào Tr. cũng là Huấn luyện 
viên... “nồng cốt”!



Ở Hoa Kỳ: 
Trưởng NGUYỄN XUÂN MỘNG

Thời gian đầu mà tôi hân hạnh biết đến Tr. là qua môi 
trường Hồng Thập Tự  Dalat (HTT-DL). Lúc bấy giờ Tr. 
là Trưởng Khu Công Chánh Cao Nguyên Trung Phần, 
tương tự “Tướng Tư Lệnh (Công Chánh)Vùng 2”!
Cơ sở HTT-DL với sự giúp đỡ tận tình, trong khả năng 
cho phép, của Tr. đã hoàn thành từ việc biến một dốc 
đồi thành mặt bằng, đào móng đổ ciment, xây đá làm 
nền, sau cùng ráp và dựng ngôi nhà “tiền chế” dùng 
làm Trụ sở, tôi nhớ là, không tới 2 tháng!

Thật cảm động khi tổ chức Dự Bị Tráng vào mùa Đông, 
năm đó 1986, tuyết quá sức nhiều mà lại bão lớn, các 
Tr. Cường, Phán CN-Hòa Lan  và Tr. Chuẩn, Thạch 
CN-Pháp đã “gồng mình lặn lội đến giúp” khi mà xa lộ 
chỉ chạy được 30 Km/giờ vì bão tuyết!
Năm 1987, trại Bách Hợp 1 ở Karben / Ffm. a. Main, có 
lẽ đây là lần duy nhứt ngoài Tr. còn có “phu nhân”, tức 
chị Thạch và các con cùng tham dự. Các em là những 
HĐS cho nên sang Đức dự trại… đều đều!
Và cũng khó quên khi mà lần đầu nghe Tr...” đơn ca”! 

Trại Bách Hợp 9 năm 2003 tổ chức ở Brexbachtal/Sayn 
(Koblenz), trong đêm lửa trại Tr. đã... đơn ca (quên mất 
bài nào) trước sự ngạc nhiên một cách thích thú của 
ACE.
Còn nhiều, nhiều kỷ niệm nơi các trại mà Tr. đã lặn 
lội đường xa, khi thì tham dự, khi thì góp sức tận tình.  

Cá nhân tôi, và có lẽ kể cả những ACE CN-Đức trong 
khoảng thời gian sinh hoạt nói trên, sẽ không quên 
những hình ảnh của Trưởng!
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Nói đến Tr. Mộng mà quên nhắc đến Tr. LÂM NGỌC 
LIÊN, “bề trên” Tr. Mộng, tôi nghĩ, là một... thiếu sót! 
Hai Trưởng là hình ảnh gương mẫu của “tình nghĩa vợ 
chồng, là bậc Cha Mẹ luôn hết lòng thương yêu, chăm 
lo cho con cái”. 

Tr. Liên cũng là một Trưởng trong Ấu đoàn Lê Lai - 
Đạo Lâm Viên. Sinh hoạt của Đạo, từ Ấu, Thiếu và Kha 
(Thanh) cũng như Nữ Thiếu Châu Phong, Trưng Trắc, 
mỗi Đơn vị chia nhau một chỗ trên đồi Cù mỗi cuối 
tuần, cho nên thỉnh thoảng tôi gặp Tr. Liên cũng như 
gặp các Trưởng sau giờ sinh hoạt.

Đạo LV được Thành phố cấp cho một miếng đất dùng 
xây Đạo quán mới ở đầu đường Phạm Ngũ Lão, cuối 
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dốc lên nhà Thờ và đối diện với Ấp Ánh Sáng, hướng về 
trung tâm Thành phố: khu Hòa Bình. Ngày làm lễ đặt 
viên đá đầu tiên cũng… rầm rộ lắm nhưng thời gian 
sau... tìm lại viên đá cũng gay! Mãi đến khi Trưởng Trần 
Văn Khắc tạm thời đảm nhận trách vụ Đạo Trưởng, 
Trưởng Khắc đã vận động, kêu gọi và việc xây Đạo quán 
mới... rầm rộ trở lại. Tr. Mộng cũng hết lòng, ủi đất, hạ 
cây… ( Tr. Khắc có ghi lại chi tiết trong quyển Hồi ký 
Lịch Sử HĐVN của Trưởng do LĐ Chi Lăng - Toronto, 
Canada xuất bản năm 1985) Cũng trong thời điểm này, 
hy vọng tôi nhớ không sai, Tr. Khắc “muốn Tr. Mộng 
trở thành một Trưởng chính thức” và Tr. Khắc là người 
“nhận lời Hứa của Tr. Mộng”!  Tôi và Tr. Mộng là “anh 
em HĐ” kể từ đó.

Lần đầu sau lưu vong, năm 1990 tôi gặp lại hai Tr. Mộng 
và Liên tại trại Thẳng Tiến 3 ở San Jose. Tan trại khoảng 
vài ngày sau, Tr. Nghiêm hữu Phỉ, cựu Kha Trưởng Yer-
sin-216, đưa tôi đến Sacramento thăm gia đình hai Tr., 
hôm đó chỉ có Tr. Mộng ở nhà, Tr. Liên dự khóa tu học. 

Trại kỷ niệm 100 năm PT - HĐTG (1907 - 2007) BTV 
ủy nhiệm CN-Đức và được tổ chức tại Bá Linh, tôi lại 
được gặp hai Tr. Lần này chuyện trò cũng không nhiều 
vì... bận bịu công việc trại. 
Tôi thật cảm động, rất cảm động khi Tr. Liên kể lại là 

Tr. Mộng đến Pháp, Paris, thì đã quá mệt, không muốn 
đi đâu nữa, chỉ muốn nằm nhà. Tr. Liên nói rằng “Bố 
nói sang đây phải đến thăm Tr. Phước mà bây giờ than 
mệt không sang Đức, vậy thì... em đi một mình…” Tr. 
Mộng đã... hết mệt, cùng sang Đức! Và khi Tr. Liên gọi 
tôi là Cậu trong lúc chuyện trò, thật tôi vui thích làm 
sao... Tôi được trở thành người em nhỏ của chị Liên, 
anh Mộng!

Trại Thẳng Tiến 9 tôi có gặp Tr. Mộng trong khoảng 
thời gian thật ngắn ngủi. Người con trai của Tr., cũng 
là một Trưởng HĐ, đưa đến thăm trại và trở về ngay 
sau đó, Tr. Liên được biết bận việc nên không cùng đi.

o0o

Như đã thưa, tôi xin phép được bày tỏ Một Chút Tình 
của mình đối với quý Trưởng... 90 (hay gần!) mà tôi 
hân hạnh được cùng chung sức một thời, lời vắn tình 
dài mong Trưởng hoan hỉ...

Cũng cám ơn BBT đã cho tôi “mượn đất” tỏ bày... ■

Gà lôi tận tụy
   CN-Đức
     2015

C Vu



Từ ngày gia nhập sinh hoạt với Hướng Đạo ở tuổi 
thiếu sinh, chúng tôi được nghe đến tên một vị thánh 
của Thiên Chúa Giáo. Đó là Thánh George (Saint 
Geoge) là vị Thánh bổn mạng của Phong Trào Hướng 
Đạo Thế Giới. Các Trưởng đàn anh (thiếu trưởng, liên 
đoàn trưởng, đạo trưởng) nhiều lần kể cho chúng tôi 
nghe về những hành vi nghĩa hiệp của vị Thánh này. 
Chính những hành vi nghĩa hiệp đó mà người sáng 
lập ra Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới là huân tước 
Baden-Powell đã chọn vị Thánh này làm Thánh bổn 
mạng cho cả một Phong trào có 162 quốc gia thành 
viên trên thế giới và Phong Trào đó đã tồn tại, phát 
triển hơn một thế kỷ nay (thành lập từ năm 1907). 
Chúng tôi là những thiếu sinh được khuyên là nên 
noi theo tấm gương hy sinh và giúp ích của vị Thánh 
này với ngụ ý nên làm điều tốt điều lành và tránh điều 
xấu điều ác. Cụ Baden-Powell vốn là tín đồ Cơ Đốc 
Giáo, có niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo và đề cao tín 
ngưỡng tâm linh. Trong rất nhiều lần nói chuyện với 
Hướng Đạo Sinh cũng như những bài viết của Cụ trên 
những tạp chí Hướng Đạo và Giáo Dục ở nước Anh 
sau kỳ đệ nhất thế chiến (1914 – 1918), Cụ đều khuyến 
khích các Hướng Đạo Sinh (Trưởng và đoàn sinh) nên 
cân nhắc lựa chọn cho mình một tôn giáo để phó thác 
niềm tin. Ngoài ra Cụ cũng đề nghị với các Hướng Đạo 
Sinh nhiều phương cách để chiêm nghiệm những cảm 
nhận có tính cách tâm linh, vì Hướng Đạo Sinh “nhất 
định” không phải là những kẻ vô thần. Bởi những lý do 
đó, Cụ nhận Thánh George làm thánh bổn mạng cho 
Hướng Đạo Sinh trên toàn thế giới là điều không có gì 
nghịch lý với lý tưởng phục vụ tha nhân, giúp ích mọi 

người của Hướng Đạo.
Như chúng ta đã biết, Phong Trào Hướng Đạo khởi 
đầu từ nước Anh, sau đó lan dần sang các nước thuộc 
địa của Anh rồi du nhập vào các nước Âu Châu khác, 
Á Châu, Mỹ Châu, Phi Châu và một số quốc gia ở vùng 
Cận và Trung Đông, trong đó có nhiều quốc gia mà 
dân chúng có niềm tin tôn giáo khác với Cơ Đốc Giáo. 
Dù vậy Phong Trào Hướng Đạo ở nhiều quốc gia cũng 
đều cử hành “Ngày Tưởng Nhớ” vị Thánh bổn mạng 
của Hướng Đạo cho đoàn sinh của họ như một tấm 
gương tốt đóng góp vào công cuộc đào tạo công dân tốt 
để phục vụ quốc gia và tha nhân. Ngay tại quốc gia Hoa 
Kỳ, nơi có số đoàn viên Hướng Đạo đứng vào hàng thứ 
nhì thế giới (đông nhất là Indonesia thuộc Á Châu) và 
là quốc gia có tín đồ Cơ Đốc Giáo (Tin Lành và Công 
Giáo) chiếm đa số cũng không thấy có tổ chức “Ngày 
tưởng nhớ Thánh George” hàng năm như ở Việt Nam 
trước đây. Nhưng theo tài liệu của Ủy ban Công Giáo 
Quốc gia của hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ thì thông 
qua các giáo khu Công Giáo, các Hướng Đạo Sinh có 
thể được tưởng thưởng huy chương Thánh George nếu 
có những hành vi nghĩa hiệp cao cả đối với cộng đồng 
tôn giáo trong giáo khu với điều kiện là thực hiện một 
số công việc do Ủy ban Công giáo Quốc gia của hội 
Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ quy định. 
Trở lại thời gian trước, khi còn ở Việt Nam, hằng năm 
cứ đến ngày 23 tháng tư là ngày kỷ niệm húy nhật 
của Thánh George, chúng tôi được các Trưởng nhắc 
đến tên của vị Thánh này và kể cho nghe những mẩu 
chuyện “cứu khốn phò nguy” của Thánh George. Có 
những lần, trong những buổi lửa trại, chúng tôi cùng 
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Câu Chuyện

Thánh Bổn Mạng Của Hướng ĐạoThánh Bổn Mạng Của Hướng Đạo

http://thefirm
s.co.uk/happy-st-georges-day-from

-thefirm
s/
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nhau diễn hoạt cảnh mô tả thanh niên George chiến 
đấu với ác thú để cứu một cô gái buộc phải nộp mạng 
cho nó để dân chúng được sống bình an không bị nó 
quấy phá. 

Câu chuyện kể về Thánh George như sau: George sinh 
vào thế kỷ thứ 3 sau công nguyên (giữa năm 256 và 
285) tại Cappadocia là vùng đất nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ 
trong một gia đình Thiên Chúa Giáo, là con trai của 
một nhà quý tộc thuộc đội quân La Mã. Khi cha của 
George mất, ông gia nhập vào quân đội La Mã và trở 
thành một sĩ quan kỵ mã. Khi có chiến dịch chống lại 
dân Thiên Chúa Giáo vào đầu thế kỷ thứ 4, khoảng 
năm 303 sau công nguyên, George đã từ bỏ chức vụ 
trong quân đội để phản đối và tìm đến cung điện của 
đại đế Diocletin (đại đế La Mã 284 – 305) để cầu xin 
nhà vua ngưng việc ngược đãi tín đồ Kitô Giáo.
Trong dân gian lúc bấy giờ lưu truyền lại một trong 
những câu chuyện nổi tiếng của George là trận đấu giữa 
George với con rồng ác… Trên đường đi qua vùng Si-
lene (nay là xứ Libya), George đi ngang qua một thành 
phố đang bị một con quái long, ẩn náu trong đầm lầy, 
thường xuất hiện quấy phá dân chúng. Dân thành phố 
đó mỗi ngày phải hy sinh một người để nạp mạng cho 
quái thú. Ngày George đi qua thành phố kinh hoàng đó 
cũng là ngày quận chúa Cleolinda, con của sứ quân tại 
đây, phải làm vật tế cho ác long. George nghe được nên 
bèn phóng ngựa đến, dùng thanh trường thương sẵn 
có trong tay để đánh nhau với ác long phun lửa và cứu 
được quận chúa Cleolinda ra khỏi nanh vuốt của con 
vật đã giết hại không biết bao nhiêu là dân trong thành 
phố. Nhờ việc cứu người của George mà sau đó, sứ 

quân, quận chúa và đông đảo dân chúng trong thành 
phố đã theo Kitô Giáo.
Tiếp tục lên đường thực hiện sứ mạng cứu giúp những 
kẻ bị áp bức bất công, sau cùng George đã tìm và diện 
kiến được đại đế  Diocletin. Tuy nhiên tại kinh thành 
La Mã, George chống lại lệnh của hoàng đế bắt phải bỏ 
đạo nên bị tra tấn và nhốt vào ngục. Cuối cùng, George 
bị kéo lê trên đường phố Diospolis, nay là Lydda và bị 
chặt đầu vào ngày 23 tháng tư năm 303. Thánh George 
lúc nào cũng được tả bằng bức tranh một hiệp sĩ cầm 
khiên có chữ thập đỏ ngồi trên lưng ngựa hay đang 
chiến đấu với ác long. Thánh George cũng được coi là 
Thánh bổn mạng của cảnh sát và và trinh sát cũng như 
một số quốc gia như Bulgaria, Catalonia, Rumania, Bồ 
Đào Nha, Ukraina,  Nga… Vào năm 1222 hội đồng 
Oxford (Anh) chọn ngày 23 tháng tư là Ngày Thánh 
George. Từ thế kỷ thứ 14, Thánh George được coi là 
vị Thánh bảo hộ đặc biệt cho xứ Anh và dân của xứ 
này. Binh lính Anh được kêu gọi đeo biểu tượng Thánh 
George ở ngực. Lá cờ Thánh George màu trắng có vạch 
thập đỏ được kết hợp tạo nên lá quốc kỳ của Anh.
Theo tập tục khi còn ở Việt Nam, ngày 23 tháng tư hàng 
năm chúng tôi, Hướng Đạo Sinh, được các Trưởng 
hướng dẫn để tổ chức lễ tưởng niệm Thánh George ở 
một buổi họp đoàn hay trong một kỳ trại. Chúng tôi, 
mỗi người được cài một hoa hồng màu đỏ ở ngực áo 
bên trái, nghe kể chuyện, diễn kịch thanh niên George 
đánh nhau với rồng phun lửa và hát những bài hát 
ca ngợi sự hy sinh của George rồi lấy đó làm những 
bài học cho chính mình để làm sao thể hiện lòng yêu 
thương và giúp đỡ người khác. Đó cũng là dịp chúng 
tôi ghi nhớ để áp dụng Luật và Lời Hứa Hướng Đạo 
trong sinh hoạt hàng ngày.

http://w
w

w.backtoclassics.com
/gallery/paolouccello/stgeorgeandthedragon1/



 
Hiện nay, mặc dầu chúng ta là những Hướng Đạo Sinh 
Hoa Kỳ gốc Việt, đại đa số đoàn sinh là những em đến 
định cư ở Mỹ lúc còn nhỏ tuổi hoặc được sinh ra và lớn 
kên ở đất nước này. Điều mà các Trưởng mong muốn 
là làm thế nào để cho các em không đánh mất “bản 
thể” Việt Nam của mình. Điều đó có nghĩa là Trưởng 
phải có trách nhiệm hướng dẫn cho các em hiểu rõ về 
nguồn gốc xuất xứ của mình về phương diện sắc tộc, 
lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ cùng những phong tục tập 
quán tốt của cha ông để lại. Ngoài ra, những truyền 
thống và tập tục của Hướng Đạo mang tính cách giáo 
dục và hướng thiện cũng nên được khuyến khích áp 
dụng để các em trong tương lai, lúc trưởng thành, vừa 
có những kỹ năng thực dụng cho đời sống, vừa biết 
cách quản lý lãnh đạo lại vừa có tính nhân bản đầy lòng 

vị tha và nhân ái. Nếu được như vậy thì công cuộc giáo 
dục của Hướng Đạo quả là một công cuộc giáo dục lớn 
mà chưa có một đoàn thể nào thực hiện được.  
Tinh thần của vị Thánh bổn mạng của Hướng Đạo 
– Thánh George, thiết nghĩ cho đến nay đối với cộng 
đồng Hướng Đạo toàn thế giới gồm nhiều chủng tộc, 
nhiều màu da, nhiều tín ngưỡng, nhiều ngôn ngữ và 
bản sắc văn hóa khác nhau vẫn còn là một biểu trưng 
cho lòng Danh Dự, sự Trung Tín và tinh thần Nghĩa 
Hiệp, Giúp Ích tha nhân. Những điều đó chẳng phải là 
điều mà chúng ta – Trưởng Hướng Đạo – muốn truyền 
đạt đến những tâm hồn trong sáng của các em hay sao? 
■

Hoàng Kim Châu   
Tráng Đoàn Nguyễn Trãi - Tháng 10 - 2015
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                                                  Ba lô đầy ứ trên vai
Này là mền đắp cuộn ngay bên ngoài 

Toòng teng cọc ngắn cọc dài
Lại thêm một mớ dây gai dựng lều

Hai bên túi nhỏ chia đều
Bên cuốc đào đất bên rìu đẵn cây

Đem theo một chiếc dao phay
Để bửa cá thịt ban ngày nấu ăn

Trong thì bàn chải đánh răng
Xà bông tắm rửa với khăn lau mình 

Còn nữa…nhét thật tài tình 
Cây kim…sợi chỉ…lỡ mình đứt khuy 

Hộp quẹt giấy bút mang đi 
Cùng với sổ sách để ghi họp đoàn 

Cà mèn uống nước đàng hoàng 
Chén cùng với bát sẵn sàng bữa ăn 

Bỏ thêm mấy chiếc kim băng 
Đến khi cần – khỏi lăng xăng đi tìm 

Để cho đêm tối khỏi phiền 

 Chiếc Ba Lô 
                        Việt Nam

Phong Châu

Đèn pin đèn bão nhớ tìm mang theo     
Đêm xuống đèn ta ta treo      
Cho sáng góc đội hùm beo khỏi vào      
Còn đây dụng cụ nấu xào       
Nồi niêu soong chảo buộc ngoài ba lô    
Bên trong một ít đĩa tô      
Mấy đôi đũa, muỗng tha hồ khua vui    
Giờ cơm vừa mếu vừa cười      
Trên khê dưới khét khen người nấu ăn    
Gạo trắng nhớ để một ngăn      
Tương chao muối mắm yên nằm một nơi    
Trứng gà trứng vịt thịt tươi      
Rau quả tiêu ớt hành thời chớ quên     
Đi cắm trại sướng như tiên      
Tự ta lo liệu chẳng phiền lụy ai        
Ba lô ta nhớ phải cài         
Một ít hoa dại ban mai trên đường     
Tí mưa tí nắng tí sương      
Để tim ta thắm sắc hương với đời ■

hd.langhue.org
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vụ đất nước.
“Đạo Đức Hướng Đạo” bao gồm nhiều phẩm hạnh 
khác nhau; nhưng cái đạo đức người Hướng Đạo nuôi 
dưỡng thật sự rất đơn giản và thực dụng (practical) đó 
là “TỪ TÂM” – kindly spirit, the kindness – BP không 
ngừng bàn luận về lòng từ tâm, sự tử tế và ý thức phục 
vụ (service) như một sợi chỉ xuyên qua tất cả. Trong các 
sách Hướng Đạo của BP: Scouting for Boys – Hand-
book for Instruction in Good Citizenship – Rovering 
to Success – A Guide for Young Manhood – Adventur-
ing to Manhood – Aid to Scoutmastership – Theory of 
Scout Training… Trong tất cả đã bàng bạc nói về hai 
chữ TỪ TÂM!
Không những thế, chúng ta còn thấy đâu đó lời dặn dò 
của BP, ngoài từ tâm còn phải có tính CẢM THÔNG 
(Empathy) giữa người và người trong một thế giới đầy 
ắp bất công và bất trắc.
Tóm lại, Hướng Đạo Việt Nam đang đứng trước kỷ 
niệm 85 năm thành lập. Cho đến nay, Phong Trào 
Hướng Đạo Việt đã vươn xa ra toàn thế giới, theo chân 
người dân Việt tha hương tị nạn. Từng người Hướng 
Đạo Việt Nam, đã gieo rắc cái HỒN HƯỚNG ĐẠO, 
ĐẠO ĐỨC HƯỚNG ĐẠO, TÂM HƯỚNG ĐẠO khắp 
bốn phương trời. Những hạt mầm ấy đang mọc lên 
tươi tốt, nở hoa kết trái khắp năm châu bốn biển!
Vì những lý do đó, nếu mai này quê hương ta được 
tự do độc lập, dân chủ nhân quyền được trở lại trên 
đất mẹ Việt Nam, Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam 
chắc chắn sẽ vươn cao và Ngọn Cờ Xanh Hoa Huệ Đỏ 
sẽ tung bay trong lòng tuổi trẻ Việt. Nền giáo dục đầy 
tính nhân bản trong tương lai, kết họp với Phong Trào 
Hướng Đạo, sẽ mở ra một kỷ nguyên mới xán lạn, hạnh 
phúc và phú cường cho tổ quốc! Mong lắm thay! ■

Ngày 12 tháng 10 năm 2015

Sóc lanh lợi

Bừng Sáng ! (Theo ý trong “Chuyện lửa Dặm Đường” 
của Gấu Linh Hoạt – BS Nguyễn Đức Chánh

 – Đạo Trưởng Đạo Gia Lai)Sau bốn mươi năm tha hương, con cháu Việt trải 
khắp năm châu. Thời gian tuy ngắn, nhưng đã sanh ra 
mấy thế hệ Việt kế thừa ở hải ngoại. Những bước chân 
tuổi trẻ ấy đã nhập vào dòng chính của các quốc gia và 
hội nhập vào văn minh nhân loại, cũng đã trở thành 
công dân sở tại. Tuy thế, dòng giống Việt trong từng 
con người Việt vẫn âm ỷ chảy, và, từng gia đình Việt đã 
giữ vững vị trí gốc Việt rất tự hào!
Chính vì thế mà PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO VIỆT 
tại hải ngoại, sau bốn mươi năm tị nạn, càng ngày càng 
phát triển khắp nơi; chỗ nào có người Việt định cư là 
chỗ đó lá “Cờ màu xanh – Hoa Huệ Đỏ” cùng tiếng hát 
“Nâng cao lá cờ Hướng Đạo nhuộm oai hùng…” vang 
vang tươi trẻ, càng ngày càng khởi sắc!
Đã biết rằng, “Phong trào” là gió thổi, mà ngọn gió thì 
có lúc nầy lúc khác: lúc thoang thoảng mơn man, lúc 
cuồng nộ kinh hoàng, lúc tắt ngấm… tan tành trong 
im ắng! Nhưng “Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam” thì 
vượt qua hết thảy những cuồng phong, lướt trên những 
thác ghềnh, và an bình trong từng giai đoạn thời gian 
sóng thần áp đảo! Lý do nào Con “Thuyền Hướng Đạo 
Việt” lại vững vàng tuyệt vời như thế?
Baden-Powell khẳng định: “Một xứ sở, một dất nước 
thành công thật sự không phải bởi sức mạnh của khí 
giới, nhưng bởi phẩm hạnh, đạo đức của người dân. Để 
một người đạt được thành công, phẩm hạnh đạo đức 
cần thiết hơn uyên bác”(A nation owes its success, not 
so much to its strength in armaments, as to the amount 
of character in its citizens. For a man to be successful in 
life, character is more essential than erudition). Vì thế, 
ta nhận thấy ngay rằng, phương pháp giáo dục Hướng 
Đạo là phương pháp đào luyện tính khí, đạo đức. The 
whole of Scouting is practically directed to CHARAC-
TER–MAKING! Đạo Đức Hướng Đạo là phương tiện 
để người Hướng Đạo đạt được cứu cánh của Phong 
Trào Hướng Đạo – Lý Tưởng phục vụ tha nhân và phục 

Bừng Sáng !

Liên Đ
oàn H

ướng Đ
ạo Lavang
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Tung
       Cờ!

Tám mươi lăm năm lướt qua
Mùi thời gian thơm hương … Hướng Đạo!

Một đời người là trường thọ vượt xa
Nhưng lịch sử chỉ là một phút ngắn!

Tám mươi lăm năm 
Lướt thác ghềnh xông thẳng

Vượt đèo cao dốc núi biển khơi.
Ngọn gió có khi ngút tắt vận trời,

Khi hoan hỷ thổi tràn rừng bạt núi!

Hướng Đạo đó, một phong trào giong ruổi
Vượt thời gian cùng dân tộc đứng lên

Khi quê hương tang tóc đạn tên
Người Hướng Đạo vững bền luôn tiến bước!

Từ quốc nội tung năm châu ngọn đuốc
Hoa Huệ xinh toàn thế giới Việt Nam!

Tám mươi lăm năm chỉ là mốc thời gian
Hướng Đạo Việt tung cờ toàn thế giới!

Mùa thu 2015
Sóc  lanh lợi

C
 Vu
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Nhớ Hướng Đạo xưa ở quê nhà
Lắm phen đi trại núi rừng xa
Xe đạp, trước sau là hai bánh

Nhảy lên ta cứ đạp tà tà
Chú Thiếu nào cũng có chiếc xe

Đôi khi nó giống gã vịt què
Ấy thế mà bao năm giong ruổi

Leo dốc vượt đồi vẫn khỏe re
Bao lần đi trại bấy lần vui

Thiếu sinh hãnh tiến quyết không lùi
Chuẩn bị hành trang cho đầy đủ

Sẵn sàng cho công cuộc luyện trui
Bao nhiêu trại cụ buộc gọn gàng

Ba lô trĩu nặng đôi vai mang
Thịt rau gạo mắm cùng tiêu muối…

Ăn uống trong rừng thế đã sang
Chiếc xe ọp ẹp phải đèo bòng

Gậy cao mét sau cột đòn dông (1)
Dùng dây buộc nút cho thật kỹ

Những lều những cọc vẫn chưa xong
Pọt – ba – ga buộc, chớ lòng thòng

Nồi niêu soong chảo với bình toong
Chưa hết, còn đèo cây cuốc ngắn

Để đào mương nước chảy hanh thông
Sáng sớm vượt qua bao dặm đường 

Phố phường tạm biệt chẳng vấn vương
Thẳng Tiến đạp xe vô rừng núi

Sống bên Nguồn Thật chốn thiên đường
Một đoàn trai trẻ sống hiên ngang

Núi rừng vọng lời hát vang vang

Dừng xe lều dựng bên triền núi
Vách đá cheo leo cạnh thác ngàn
Lắm lúc oằn lưng cố vượt đèo
Người trườn lên trước kẻ gắng theo
Mồ hôi ướt đẫm lưng vai áo
Đã vậy, vui đùa vẫn tỉnh queo
Không ít lần xe bị đứt sên
Cả đoàn tiến bước, ta dừng bên
Cận kề vách núi ra tay sửa
Cương quyết phải nâng cao chí bền
Lắm lúc xe bể lốp xì hơi
Ấy trò thử thách của cuộc chơi
Ghi đông, sườn, phuộc, đôi khi gãy (2)
Bể đầu sứt trán lại dập môi
Đôi khi tai nạn khá kinh hoàng
Xe đang đổ dốc, sườn gãy ngang
Người tung vô vách bên sườn núi
Tỉnh dậy, chao ôi! thấy bàng hoàng
Xe đạp chở nhau đi họp đoàn     
Có đàn trẻ Việt sống hiên ngang
Với Mười Điều Luật, Ba Lời Hứa
Giúp Ích tha nhân rất Sẵn Sàng
Đà Lạt cao nguyên chốn núi rừng
Thiên nhiên rèn luyện nếp sống hùng
Gian nan trở ngại nào chi sá
Dã thú hùm beo chẳng ngại ngùng ■

Phong Châu(1 ) Xe đạp sườn ngang
(2) Sườn xe = Châssis = Frame 
Ghi đông = Guidon = Handlebar Grip
Phuộc = Fourche = Fork

Chiếc Xe Đạp
http://khalacviet.blogspot.com

/
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-“Hi” trưởng!
-Có một trưởng thôi, sao em đếm hai trưởng? Dư một 
trưởng rồi!
Vừa nói tôi vừa giả vờ ngơ ngác nhìn quanh, mắt nhay 
nháy với đàn sói con chung quanh. Các em nhạy bén 
phá ra cười, lúc ấy sói con SD mới hiểu ra và đưa 3 
ngón tay lên chào lại:
-Dạ chào trưởng!
Và như thế, tôi đã bắt đầu buổi sinh hoạt với lời khuyên 
“Nói tiếng Việt với người Việt” một cách vui vẻ. 
Tuần lễ kế tiếp, trong khi thử đưa các em vào nề nếp 
của “Phương Pháp Hàng Đội Tự Trị”, tôi chia các em 
Ấu sinh hoạt với các em Nhi nhỏ tí (từ 4 tới 7 tuổi) 
thành vài nhóm và đi lòng vòng xem chúng “dạy nhau” 
thế nào. Thật ngạc nhiên, tôi thấy SD chống nạnh nói 
dõng dạc với tụi nhỏ:
-Các em phải nói tiếng Diệt (Việt) nghen, hổng được 
nói “hi” anh hay “hi” chị gì gáo chọi (ráo trọi) mà phải 
nói chào anh đàng quàng (hoàng). “Hi” là English, là 
số 2 đó, bị gì anh có “mình ên” (một mình) thôi hà chứ 
hổng có 2, 3 gì hết chơn, hết chọi. Nhớ chưa?
Tụi nhỏ ngoan ngoản đồng loạt: “Dạ nhớ” như những 
tín đồ ngoan đạo. Đúng là một phần thưởng vô giá 
dành cho một Akela phải không, thưa quý Trưởng? 

Ảnh: 3 sói con của HĐ Lâm Viên, Canada

Bao nhiêu trưởng từng chơi với các em ở hải ngoại chắc 
chắn cũng đã nhận lại nhiều phần thưởng tinh thần 
như thế, những phần thưởng không bao giờ bị hủy 
hoại theo thời gian mà cứ tồn tại mãi mãi trong ký ức. 
Vậy chúng ta đã dành cho những trưởng trẻ và những 
bậc đàn anh của chúng ta, phần thưởng nào xứng đáng 
chưa? Họ là những trưởng đã hy sinh và đóng góp biết 
bao công sức để giữ sáng hoài ngọn Lửa của Phong 
Trào trong 85 năm qua, trong đó phải kể đến những 
trưởng từng là những người lính Việt Nam Cộng Hòa 
(VNCH), xông pha tuyến đầu lửa đạn trong nhiều năm, 
bảo vệ tự do cho miền Nam chúng ta sống yên lành, để 
rồi lúc bị VC chiếm, họ bị bắt bỏ tù, bị hành hạ dã man. 
Nhiều người trong số họ đã chết ngoài Bắc, chết trên 
rừng sâu, núi thẳm, trong những trại tù; trưởng nào 
còn sống sót, thoát ra được hải ngoại, nếu sức khỏe còn 
cho phép, đa số đã tiếp tục kê vai gánh vác trách nhiệm 
với Phong Trào để dìu dắt em út tiếp tay chuyền lửa. Họ 
đúng là những hướng đạo sinh tận tụy với Phong Trào 
và đã “Làm bổn phận đối với tổ quốc và quốc gia” (lời 
hứa thứ nhất của Hướng Đạo). 
Tôi chợt nhớ về họ vì tháng 11 là tháng mà hai nước 
Canada và Hoa Kỳ tri ân những chiến sĩ đã hy sinh vì 
tự do cho Tổ Quốc và cho sự ổn định nền hòa bình của 
thế giới. Không biết có bao nhiêu hướng đạo sinh VN 
thấy được giá trị cao quý của quý trưởng HĐ VN từng 
tham gia QL VNCH? Riêng tôi, lúc nào cũng đem lòng 
kính phục đặc biệt đến quý Trưởng này vì mỗi khi có 
những chuyện quan trọng hay chuyện gây chia rẽ trong 
Phong Trào, chúng tôi thường tìm nhau để trao đổi, 
họp hành với nhau (không cần biết là ai đang hay đã 
sinh hoạt hướng đạo). Quý trưởng gốc nhà binh này 
luôn luôn là những bậc đàn anh khả kính: có những ý 
kiến đóng góp rất sâu sắc và ai làm việc gì sai, có những 
hành động thế nào họ đều ghi chép lại tường tận từng 
đường đi, nước bước thật tinh tế.

Kính tặng quý Trưởng từng là những Quân Nhân QL VNCH

Giữ Lửa Hướng Đạo

Sơn Ca Mơ Mộng-Ý Nga
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Theo tôi, luật thứ 3 của Hướng Đạo: “Giúp ích mọi 
người bất cứ lúc nào” là một trong 10 điều luật đã đưa 
Phong Trào phát triển đến con số hơn 40 triệu hội viên 
trên toàn thế giới (không biết bản thống kê này có tính 
luôn vài triệu hướng đạo sinh trên chặng đường 85 
năm qua, trong tổng số 90 triệu dân ta trong nước và 
hải ngoại chưa?). Nhưng rõ ràng tất cả những sự dấn 
thân làm việc thiện nguyện của những người hướng 
đạo sinh đã tạo được thiện cảm đặc biệt trên thế giới, 
qua những hình ảnh GIÚP ÍCH đậm nét nhân bản: 
trong chiến tranh, tại các trại tỵ nạn hay sau những 
thiên tai như: bão lụt, động đất, sóng thần v.v…

Hai trưởng trẻ trong Ngày Truyền Thống tại trại Thẳng 
Tiến 10

Một người hướng đạo sinh có óc cầu tiến, có đức tính 
khiêm nhường không bao giờ dừng lại ở một điểm, họ 
luôn tìm mọi cách để học hỏi và mở mang thêm kiến 
thức từ những người chung quanh, nhất là từ những 
bậc đàn anh, để dìu dắt các em nên người hữu dụng 

trong xã hội. Do đó những hành vi hay lời nói xúc 
phạm một cách vô căn cứ đến quý Trưởng cao niên, 
có đức độ, đã đóng góp cho Phong Trào là điều không 
thể chấp nhận được. Tại sao chúng ta dung túng cho 
những phần tử xấu: thấy việc không làm, cứ rung đùi 
ngồi chơi, chờ cho những người có trách nhiệm làm 
toát mồ hôi bị sơ hở một chút là chỉ trích? Đó không 
phải là tư cách của một hướng đạo sinh, Phong Trào 
không cần đến những phần tử này, đó là những “con 
sâu” sẽ “làm rầu nồi canh” chung của chúng ta!

Thử hỏi, với 85 năm đã đi qua một chặng đường dài, 
Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam dưới thời đệ nhất 
và đệ nhị Cộng Hòa hay trước đó nữa có tốt hơn thời 
Cộng Sản sau 1975 không? Câu hỏi ấy ai cũng có câu 
trả lời rất rõ ràng, dù đó là người cộng sản, bởi, sau khi 
cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam, lập tức chúng 
khai tử ngay Phong Trào. Vậy mà, với tinh thần GIỮ 
LỬA, quý trưởng có lòng đã không để Phong Trào chết 
vì chủ nghĩa cộng sản. Họ mang theo Phong Trào trong 
tim và chuyền đi Ngọn Lửa Bách Hợp ấy ngay từ khi 
rời quê Mẹ. 

TRÊN ĐƯỜNG VƯỢT BIỂN: 
Một ví dụ cụ thể nhất mà tôi đã tận mắt thấy: trong 
khi lênh đênh trên chiếc ghe 41 người, bị hải tặc cướp 
sạch sành sanh, kể cả máy móc cũng bị trục ra khỏi 
ghe, ai cũng đói khát lả cả người, nhưng có hướng đạo 
sinh lặn xuống nước sửa ghe một mình, sửa hoài không 
được, thấy cá mập, người này hoảng sợ vất cả chiếc đèn 
pin duy nhất mà lo thoát thân. Rồi lúc ghe bị vô nước, 
người người không ai còn sinh lực, chỉ  những hướng 
đạo sinh và những người có ý chí trên ghe mới nhắc 

Những nụ cười của các em trong Ngày Truyền Thống tại trại Thẳng Tiến 10
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Ảnh: NGHỊ HỘI TRƯỞNG tại trại Thẳng Tiến 10

nhở và hối thúc mọi người tát nước. Họ làm việc nhiều 
nhất thay cho mọi người, rồi họ phân chia người tát 
nước. Khi có người vì đói quá đã ăn sứa sống, bị tiêu 
chảy, chính họ đã cùng với mọi người dọn dẹp và tìm 
những cách thô sơ nhất để câu những con cá ép lên, 
nạy những miếng ván trên thành ghe, múc nước biển 
mà luộc cá cho mọi người dùng (chính bản thân tôi 
cũng đã được họ cứu từ chất “nước cá” ấy khi tôi trong 
tình trạng đã bất tỉnh).

TẠI CÁC TRẠI TỴ NẠN:
Lửa Bách Hợp được thắp sáng ngay khi các trưởng vừa 
mới tấp vào các trại tỵ nạn Đông Nam Á, dù họ đã phải 
đối diện với bao nghịch cảnh, sau những chuyến hải 
trình kinh hoàng: họ phơi nắng suốt ngày trong trại 
tỵ nạn Songkhla, Thái Lan để phụ với Ban Điều Hành 
trại phân phát than, gạo, cá, gà cho đồng bào. Không 
cần đồng phục, họ ở trần trùng trục, ốm tong teo trơ 
xương, mặt mày xanh lét sau chuyến hải hành nhưng 
lại hăng hái góp công sức vào bất cứ việc gì đồng bào 
cần đến: lúc thì đen thui than từ mặt cho đến chân, 
khi thì tanh tưởi mùi cá, thịt, họ vẫn đầu trần đội nắng 
mà cân, đo, đong, đếm gạo, muối v.v... Hình ảnh họ 
đưa lưng trần phơi dưới cái nắng nung người của biển 
để gánh vác chuyện nặng cho những thuyền nhân, là 
những hình ảnh đẹp mà tôi luôn tôn kính. Có lẽ đó là 
bài học đầu tiên tôi đã học được thế nào là tinh thần 
hướng đạo về một trong ba lời hứa quan trọng: “Giúp 
ích mọi người bất cứ lúc nào” và một trong 10 điều luật 
của một hướng đạo sinh: “HÐS giúp ích”.
Ở các trại tỵ nạn khác cũng vậy, ai trong họ cũng chỉ có 
hai bàn tay trắng như mọi người, nhưng những trái tim 

hướng đạo đã cùng ngồi lại: hàng tuần, họ vẫn đem hết 
tâm sức ra dìu dắt các em và họ đã từng bước đóng góp 
công lớn vào việc gầy dựng lại Phong Trào. 
Là một thuyền nhân năm 1980, cùng chung số phận 
với họ, tôi rất biết ơn những trưởng này vì tôi hiểu rất 
rõ tâm trạng của họ ra sao lúc ấy: ai thực sự ra đi vì tự 
do thì gần như cũng mất tất cả, họ không thể có một 
lý do nào khác ngoài tinh thần dấn thân GIÚP ÍCH và 
phục vụ cho xã hội. 

Ảnh: Giờ cơm tại trại Thẳng Tiến 10

TẠI CÁC MIỀN ĐẤT MỚI TẠM CƯ:
Sau 1975, hầu như tại bất cứ quốc gia nào có đông 
người Việt định cư cũng đều có những trưởng hướng 
đạo GIỮ LỬA. Công đầu đáng kính trọng nhất phải 
ghi nhận là quý trưởng đã miệt mài CHUYỀN LỬA mà 
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không màng đến danh vọng, họ dấn thân hết mình cho 
đến khi sức khỏe không còn cho phép nữa họ mới thúc 
thủ trên giường bệnh. 
Có nhiều trưởng đã được Hội Đồng Trung Ương ghi 
công và vinh danh qua các bằng tưởng thưởng, cũng có 
rất nhiều trưởng cao niên đức độ, khả kính: trong âm 
thầm lặng lẽ vẫn đã và đang cùng với những phụ huynh 
yêu nước, tiếp tay chuyền Lửa cho nhiều thế hệ đi sau 
mà không muốn ai nhắc đến. Họ là những người cứ 
thấy việc là làm, mà làm một cách rất tích cực, dù là âm 
thầm nhặt rác, rửa chén, sửa chữa, trang trí hay khuân 
vác nặng nề v.v…, ở đâu có việc là họ lăn vào làm. Bằng 
nhiều cách khác nhau, họ đã đóng góp rất nhiều cho 
Phong Trào ở hải ngoại!
Các em trẻ rồi sẽ bước vào lứa tuổi trung niên, trung 
niên rồi cũng sẽ đến tuổi già. Lứa tuổi 50, 60 của chúng 
ta rồi cũng sẽ xếp hàng lên… lão cả thôi. Xin đừng chế 
nhạo những trưởng già cả! Vòng sinh lão rồi ai cũng 
phải qua.

BẢO TỒN VĂN HÓA:
Như quý Trưởng đã biết, chúng ta dùng trò chơi để 
giáo dục các em tự trau giồi nhân cách, sẵn sàng giúp 
ích cho xã hội, đóng góp sức lực vào đời sống cộng 
đồng, học tự lực cánh sinh, học đối phó với những khó 
khăn, trở ngại, học chia sẻ mọi trách nhiệm, chuyền 
tiếp ngọn lửa Hướng Đạo v.v… và nhất là học bảo tồn 
văn hóa Việt. Vậy thì chúng ta phải cẩn thận từng hành 
động khi hướng dẫn các em hiểu thế nào là nền văn 
hóa Việt, mọi việc làm phải nói lên được ý nghĩa thanh 
cao của việc bảo tồn những nét đẹp của dân tộc (TD: 
mặc bộ áo tứ thân khác hẳn với cách VC đem chiếc 
áo yếm ra khoe một cách hở hang với thế giới). Tất cả 

những gì VC đã làm từ ngày nắm quyền đều đưa dân 
tộc đến đường cùng, không có gì hay cả, cho nên tuyệt 
đối không thể rập khuôn như chúng. Xin đừng dùng tài 
liệu của VC để dạy các em.

Là một hướng đạo sinh không chịu bất cứ trách nhiệm 
nào trong Hội Đồng Trung Ương của Phong Trào 
Hướng Đạo VN Hải Ngoại, trước khi kết bài, tôi xin 
phép được tâm sự với các em trẻ và quý Trưởng đang 
gánh vác những chức vụ nặng nề của đại gia đình 
Hướng Đạo hay trong các Liên Đoàn, các Làng Bách 
Hợp v.v… một suy nghĩ rất riêng, nhưng đang ảnh 
hưởng chung đến tinh thần đoàn kết của anh em vì 
một thiểu số Việt gian đang muốn nhuộm hồng Phong 
Trào, đang bị anh chị em để ý, phản đối quyết liệt gần 
đây.
Luật thứ 4 của Hướng Đạo là: “Hướng đạo sinh là bạn 
của mọi người”. Không biết quý Trưởng trên 80 tuổi 
nghĩ gì khi ôn lại những đóng góp đã dâng hiến cho 
Phong Trào, riêng tôi vẫn thấy mình không thể “làm 
bạn của mọi người” được. 

1-Sao lại không? Vì tôi không thể “làm bạn” với những 
kẻ tự xưng là “hướng đạo sinh” mà không giữ 10 điều 
luật căn bản của Hướng Đạo: 

 ► Không trọng danh dự với dân (luật 1 của HĐ), 
 ► Không trung tín với đồng bào (luật 2 của HĐ), 
 ► Không lễ độ và hào hiệp với: những bậc chí sĩ, 

những vị anh hùng, những chiến sĩ QL VNCH 
đã vì nước mà hy sinh biết bao nhiêu xương máu 
(luật 5 của HĐ),

 ► Không tôn trọng thiên nhiên: phá rừng, đốn núi 
đem bán lấy tiền tẩu tán ra nước ngoài v.v… (luật 
6 của HĐ),

 ► Không trọng kỷ luật của nước (luật 7 của HĐ), 
 ► Không vui tươi với dân oan (luật 8 của HĐ),
 ► Không cần kiệm, liêm khiết: tham nhũng, hối lộ, 

lạm dụng quyền hành để biển thủ, cướp đoạt của 
chung làm của riêng (luật 9 của HĐ),

Ảnh: Một kỳ trại leo núi của HĐ Lâm Viên, Canada



 ► Và không trong sạch trong tư tưởng, lời nói, việc 
làm mà toàn chỉ tuyên truyền cho một chủ nghĩa 
ngoại lai, hại dân, bán nước, rước kẻ thù vào Nhà 
(luật 10 của HĐ).

Những cái KHÔNG này đều nằm trong bản chất của 
cộng sản, trong đó có cộng sản Việt Nam và những 
tên Việt gian đang mượn màu áo Hướng Đạo để trà 
trộn vào giữa chúng ta gây bất hòa, chia rẽ giữa anh em 
bắt tay trái và vấy bẩn Phong Trào. Họ không phải là 
“người”!

2-Sao lại không? Vì tôi đã tuyên hứa với Phong Trào 
Hướng Đạo: “Tôi lấy danh dự hứa cố gắng hết sức làm 
bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc 
gia tôi” (lời hứa thứ nhất của Hướng Đạo). Tôi tin rằng 
đa số anh chị em Hướng Đạo Sinh Quốc Gia đang định 
cư ở hải ngoại đều có cùng một suy nghĩ như tôi: giữ 
vững Phong Trào luôn trong sạch, nhân bản và phục 
vụ cho xã hội chứ không đưa Phong Trào vào chỗ bị 
nhuộm hồng, bế tắc và phi nhân bản. 

Do đó, tôi không thể bắt tay trái với những kẻ “mặc áo 
giấy” để được “đi với ma”, Và tôi biết rằng tiếng nói của 
tôi mãi mãi vẫn chỉ là những cố gắng của một loài “Sơn 
Ca” bé bỏng (như cái tên rừng mà Hội Đồng Rừng đã 
đặt cho), Sơn Ca tuy bé nhưng mang trong lòng một 
hoài bão, một giấc mơ rất lớn: được thấy một ngày đất 
nước có tự do, để Phong Trào Hướng Đạo quốc nội 
được công khai tái hoạt động, dưới một chính quyền 
thật sự yêu dân, thương nước. 

Chân thành tri ân quý Trưởng trong cũng như ngoài 
nước vẫn chuyền lửa Hướng Đạo từ sau 1975, nhưng 
không hề bắt tay trái với bọn phi nhân có quá nhiều cái 
“không” trong 10 điều luật Hướng Đạo mà anh em ta 
đã lấy làm châm ngôn cho cuộc sống. 

Cám ơn tất cả các trưởng trẻ đã và đang dấn thân cho 
Phong Trào rất tích cực.

Kính chúc quý Trưởng giữ lửa Hướng Đạo được “chung 
một đường lên”* ■

Sơn Ca Mơ Mộng-Ý Nga
Canada, 18-11-2015.
 
*Thành ngữ: “Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo 
giấy”

*3 Lời hứa Hướng Đạo > Tôi lấy danh dự hứa cố gắng 
hết sức:
-  Làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và 
quốc gia tôi
-  Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào
-  Tuân theo luật Hướng Đạo

*10 Điều Luật Hướng Đạo Việt Nam:
Hướng Ðạo sinh trọng danh dự
HÐS trung tín
HÐS giúp ích
HÐS là bạn của mọi người
HÐS lễ độ và hào hiệp
HÐS tôn trọng thiên nhiên
HÐS trọng kỷ luật
HÐS vui tươi
HÐS cần kiệm và liêm khiết
HÐS trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm

*Bài hát HĐ: Nguồn Thật 
“Anh em chúng ta chung một đường lên
Chung một đường lên đến nơi nguồn thật .
Nguồn thật là đây sức sống vô biên
Sống vô viên là sống cùng tạo vật”
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HĐS GIÚP ÍCH... tại các trại tị nạn Đông Nam Á.
Hoàn cảnh cá biệt của lịch sử Việt Nam đã khiến lịch sử phong trào Hướng Đạo Việt Nam có rất nhiều nét đặc thù, 
một trong những nét đặc thù đó chính là những đơn vị Hướng Đạo có mặt tại các trại tị nạn nhằm thể hiện lời hứa:

HƯỚNG ĐẠO SINH GIÚP ÍCH MỌI NGƯỜI BẤT CỨ LÚC NÀO.
 

Trong hình, tại đoàn quán của Kha Đoàn Trùng Dương, các thanh thiếu niên đang tham dự lớp Anh Văn do một 
Kha Sinh hướng dẫn.Đoàn quán do Kha Đoàn Trùng Dương tự dựng bằng cây rừng, mái che bằng lá dừa..., đoàn 
quán trên đồi cao, có thể quan sát toàn trại.
Đa số những sinh hoạt đè nặng trên đôi vai của các Hướng Đạo Sinh tại các trại tị nạn là đáp ứng các nhu cầu cấp 
bách, khẩn thiết cho đồng bào trong trại như:

Họ, những Hướng Đạo Sinh tại các trại tị nạn thấy được những cơ hội để thể hiện những gì mà phong trào Hướng 
Đạo đã rèn luyện, những gì mà trước năm 1975 tưởng chỉ là trò chơi, nay tại trại tị nạn đang trở thành... đại cuộc.
Họ không quản ngại gian khổ, tích cực giúp ích, tích cực phục vụ nhu cầu đồng bào trong trại với nụ cười luôn 
nở trên môi. Rảnh rỗi, các đơn vị Hướng Đạo bắt đầu xây dựng đoàn quán: chặt cây, xin ván...để tạo thành nơi 
sinh hoạt tương đối thuần túy Hướng Đạo. Nhưng rồi, cũng vì nhu cầu của đồng bào trong trại, cho nên, đôi khi 
đoàn quán cũng lại biến thành chỗ tiếp cư, đoàn quán cũng trở thành chỗ làm việc của các cơ quan thiện nguyện...

Bài và ảnh: Hồ Đăng

 ► Thiết lập hoặc cải biến các nguồn nước như đào 
giếng, dựng các túi nước...Khai mở các nguồn 
nước dơ thành tương đối sạch sẽ để tắm rửa, giặt 
giũ, hoặc tốt hơn nữa là nước để uống, để nấu ăn...

 ► Xây dựng phòng khám bệnh, phòng làm việc cho các 
phái đoàn của Cao Uỷ Tị Nạn, xây dựng các lớp học...

 ► Phụ giúp đồng bào mới tới dựng cấp tốc những chỗ 

tạm thời che mưa, trú nắng...Nấu ăn và đem tới 
phân phát tận tay trong những ngày đầu...

 ► Đứng ra đảm nhận các lớp hướng dẫn Anh Ngữ, võ 
thuật, giao tế, nhiếp ảnh...cho đồng bào trong thời gian 
dài chờ đợi được các quốc gia thứ ba chấp nhận định cư...

 ► Và không thể nào quên kể đến, đôi khi... đảm nhận 
cả việc duy trì trật tự trong trại tị nạn...

 ► Tại trại Palawan / Philippine có liên đoàn Ra Khơi 
với các Trưởng Đinh Hồng Phúc, Nguyễn Đức Lập, 
Trần Hoàng Thân, Nguyễn Xuân Tiến...

 ► Tại trại Bataan / Philipines có Đạo Hùng Vương 
với Trưởng Phùng Mạnh Tâm...và có Liên Đoàn 

Bách Việt với Trưởng Nguyễn Minh Tự...
 ► Tại Trại Galang / Indonesia có Đạo Hồn Việt với 

Trưởng Nguyễn Bình, Trưởng Lê Đức Phẩm...
 ► Và tại trại Pulau Buton / Indonesia có Kha Đoàn Trùng 

Dương với Kha Trưởng Hồ Đăng, Trưởng Hồ Văn Khởi.
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Những màn văn nghệ, những tiết mục sáng tạo thật hồn nhiên, thật vô tư lự, thật... trò chơi trong những đêm lửa 
trại trước 1975 nay trở lại trong các trại tị nạn. Gỉờ thì không chỉ vui chơi với nhau mà còn trở thành phục vụ, 
thành đáp ứng cho hàng trăm đồng bào trong trại “thưởng thức”. Những chương trình văn nghệ Trung Thu, 
văn nghệ Hội Xuân.. .tại các trại tị nạn đều có sự dấn thân của các Hướng Đạo Sinh.

Trong hình, các cháu thiếu nhi trên đảo tị nạn Pulau Buton / Indonesia đang hứng nước đem về cho gia đình dùng 
trong việc nấu nướng, ăn uống...Những nguồn nước tương đối sạch này do Kha Đoàn Trùng Dương khai mở và 
biến chế từ những con rạch chảy quanh trên đảo.

Trong hình, trên đảo Pulau Buton / Indonesia, các Kha sinh của Kha Đoàn Trùng Dương đang hăng say xây dựng 
phòng khám bệnh cho đồng hương bằng cách tự vẽ sơ đồ, tự đi chặt cây trên rừng khiêng về, tự dựng khung, 
lợp mái. Kha đoàn Trùng Dương do Kha Trưởng Hồ Đăng thành lập năm 1980 trên đảo Pulau Buton / Indonesia.

Tại các trại tị nạn Đông Nam Á, họ, những Hướng Đạo Sinh Việt Nam, thấy được cơ hội để thực 
hiện những gì mà phong trào Hướng Đạo đã  “Sắp Sẵn” cho một Hướng Đạo Sinh: GIÚP ÍCH.
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Đàn anh Hướng Đạo Thế giới đã mừng Birthday 
100 tuổi cách đây tám năm. Có nghĩa là chàng “khổng 
lồ” đàn anh của chúng ta, năm nay, 2015, tròn 108 tuổi, 
tinh thần minh mẫn, thân thể tráng kiện, lúc nào cũng 
là một tấm gương sáng, đã và đang thực hiện giấc mơ 
và theo đúng phương pháp giáo dục “trẻ” của BP làm 
hướng chính la bàn!
Đàn em Hướng Đạo Việt Nam cũng đang mừng “sinh 
nhật thứ 85” trong khung cảnh vô cùng đặc biệt phức 
tạp. Có lẽ còn phải dùng một nhóm chữ nào đó cụ 
thể hơn với tình cảnh người Hướng Đạo Việt, không 
những còn “giữ chặt mối giây” ở quốc nội, mà còn 
“bành trướng Phong Trào” ra khắp năm châu!
Có thể nói, sau trận hồng thủy 1975, dòng thác “phong 
trào Hướng Đạo” trong nước bị ngăn chặn lại, dòng 
sông bị nghẹt, tức nước vỡ bờ, “Dòng Việt” tràn ra khắp 
năm châu bốn biển. Bốn chục năm sau, những tinh hoa 
của dòng nước Hướng Đạo đó đã bành trướng ngoạn 
mục. Năm 1975, người Hướng Đạo Việt Nam mới chỉ 
bốn mươi lăm tuổi. Bốn mươi năm sau, noi gương đàn 
anh “người khổng lồ HĐ Thế Giới”, nay  HĐVN, đã 
hãnh diện mừng BIRTHDAY THỨ 85 khắp thế giới!
Có thể nói Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam không 
những chỉ bành trướng ở quê hương Việt, nó còn vươn 
rộng khắp bốn biển với danh xưng Hội Đồng Trung 
Ương HĐVN, kể từ Hiến Chương Costa Mesa 1983. 
Có phải nước Việt Nam chúng ta hiện nay đã trải rộng? 
Giống như con dân Do Thái: con dân Việt mang Hoa 
Huệ Đỏ rải khắp địa cầu!

Từ một Hướng Đạo Sinh rồi thành Trưởng đơn vị, yếu 
tố nào gắn chặt chúng ta như một giây rốn từ lòng mẹ 
sinh ra, đã giữ “vững mối giây” qua bao nhiêu phong 
ba bão táp. Hướng Đạo Việt Nam đã hồi sinh tại quê 
hương, tuy là sinh hoạt “chui” nhưng nhìn từ nhiều 
khía cạnh, đáng cho chúng ta có tiếng reo mừng “A! 
A! A!”!
Toàn thể HĐS Việt Nam trên khắp dịa cầu, những bàn 
tay tuổi trẻ, tuổi già cùng đang nắm lấy nhau thật chặt. 
Hãy nhìn vào các Trại Thẳng Tiến từ I đến X, ta sẽ 
không thể nào quên được nét vui tươi từ một Sói Con 
đến những Trưởng Niên bát tuần, cửu tuần… cùng 
ngồi hát say sưa dưới tàn cây rừng ươm đậm nét thiên 
nhiên vĩnh cửu! Những con số hai ngàn đến ba ngàn 
trại sinh khắp nơi tụ hội cùng nhau hát bài quốc ca 
Việt, sự kiện như thế cũng đã làm ấm lòng nhau!
Sỡ dĩ có được như thế là vì, Hướng Đạo Việt Nam, 
ngoài Lời Hứa và Điều Luật với khả năng về kỹ thuật 
Hướng Đạo, trong từng HĐS Việt Nam, đã mang trong 
tim cái HỒN HƯỚNG ĐẠO. Nói theo kiểu của những 
lúc hứng khởi vui đùa, cái Hồn Hướng Đạo chính là 
con VIRUS trong máu mỗi một HĐS!
Hướng Đạo đã khẳng định phương pháp giáo dục 
tuyệt vời, nó khuyến khích sự biểu lộ nội tại của mỗi 
cá nhân từ bên trong. Trong khi những gì tiếp nhận từ 
trường học là sự áp dặt từ bên ngoài, là sự giáo huấn. 
“Instruction works through Impression upon the boys 
from without while the Scout movement encourag-
es sefl-development, works through Expression from 

Sóc lanh lợi

Hướng Đạo Việt Nam
                      85 tuổi!



within…”(BP)
Những đàn anh Hướng Đạo Việt Nam tiền phong, 
những vị khai sáng, đã không hổ danh, vạch cho chúng 
ta con đường rất đúng đắn và chính đáng: “Scout Law 
is the foundation on which the whole of Scout training 
rests” Điều Luật Hướng Đạo là cơ sở của phương pháp 
giáo dục Hướng Đạo!
Thật sự, nếu ta nghiền ngẫm tất cả sách vở của BP, như 
các sách: Scouting for Boys – Hanbook for Instruction 
in Good Citizenship – Rovering to Success – A Guide 
for Young Manhood – Adventuring to Manhood – Aid 
to Scoutmastership – Theory of Scout Training, chúng 
ta sẽ nhận ra rằng:
BP đã đặt sự huấn luyện tâm hồn, tính khí và tâm linh 
đạo đức Hướng Đạo như là công cuộc hàng đầu của 
Phong Trào Hướng Đạo; rồi từ đó vận dụng nguyên lý 
Hướng Đạo, Lời Hứa, Điều Luật như là phương tiện để 
hoàn thành công cuộc “thành người công dân tốt”
Với các lứa tuổi Thiếu, Thanh… BP chỉ cô đọng: “Bất 
cứ Hướng Đạo Sinh nào đã suy gẫm và thực hành luật 
Hướng Đạo vào cuộc sống hằng ngày và vào cuộc chơi 
(đời là một trò chơi lớn) không phải chỉ khi còn trẻ mà 
là suốt đời, tôi tin rằng HĐS đó sẽ đạt thành công của 
mình…”
Trong sách Rovering to Success ở chương cuối, BP 
nhắc nhở và dặn dò Tráng Sinh – Huynh Trưởng thế 
nầy: “Bây giờ các anh chị là một Rover Scout, phải nhớ 
khi vượt qua lằn mức giữa tuổi thiếu niên và người 
lớn, các anh chị không còn học cách thực hành Luật 
và Lời Hứa Hướng Đạo nữa, nhưng các anh chị thực 
sự sử dụng Luật Hướng Đạo để hướng dẫn cách xử thế 
trong cuộc sống. Quan trọng hơn nữa, bây giờ các anh 
chị mang trọng trách nêu gương cho người khác. Cái 
gương của anh chị sẽ hướng dẫn người khác đến hoàn 
mỹ hay xấu xa tùy theo anh chị đã hoặc không áp dụng 
Luật Hướng Đạo vào đường lối xử thế của anh chị và 
tùy theo mức độ anh chị thực hành Lời Hứa mà anh chị 
đã hứa với danh dự của anh chị như một Rover Scout: 
Sẵn sàng cống hiến thiện chí và giúp ích mọi người bất 
cứ lúc nào!...”
Nhân dịp toàn thể Hướng Đạo Việt Nam trong và ngoài 
nước chào mừng “Người” HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 
85 TUỔI, Sóc tôi có vài hàng, gọi là chúng ta ôn lại 
chặng đường Phong Trào Hướng Đạo đã trải qua. Biết 
bao chông gai thác ghềnh, biết bao lúc thăng trầm thời 
cuộc và thảm họa sóng thần năm 1975… Nhưng con 
thuyền Hướng Đạo Việt Nam vẫn vững tay chèo; tuy 
biến dạng bằng nhiều hình thức ở quốc nội, nhưng tâm 
hồn và con tim Hướng Đạo của toàn thể HĐS trong 
nước vẫn trước sau như một. Con thuyền HĐVN hải 

ngoại đang lướt sóng vững vàng dưới sự lèo lái đa dạng, 
uyển chuyển và đa năng của HĐTƯ HĐVN. Thêm vào 
đó VP HĐTrN cũng cố gắng không ngừng, sát cánh 
cùng mọi người làm rạng danh Phong trào. Chúc mừng 
toàn thể mọi người, chúc mừng “Người khổng lồ” 
Hướng Đạo Việt Nam với tuổi 85 khỏe mạnh. cường 
tráng, hùng dũng, vui tươi càng ngày càng phát triển 
bền vững! Chào…! ■

Tháng 10 năm 2015
Sóc lanh lợi
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Cố Trưởng Trần Văn Khắc

Trưởng Mai Liệu

C
 Vu



(Tặng Trưởng Phạm Văn Nhơn-Sáo Dễ Thương)

Có lẽ những câu chuyện cổ tích đầy tưởng tượng 
mà Ngoại kể năm xưa đã theo chân chúng ta vào những 
nhân vật thần tiên với tấm lòng nhân hậu là những bài 
học đạo đức đầu đời dạy con cháu biết sống can đảm và 
chan hoà thân ái chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau!

 Những lời kể ngọt ngào in sâu vào tiềm thức của mỗi 
chúng ta để mở rộng bước chân thêm hào hứng tới 
phong trào Hướng Đạo, đi vào Rừng Xanh đầy bí ẩn 
sánh như câu chuyện thần tiên ngày năm ấy.

  Lạc vào Rừng Xanh, trở thành cậu bé của Rừng Xanh 
phải Cố Gắng sống mạnh mẽ với thử thách ban đầu để 
hoà nhập vào thế giới của Rừng có bao ngàn cây muôn 
thú, nơi đó cậu sẽ được chấp nhận vào Bầy Sói, dưới 
ánh trăng tỏa ánh sáng lung linh kỳ ảo, bên Tảng Đá 
Hội Đồng với sự đồng ý của Sói Già Akéla tôn kính! Là 
Sói con phải biết vâng lời Sói Già, sống theo Bầy theo 
Đàn mà không tự ý theo mình phải chan hoà tình đồng 
đội. Gia nhập vào bầy để được sự dạy dỗ của Gấu Baloo 
về Luật của Rừng xanh, theo chân Báo Baghera học tập 
kỹ thuật săn mồi của Đàn, và được học tài múa hát bởi 
chị Trăn Kaa, Chill…
    Kỳ thú cả một chân trời đầy sự hứa hẹn mai sau khi 
chân cứng đá mềm thì chú Sói con nhỏ bé ngày nào 
sẽ trở thành Sói Già Akela lãnh đạo cả thế giới hùng 
mạnh của Sói…

    Rồi năm tháng dần qua, từ giã thế giới cổ tích thần 
tiên, từ giã khu Rừng xanh đầy ắp kỷ niệm chia tay với 
những bạn Sói còn non nớt mới vừa Mở Mắt Vễnh Tai. 
Akela đưa em đến bìa Rừng, tiễn chân chú Sói hôm nay 
đã đủ đầy bản lĩnh, mạnh mẽ để bước vào xã hội Loài 
Người mà phục vụ!
    Từ giã Rừng Xanh yêu dấu chia tay với Bầy Sói Trắng, 
Sói Xám, Sói Nâu và Sói Đen để làm quen với Thế Giới 
Loài Người học hỏi những cái tên mới mang cả niềm 
tự hào khi được đính trên cánh tay áo, đó là tên của 
những vị anh thư, anh hùng dân tộc Việt như: Trưng 
Trắc-Trưng Nhị, Hưng Đạo Trần Quốc Tuấn, Quang 
Trung Nguyễn Huệ… với bao chiến công hiển hách 
oanh liệt giành lại Độc Lập cho nước nhà.
    

Ở vào ngưỡng cửa tuổi đôi mươi, qua thời gian rèn 
luyện để trở thành những công dân hữu dụng, mang 
trong tâm khảm, ấp ủ dòng máu nóng, đem tâm huyết 
của tuổi trưởng thành mà Phục Vụ Tha Nhân! 
     Vào kỳ trại nào đó sau đêm lửa trại vui nhộn hào 
hứng, chờ cho mọi người chìm vào giấc ngủ say sưa 
giữa ngàn sao lấp lánh thành dãy ngân hà, hay dưới ánh 
trăng mờ tỏ mặt nguyệt trong bầu trời se lạnh thì anh 
em tráng sinh lại ngồi bên nhau thật lắng đọng mà chia 
sẻ những tâm tư bên ánh lửa khuya đượm ánh than 
hồng rực đỏ như những con tim lúc nào cũng sẵn sàng 
để Dấn Thân. Đêm càng khuya, lửa càng nồng, tình 
càng thắm,  bên ánh lửa mà ngàn xưa tổ tiên dân tộc 
Việt đã thề nguyền với Lửa Thiêng giúp nước xây đời! 
Ngọn lửa luôn tỏa ra 3 phía nở 3 cánh hoa Bách Hợp 
rực đỏ.
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     Sân chơi của chúng ta có bao nhiêu điều kỳ thú, 
nếu không là người trong cuộc thì không thể đoán biết 
được? Ví như đứng bên bìa rừng làm sao thấy được 
suối róc rách chở theo từng đàn cá lượn lờ và bên bờ 
có muôn sắc hương của hoa thơm cỏ lạ đưa sắc khoe 
màu?  
    Đã là Tráng Sinh thì không mấy ai mà không có 
kỷ niệm kỳ thú với Tên Rừng! Ai đã từng có kỷ niệm 
lạc vào Rừng thanh vắng trong một đêm khuya khoắt? 
Đã từng dọ dẫm lần theo tiếng côn trùng, và từng giật 
mình bởi tiếng động của thú rừng lướt qua lớp lá cây 
dầy đặc lâu năm! Ngửi được mùi sương đêm ẩm ướt, 
ngửi ra hơi hướm của khói mà lần ra để gặp “Người 
nào đó” ở chốn Rừng u tịch?
     Sau lần kỷ niệm lạ lẫm đó thì chúng ta mới hiểu được 
trọn vẹn cái Tên rừng mang cá tính của mỗi bản thân 
mình. Tên Rừng đi theo ta suốt cả đời Hướng Đạo! để 
rồi sau này dân Hướng Đạo chúng ta đều nhớ nhau 
bằng tên Rừng rất kỳ thú, như Sư Tử Nhiệt Tâm, Gấu 
Lý Sự, Bồ Câu Xông Xáo, Trâu Cần Mẫn… Những cái 
tên là lạ nghe vui, và hay đáo để. Thoạt vừa nghe tuy 
như xa lạ nhưng hàm ý thì cũng giống như tên của cha 
mẹ đặt cho con, dù mộc mạc như Lúa, Đậu, hay mỹ 
miều là Thu Ba, Tố Nga, trọn vẹn như là Thành hay Đạt 
v.v... thì cũng là có ý muốn con mình có cuộc sống như 
cái tên đặt.   

      Đặt tên Rừng cũng phải có lề luật theo “gia phả“ và 
quy củ hẳn hoi! nếu chơi mà không biết lề thói thì tủi 
hổ cho chúa tể Rừng xanh, vì có một số thiên hạ vô ra 
nháo nhào trong rừng, rồi cày xới nát tan để tìm cho 
mình cái Tên Rừng, oai như cọp, quý phái như chim 
phượng chim trĩ hay cao sang vòi vọi ngước cao con 
mắt mới thấy như thiên nga, hoặc có anh rủ rê nhau 
“làm đơn… đề cử” yêu cầu trước cho mình cái tên 
Rừng cho đèm đẹp (Nếu lỡ mà được đặt là LeLe, Chèo 
bẻo thì ré lên… em hỗng thèm!)
  Và cũng không thể quên mà đặt tên phái đẹp chúng 
tôi là Ngựa  tuy rằng Ngựa là thú trung thành và dũng 
cảm nhưng chuyển tên đó sang quý bà lady chúng tôi 
thì ngựa… gì đây?
 

 Cũng vui mà nhớ lại cách đây không lâu trong tiệc 
cưới của con gái trưởng Linh - Sóc Nhanh Nhẹn, gặp 
lại rất đông anh chị em Hướng Đạo, mọi người rổn 
rảng chuyện trò, nhắc lại kỷ niệm xưa, khi tôi được anh 
em hỏi Tên Rừng là gì? Tôi sung sướng được dịp khoe 
cái tên “Hạc” thanh cao của mình là Hạc Tận Tâm, 
nghe làm sao không biết mà anh Hàn Phong Cao -Trâu 
Văn Hoá, hỏi lại “Gà ác… hả ?” khiến tôi chưng hửng, 
thành ra đổ quạu ré lên : 
      “Ý! cái gì mà có Gà ác… hầm thuốc Bắc vậy, hả? hả?”
 Vợ anh là nhà thơ Vũ Triều Nghi bèn lật đật can gián 
cười trừ hiền hoà là anh bây giờ thính giác nghễnh 
ngãng rồi!  Biết ra thì cùng nhau ôm bụng mà cười chảy 
cả nước mắt. Cho tới giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn còn phải 
cười hinh hích một mỉnh khi nhớ lại bộ tịch của anh 
Trâu Văn Hoá nghiêng nghiêng đầu hỏi tôi đôi lần: “Gà 
ác gì … vậy? “

   Nhắc về Tên Rừng thì tôi đã biết trưởng Phạm Văn 
Nhơn – Sáo Dễ Thương, hiện đang sống ở Saigon đã có 
ý tưởng độc đáo khởi công sưu tầm thu thập nguồn gốc 
của tên Rừng. Tác giả quyển “Kỳ Thú Tên Rừng”, anh 
đã viết trong giai đoạn thị lực ngày càng xấu đi, nhưng 
vẫn đem tâm huyết góp phần vào tủ sách Hướng Đạo 
VN cho chúng tôi và thế hệ sau này biết cặn kẽ về “tên 
Rừng”. Riêng Hạc đã được anh ưu ái gửi tặng khi đã 
qua sống ở xứ Cờ Huê xa cách nhau một Thái Bình 
Dương biển cả. Ngày cầm quyển sách trong tay Hạc rất 
xúc động đọc được những dòng chữ viết nắn nót mà 
anh nhờ ai viết thế, anh gửi tặng cho Hạc bằng những 
lời trìu mến của người anh cả. Kỷ niệm xưa trở lại, anh 
em mình có thời gian sinh hoạt chung cùng Liên Đoàn 
Bạch Đằng của trưởng Trần trung Du (Dzu), trong lần 
Trại Kỷ Niệm thành lập LĐ Bạch Đằng lần thứ 50.  
Anh  hỏi: “Bài viết  Lời Ru của Mẹ của ai ? Ai là Biện 
Thị Quý? có phài là em? Anh không ngờ…”    
(xin giữ lại chờ có dịp sẽ viết thêm vào những mẩu 
chuyện vui Đời Hướng Đạo nhá) ■

 Hạc Tận Tâm

 Biện Thị Quý
 LĐ Bách Việt SanJose
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Tôi phải viết rõ là Huynh Trưởng Voi Chí Nghĩa hay 
là Anh Hai thay vì dùng chữ Trưởng khơi khơi. Năm 
nay Anh đã ngoài thất thập và là một huynh trưởng 
thuộc lớp đàn anh của tôi. Anh vẫn thường ký tên dưới 
những Email mà anh gửi ra chỉ mỗi 3 chữ: Voi Chí Ng-
hĩa (only) không có Trưởng Hai nọ, Trưởng Hai kia gì 
sốt cả mà ai cũng biết đó là Trưởng Đỗ Phát Hai. Tên 
rừng của anh quả là đúng như nhân dáng của anh hiện 
nay đã vào lớp các Cụ bốn cao: cao tuổi, cao mỡ, cao 
đường, cao máu và một thấp... khớp. Thật khó hình 
dung cách đây hơn bốn mươi mấy năm trước khi đất 
nước còn chiến tranh đã có một quan Thái Tá Đỗ Phát 
Hai, pilot tầu bay vô cùng lả lướt và oai dũng của Không 
Quân QLVNCH. Anh từng là phi công thời chiến (vào 
trong mây) phong nhã (ra ngoài phố) hào hoa. “Ôi! Phi 
công danh tiếng muôn đời...” (Không quân Việt Nam 
hành khúc).
Anh Tư (1) lả lướt, bay bướm thời chiến xa rồi. Bây giờ 
chỉ còn là Anh Hai hiền như Bụt, như Di Lặc Bồ Tát, đi 
đứng đã chậm chạp, mắt mũi đã kèm nhèm, nói năng 
đã khề khà, nhớ trước quên sau... nhưng vẫn chí nhân, 
chí nghĩa như ngày nào, vẫn tận tâm với anh em, vẫn 
tận tình với phong trào Hướng Đạo như thuở ban đầu 
57 năm trước đây, cậu thiếu sinh Đỗ Phát Hai  biết đến 
phong trào HĐVN tìm đến ngôi trường Chu Văn An 
nổi tiếng ở Saigon để gia nhập Thiếu đoàn Tây Hồ, đạo 
Cửu Long mà anh Thiếu Phó lúc đó là huynh trưởng 
Đỗ Quý Toàn. Mối dây Hướng Đạo này càng bền chặt 
hơn nữa khi anh Voi đi theo trưởng Đỗ Quý Toàn về 
sinh hoạt với Tráng Đoàn Trường Sơn thuộc đạo Diên 
Hồng, cùng thời với các anh Vĩnh Đào, Nguyễn Văn 
Thuất lúc đó anh Hoàng Luyện Huỳnh Hữu Duy Toản 
là Tráng Trưởng.(2)

Saigon, Hòn Ngọc Viễn Đông - 1962, đó là những năm 
tháng cực thịnh và tuyệt đẹp của Miền Nam cũng như 
phong trào HĐVN. Anh Voi nhớ lại, chỉ một năm sau 
đó, biến cố chính trị 1963 làm cuộc chiến Quốc Cộng 
càng lan rộng và anh cũng như bao người trai thời loạn 
đã bước vào cuộc đời  quân ngũ. Gia nhập Không Quân 
Việt Nam, anh được gửi đi học huấn luyện hoa tiêu vận 
tải cơ chiến đấu tại Mỹ và khi ra trường về phục vụ tại 
Phi đoàn Hoả Long lòng vòng Thủ đô nên nhờ vậy anh 
có cơ duyên tiếp tục sinh hoạt Hướng Đạo ở Saigon. 
Năm 1966 theo chân anh Toản lúc này đã là Đạo 
trưởng Đạo Bình Than, anh Hai thành lập Liên đoàn 
Tây Kết. Hồ Đăng, Đàm Quang Bảo, Đàm Quang Long 
(3).Nguyễn Chí Hiếu lúc này là đoàn sinh của anh Hai.
Năm ngoái, sau khi TT10 bế mạc Hồ Đăng – nguyên 
thanh sinh  của anh Hai ở Đạo Bình Than- nán lại 
Houston vài ngày để thăm người huynh trưởng cũ  của 
mình trước khi về lại Cali, tình cảm của anh em Hướng 
Đạo thật quyến luyến. Anh đã già mà em cũng không 
còn trẻ. Hai anh em ngồi sau vườn nhà cho đến khi 
bóng tối phủ mênh mông.
 

Đầu những năm 70 anh Hai chuyển theo Phi đoàn về 
Nha Trang nơi có Trại Long Vân và Trung Tâm Huấn 
Luyện Không Quân. Máu Hướng Đạo vẫn sôi nổi trong 
anh nên anh lại tiếp tục sinh hoạt với Đạo Khánh Hòa, 
Châu Trường Sơn Hạ coi sóc hai Kha Đoàn Qua Châu 
và Vụ Quang cho đến ngày tan hàng lúc đó tôi đã rời 
NhaTrang để vào Saigon “du” học nên mất dịp được 
sinh hoạt HĐ dưới trướng anh Hai, một người huynh 
trưởng mà các anh chị em HĐ Bình Than rất mến 
phục. Hồ Đăng tâm tình: Ngọn lửa Hướng Đạo mà 
Anh Toản và anh Hai thắp sáng lên cách riêng đã để lại 
những dấu tích rất đặc biệt không thể xoá nhoà, không 
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thể nhầm lẫn nơi những đoàn sinh của mình. Anh đã 
chơi hướng đạo, sống Hướng Đạo, “lăn lộn” với anh em 
Hướng Đạo bằng tất cả tấm lòng của mình. Anh là Voi 
Chí Nghĩa mà...
Có một dạo sức khỏe của anh xuống “cấp” quá xá, Hồ 
Đăng đã sắp sẵn gói hành trang và nói với “bề trên” 
rằng bất cứ lúc nào nghe tin chẳng lành về anh là phải 
bay đi Houston liền kẻo không kịp. Còn Cao Bình “ăn 
to nói lớn” như thế nhưng mỗi lần nghĩ đến hay nói 
đến anh Hai... là lại rơm rớm nước mắt. Thiệt là cảm 
động. Anh “chơi” Hướng Đạo tận tâm, tận lực, sống 
Hướng Đạo chí tình chí nghĩa nên các em cũng hết 
lòng với anh.
Trung tuần tháng Tư vừa qua, cách đây hơn tháng, Liên 
đoàn Pháp Luân tổ chức Trại Kỷ Niệm Sinh Nhật 17 
năm lập Đoàn mà LĐ Đất Việt và tôi được làm khách 
mời chung vui cùng Pháp Luân ở đất trại Brakenridge, 
Edna. Trong màn diễn của các em thanh và tráng Pháp 
Luân lúc gần tàn lửa trại để nói về lịch sử thành lập 
LĐ Pháp Luân thật hay và ý nghĩa. Đoạn các em nói 
về Trưởng Đỗ Phát Hai, huynh trưởng kỳ cựu, người 
founder của LĐ rất ý nhị: em đó đóng giả vai Trưởng 
Hai, một HĐS một “người di tản buồn”, một trưởng 
Hướng Đạo, cuối thập niên 70 đầu thập niên 80, không 
có gì ngoài “ba ngón tay” (Scout sign) đi đâu cũng dơ 
cao đưa về phía trước (để đi tìm các HĐS cũ đồng chí 
hướng trong niềm tin với ý định phục hưng lại phong 
trào HĐVN nơi miền đất tạm dung này.).
 Và đúng vậy, anh chính là người đầu tiên đã khơi lại 
ngọn lửa HĐVN tại miền Trung (Nam) Hoa Kỳ này với 
việc thành lập Tráng Đoàn Trường Sơn ở Houston từ 
đầu thập niên 80 với những tráng sinh rất trẻ ngày đó: 
Lương Hoàng Nam, Nguyễn Phước Hoàn, Nguyễn Cao 
Bình... đã là những nhân tố đầu tiên để khơi dậy phong 
trào HĐVN lớn mạnh về sau này tại miền Trung HK. 
Liên đoàn đầu tiên ở miền Trung Hoa Kỳ ra đời tại 
Houston: LĐ Trường Sơn từ anh và một thế hệ trưởng 
trẻ từng là tráng sinh của anh trong Tráng Đoàn Trường 
Sơn ngày ấy đã lớn lên. Trường Sơn một dải, dung thân 
muôn đời. Chẳng phải ngẫu nhiên sao, Trường Sơn, 
một dãy núi hùng vĩ chạy dài suốt miền Trung như là 
xương sống nâng đỡ toàn thân đất nước nay cũng từ 
Trường Sơn lịch sử ấy đã chắp cánh cho Hướng Đạo 
Việt Nam Miền Trung Hoa Kỳ bay cao, bay xa những 
cánh đại bàng. Đã 40 năm tha phương từ những mầm 
cây bị bứng gốc tức tưởi rời xa đất mẹ, đơn lẻ, chênh 
vênh nay đã phát triển thành rừng cây, lớn dậy, xanh  
tươi, vươn lên mạnh mẽ dưới ánh mặt trời. Chẳng 
thế, không những thế hệ đoàn sinh đầu tiên của anh 
trong nước trước đây đã trìu mến nhắc đến anh mà đến 

bây giờ cả thế hệ thứ ba như các em trưởng trẻ (được 
sinh ra và lớn lên trên đất nước HK này) như Phương 
Linh, Từ Vân, Tự Quyên, Linda Lê... vẫn kính phục và 
thương yêu Trưởng Hai vô cùng. Vì anh suốt một đời 
là Voi Chí Nghĩa.
Tôi tuy không trực tiếp là đoàn sinh của anh ngày trước 
nhưng rất nhiều năm qua đã quen biết anh, gần nhà 
(gọi Bụt bằng anh!). Sinh hoạt chung qua nhiều kỳ trại 
lớn nhỏ với anh và từ đó tôi rất cảm phục anh. Có lúc 
tôi đã đùa với anh rằng: Anh Hai hay thiệt, đến đâu 
cũng có người khen. Anh hơi ngạc nhiên, nên tôi nói 
tiếp: Không phải sao? Ai cũng hát “... hãy vỗ tay khen 
anh Hai một tràng!” đó thôi.
Gần 60 năm tâm huyết với phong trào Hướng Đạo, anh 
vẫn là ngọn lửa dẫn đường cho lớp đàn em, sáng lên 
“cho to mãi lên cho cao mãi lên.”

Nhân 85 năm HĐVN tôi có ý định viết vài bài về các 
anh, những huynh trưởng HĐ mà tôi được cơ may kề 
cận như một lời cám ơn các anh, những tâm huyết mà 
các anh đã cống hiến cho phong trào HĐVN trong thời 
gian dài vừa qua.

Cảm ơn anh Trưởng Voi Chí Nghĩa Đỗ Phát Hai ■

Anh đã bước qua tuổi cổ lai...
Vẫn vui Hướng Đạo tháng năm dài.

Cánh bằng khởi tự Tây Hồ đó,
Bay dọc Trường Sơn vẫn miệt mài.

Tận lực, tận tâm vì đại cuộc,
Chí tình, chí nghĩa với tương lai.

Pháp Luân thường chuyển tâm Bồ tát,
Trưởng Voi Chí Nghĩa Đỗ Phát Hai.

Cao Ngọc Cường, đđsn
Tháng 5- 2015

Tr Đỗ Phát Hai, Trại LĐ Trường Sơn, Huntsville TX 1978
Tr Đỗ Phát Hai, Trại HB Thẳng Tiến 10 Camp Strake Con-
roe TX 2015
Ghi chú :
Bài này viết với sự trợ giúp từ Tr Hồ Đăng và Tr Nguyễn Cao 
Bình. Cám ơn 2 Trưởng . 
(1) Anh Tư: tiếng thân mật của thuộc cấp trong quân đội gọi 
Thiếu tá chỉ huy của mình. Cấp bậc cuối cùng của anh Hai là 
Thiếu tá Phi đoàn phó Phi đoàn Hoả Long. 
(2) Anh Toản hiện đang hưu trí và cư ngụ ở vùng N. Carolina.
(3) Anh Đàm Quang Long đã mất ở Canada hình như vào 
năm 91
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Ngày ấy, tuổi mười một, mười hai
Chiếc huy hiệu Đội gắn trên vai
Là chú Tân sinh vừa tuyên hứa

Vào cuộc chơi Hướng Đạo miệt mài
Tám cậu sàn sàn cùng một đội

Bốn đội gộp chung một Thiếu Đoàn
Với tôi tất cả đều rất mới

Trong đồng phục Hướng Đạo Việt Nam
Mặc chiếc quần short xanh màu đậm

Áo kaki vàng cắt ngắn tay
Tua đội phất phơ bên vai trái

Huy hiệu Đạo, Đoàn, Đội mới may
Chân dận ba-ta thay cho dép
Mũ nỉ bốn múi đội trên đầu
Ba lô của lính thay cặp sách

Tôi nhìn tôi thấy cũng rất ”ngầu”
Anh đội trưởng hơn tôi vài tuổi

Sao mà “nó” giỏi đến thế kia
Dạy lại cho tôi bao nhiêu thứ

Nhận morse, nhận cờ thật đến “suya”

Học võ, tập bơi, đua xe đạp…
Dựng lều, câu cá… nấu cơm canh
Những thứ… với tôi, coi cũng hạp
Thế nên tôi tiến bộ rất nhanh
Nhưng quý nhất là tình đồng đội
Đã cùng vui sống những ngày xanh
Dẫu bao năm tháng đời thay đổi
Từ tuổi thiếu niên đến trưởng thành
Vẫn nhớ mãi thời đi hướng đạo
Họp Đoàn, họp Đội, học mà chơi
Nên tôi vẫn mãi yêu mầu áo
Như là yêu mến đội của tôi
Hôm nay nhìn lại đàn em trẻ
Nhớ làm sao! Đêm lửa họp Đoàn
Vẫn sáng như chòm Sao Hiệp Sĩ
Vằng vặc muôn thu vẫn chửa tàn ■

Cao Ngọc Cường
(Thiếu Đống Đa 1966)

Đội của tôiĐội của tôi
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Năm 1949, khi tôi lên 9 tuổi, cô của tôi dắt tôi vào 
Bầy Sói Con của Đạo Lâm viên, trên Ấp Số Bốn, Đà Lạt. 
Hàng tuần, vào sáng ngày Chủ nhật, tôi mò đến một 
ngọn núi trọc, phía Đông Bắc của Nhà Thờ Domaine 
De Marie, chơi đùa với bạn bè cùng lứa tuổi. Phía dưới 
chân núi là một thung lũng hẹp, với một dòng suối nhỏ 
vây quanh ngôi mộ của thi sĩ người Pháp Jean ONeil rất 
thơ mộng. Chỉ vài tháng sau, mẹ tôi đột ngột qua đời. 
Tôi phải dọn nhà và rời Bầy Sói.
Mãi đến năm 1952, khi tôi trúng tuyển vào lớp Đệ Thất 
(Lớp 6 bây giờ), của trường Trung học Việt Nam đầu 
tiên ở Đà Lạt, mang tên Công chúa Phương Mai, con của 
vua Bảo Đại. Về sau, trường đổi thành Quang Trung rồi 
Bùi Thị Xuân cho đến nay. Lúc ấy, trường sở chưa xây 
cất xong, trên một ngọn đồi được san bằng, phía Bắc 
của hồ Xuân Hương. Chúng tôi phải học nhờ ở trường 
Tiểu học Đà Lạt, dưới chân đồi Hoà Bình. Hàng ngày, vì 
nhà ở tận Ấp Hồng Lạc, Ga Xe Lửa, nên tôi không đi bộ 
về nhà rồi trở lại vào giờ học chiều. Vào giờ nghỉ trưa, 
tôi lang thang lên ngọn đồi Hoà Bình, hoặc tấp qua khu 
sân bóng rổ chơi với bạn. Ở đây, tôi gặp anh Nguyễn 
Văn Võ, là Thiếu trưởng Thiếu đoàn Quang Trung, Đạo 
Lâm Viên. Anh rủ tôi vào Hướng Đạo. Tôi rất thích 
nhưng nói thật với anh không có tiền mua sắm đồng 
phục, mũ nón. Anh bảo sẽ nói với các anh em trong 
Đoàn chia xẻ quần áo cũ cho tôi, gồm chiếc quần soọc 
màu xanh đậm và áo sơ-mi ngắn tay nhuộm màu nâu. 
Từ đó, tôi chính thức gia nhập vào Thiếu đoàn Quang 
Trung, Hướng Đạo Việt Nam. Thường những buổi họp 
vào sáng Chủ nhật, ngay trên chỏm ngọn đồi Hoà Bình. 
Tôi chính thức tuyên hứa, với 3 lời hứa và 10 điều luật 
Hướng Đạo. Thiếu đoàn thường tổ chức cắm trại với 
lửa trại, cũng ngay trên ngọn đồi Hoà Bình. Hoặc đi 
xa hơn ra mấy ngọn núi bên hồ Xuân Hương, rồi ra hồ 
Than Thở, qua thác Cam Ly, xuống dốc Prenn đến thác 
nuớc Datania, nay gọi là Datangla, và thác Prenn dưới 
chân dốc Prenn quanh co uốn khúc, bằng xe đạp, đèo 
nhau cùng chở dụng cụ lỉnh kỉnh. Xe đạp cũ thả dốc 
cứ lo sợ thắng xe không ăn. Lên dốc trở về cứ bám lấy 
xe vận tải đang chạy ì ạch lên đèo. Do hoàn cảnh gia 
đình, tôi phải nhờ sự chia xẻ của đàn em và bạn bè. Một 
mặt tôi cũng canh cánh bên lòng tìm cách thoát ly gia 
đình. Dần dần, tôi lên làm Đội trưởng, với bằng Hướng 
Đạo hạng nhì, rồi hạng nhứt. Trong khi ấy, phong trào 
Hướng Đạo đã phát triển mạnh mẽ ở Đà Lạt, với thiếu 
đoàn Lê Lợi, Nữ đoàn với người bạn cùng lớp Trung 
học quá cố Nông Kim Yến…
 

Khi Thiếu đoàn Quang Trung chuẩn bị đi dự Trại Họp 
Bạn Toàn Quốc ở Trảng Bom, vào đầu tháng 12 năm 
1959, tôi đã là Đội trưởng Nhất phụ giúp anh Võ là Thiếu 

trưởng. Nhưng vào 
đầu tháng 11 năm 
1959, tôi nhận đuợc 
giấy gọi trình diện 
nhập học Khóa 16 
trường Võ Bị Quốc 
Gia Việt Nam, tại 
Đà Lạt, sau cuộc thi 
tuyển. Không hỏi ai, 

tôi tự quyết định đi dự Trại Trảng Bom, lâu lắm mới có, 
rồi vào trình diện sau. Sau khi trở về, tôi lò mò đón xe 
đò đi Chi Lăng vào trường Võ Bị, vào đầu tháng 12 năm 
1959. Lúc ấy, cả Khoá Võ Bị của tôi đã nhập học, với 
quân phục chỉnh tề, đi đứng ngay hàng thẳng lối trong 
hàng quân. Tôi bị đàn anh Khóa 14 không vội cho lãnh 
quân trang, mặc thường phục chạy cuối hàng quân, cả 
tuần lễ. Tôi chấp nhận đi tới cho đến ngày tốt nghiệp, 
rồi phục vụ trong Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến 
(TQLC). Sau năm 1975, bị gần 9 năm tù cải tạo, ra tù tôi 
vượt biên và sang tới Mỹ vào tháng 6 năm 1984. Lo làm 
lại cuộc đời và lo gia đình cho mãi đến năm 1995. Từ 
năm ấy, sau 10 năm làm việc lao động cho xưởng in tờ 
Nhật báo The Washington Post, vợ tôi qua đời vì bệnh 
ung thư. Bất ngờ tôi gặp lại người đội viên cũ là Trưởng 
Hạ Bá Phúc, tôi bắt liên lạc với Hướng Đạo Việt Nam. 
Qua Tr. Bác sĩ Nguyễn Đức Tùng, Tr. Đệ, với Tr. Phạm 
Hồng Thái, cùng nhau bắt tay tái sinh hoạt Thiếu đoàn 
Tây Sơn, với con trai của Tr. Tùng, Thanh của Tr. Đệ, và 
Bobby Trần Đức Huân, mới lên 13 tuổi... Từ đó, đơn vị 
phát triển thêm Ấu đoàn, Nữ đoàn để trở thành Liên 
Đoàn Hùng Vương, Hướng Đạo Việt Nam.
Trước đó, do tình trạng sinh hoạt hợp pháp trên đất Mỹ, 
tôi phải qua một Khóa Huấn luyện Trưởng của Hướng 
Đạo Nam Hoa Kỳ BSA.  Rồi, qua Hội đồng Trung ương 
HĐVN, cuộc Họp bạn Thế giới đuợc tổ chức tại Lake 
Fairfax, VA, vào năm 1996. Tôi được giao làm Trưởng 
trại Trưởng Niên và lúc ấy 
Bobby Trần Đức Huân là Đội 
Trưởng. Dần dần Huân thay 
thế làm Liên Đoàn Trưởng 
LĐHV, qua các Trại Thẳng 
Tiến. Sau khi về hưu, tôi dọn 
về Houston, TX và phụ giúp 
lập Liên Đoàn Đất Việt cũng 
như tiếp tục sinh hoạt với 
Tráng đoàn Nguyễn Trãi. Năm 
2015, Liên đoàn Đất Việt đã 
kỷ niệm 9 năm thành lập và 85 
năm Hướng Đạo Việt Nam ■ 

Con Đường Hướng Đạo Việt Nam

Trần Ngọc Toàn



Gần 50 năm trước gia nhập sói con bầy Lê Lai, đạo 
Lâm Viên, được mặc chiếc áo HĐ đầu tiên với màu 
xanh nhạt và huy hiệu HĐVN, huy hiệu đạo và bầy 
cùng với con sói màu nâu trên nền vàng và cảm thấy 
thật hãnh diện. Sau đó chiếc áo được gắn thêm con sói 
trên túi áo trái sau khi nhập bầy, thêm sao thâm niên 
sau mỗi năm sinh hoạt và thêm băng thứ đàn rồi đầu 
đàn trên cánh tay áo. Cảm thấy rất hãnh diện và luôn 
luôn nhắc Mẹ ủi áo mỗi chiều thứ bẩy chuẩn bị cho 
ngày chủ nhật đi họp…
Ba năm sau lên thiếu đoàn Lê Lợi, ngang qua hồ Tống 
Lệ… bị lật xuồng, chiếc áo ướt nhẹp và được cất vào 
tủ thay vào là chiếc áo kaki mới cũng chỉ có huy hiệu 
HĐVN và huy hiệu thiếu đoàn. Muốn được gắn thêm 
đồ lên áo bắt đầu khó khăn hơn thời gian ở dưới sói… 
đã là đội viên mà khi muốn được đeo cái tua vai đội 
cũng bị “bầm dập” sau buổi lửa trại, đeo cái khăn quàng 
của thiếu đoàn (chưa có viền vì chưa được tuyên hứa) 
cũng có thêm kỷ niệm đáng nhớ. Càng về sau càng khó 
khăn hơn khi có được chiếc khăn quàng màu xanh đậm 
với viền màu xanh nhạt và cái hoa bách hợp trên túi áo 
lúc tuyên hứa.
Từ đó về sau mọi chuyện dễ dàng hơn… một sọc trắng 
cho chức đội phó, hai sọc cho chức đội trưởng, các 
chuyên hiệu và hạng nhì … đều do khả năng của mình, 
không có thêm “kỷ niệm đáng nhớ” nào nữa nhưng 
cái chuyện khác “nặng” hơn là “trách nhiệm”! Càng 
“có chức” càng phải làm gương và không được đi trễ, 
không được “láo lếu”… và nhiều chuyện khác nữa…
Mất gần 10 năm không được mặc áo HĐ, vượt biên đến 
trại tị nạn Galang, Nam Dương gặp lại ACE HĐ và rất 
sung sướng khi được sinh hoạt HĐ nhưng kiếm được 

cái áo HĐ là cả 1 vấn đề! Không khó khăn với những 
“kỷ niệm” khó quên ngày xưa nhưng “khó” vì ở đảo 
chỉ có 1 số áo hạn chế! Gia nhập tráng đoàn và đi sinh 
hoạt vài tuần là được tặng cái áo thun trắng với hoa 
bách hợp màu đỏ in bằng tay do các ACE HĐ đạo Hồn 
Việt tự in. Muốn có cái áo HĐ màu kaki với vài cái huy 
hiệu… thì chỉ cần làm 1 chuyện “đơn giản như đang 
giỡn” là “cầm đoàn…”. 
Chuyện tưởng dễ vì nhớ lại ngày xưa các trưởng “la” 1 
cái là nhào xuống hít đất, thụt dầu… ngay lập tức theo 
đúng điều luật thứ 7. Ở đảo các em sinh hoạt HĐ vì… 
cha mẹ bắt đi, vì không có chuyện gì khác để làm, vì 
theo bạn bè chơi cho vui… nên hổng dễ ăn! Trưởng 
nói thì trưởng nghe, khi nào em thích thì em làm, buồn 
thì cứ ngồi đó giương cái mặt coi ông trưởng  “trợn 
mắt, lên giọng…”, chán thì quay qua chỗ khác hay kiếm 
chuyện khác làm… Phải mất thời gian tìm hiểu các em 
qua gia đình, bạn bè… phải “xuống nước” và “tâm sự” 
cùng các em, phải tham gia vào những chuyện các em 
làm (không dám nói ở đây…) để hòa đồng cùng các 
em và tạo được sự đồng cảm giữa trưởng và các em thì 
sau đó mọi chuyện mới “đơn giản như đang giỡn”. Khó 
khăn như vậy mà khi rời đảo cũng bị “lột” cái áo!
Qua đến Mỹ, nghỉ sinh hoạt vì phải lo đi học và đi cày 
để kiếm cái bỏ vô bụng cho tới năm 2004 được gặp lại 
ACE HĐ Hồn Việt trong trại Hội Ngộ 20 năm. Cũng 
đi kiếm cái áo và vài cái huy hiệu đeo lên cho “oai” và 
sau đó tham dự kỳ trại Thẳng Tiến 8 với tư cách là phụ 
huynh. Vào trại rảnh rỗi nên đi xách nước (bằng xe golf 
cart, quá sướng…) và thấy các trưởng trẻ cũng như các 
trưởng “có tuổi” vẫn hồn nhiên sinh hoạt và lo lắng cho 
các em có được 1 kỳ trại thật đáng nhớ… Cảm thấy tội 
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lỗi khi nhớ lại câu “HĐ 1 ngày HĐ mãi mãi” mà mình 
thì nhởn nhơ thả con cho người ta coi nên muốn sinh 
hoạt lại. Ông anh Lê Xuân Hùng từ đạo Lâm Viên ủng 
hộ, tưởng cho cái áo… ổng lại hứa cho cái quần! 
Mặc áo HĐ, sinh hoạt với ấu đoàn Phù Đổng, liên đoàn 
Diên Hồng từ sau trại Thẳng Tiến 8 với nhiều chuyện 
vui và cũng có ít chuyện buồn nhưng ACE HĐ chỉ có 
“bất đồng chứ không bất hòa” nên mọi chuyện vẫn êm 
ả. Chiếc áo HĐ lúc này do mình bỏ tiền ra mua nhưng 
có ý nghĩa khác những chiếc áo trước. Trách nhiệm 
hơn và cẩn trọng hơn khi muốn gắn cái gì đó lên áo, 
không lòe loẹt nhưng phải đúng với trách nhiệm và 
nhiệm vụ mình gánh vác. Không dám “tham lam” như 
xưa vì tự biết sức mình chỉ cáng đáng tới đó thôi… Tóc 
rụng nhiều nhưng không dám “cạo đầu” để còn tí tóc 
mà soi gương cho biết mình hơi “có tuổi”, chơi cũng 
phải biết lượng sức chứ không ào ào như xưa. 
Qua Facebook và trang Hôi Ngộ Dân Rừng, quen biết 
thêm nhiều ACE mới, học hỏi thêm nhiều chuyện 
mới, chọc phá nhau cũng vui … Nhưng hơi buồn vì 
có nhiều chuyện không nên xảy ra với ACE HĐ nếu 
đã thuộc 10 điều luật hoặc thêm điều luật thứ 11 (nếu 
muốn tranh biện – không tranh cãi…). Hãy nhớ điều 
luật thứ 4 để đối xử với nhau thân tình hơn, cuộc sống 
sẽ êm đẹp hơn khi thêm bạn bớt thù… Hãy nghĩ đến 
nguyên lý và mục đích của phong trào mà ACE mình 
đã dấn thân vác ngà voi, không lương… nhưng thu lại 
được rất nhiều điều mà người thường không có được! 
Các em cũng sẽ nhìn các trưởng qua tư cách và việc 
hành xử giữa các trưởng … để học hỏi. 
Các trưởng trẻ cũng là những cánh tay, những trụ 
cột của phong trào trong tương lai cũng nên học hỏi 
những điều hay từ các trưởng lão, đừng so sánh và chê 
bai ngay những việc các trưởng lão đã và đang làm mà 
hãy nghiêm túc chọn lựa những việc tốt các trưởng lão 
đã làm và giúp đỡ mình trong quá khứ. Các trưởng lão 
cũng nên thông cảm và chấp nhận những thay đổi mới 
cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Hãy nhìn chiếc áo 

mình đang mặc và những huy hiệu mình đã đạt được 
để đừng có những việc làm quá khích…
“Chiếc áo không làm nên thầy tu” nhưng chiếc áo HĐ 
tạo nên tư cách của người trưởng. Hãy trân trọng và 
hãnh diện khi khoác lên người chiếc áo HĐ mà ACE đã 
mặc từ bao năm nay. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành 
lập phong trào HĐVN xin chúc tất cả ACE chân cứng 
đá mềm, cùng nhau góp một bàn tay tiếp tục phát triển 
và giữ vững phong trào trong nước cũng như tại hải 
ngoại để con em chúng ta có được một sân chơi vui vẻ 
và học hỏi được nhiều điều tốt đẹp cho tương lai các 
em.

TABTT ACE và xin cùng nhau vỗ tay hát bài nhạc dưới 
đây của trưởng Nguyễn Đức Quang ■

Không Phải Là Lúc
Tác giả: Nguyễn Đức Quang 

Không phải là lúc cứ ngồi đặt vấn đề nữa rồi 
Phải dùng bàn tay mà làm cho tươi mới 
Hàng chục năm qua ta ngồi ngó nhau 
Nghi ngờ nhau , khích bác nhau 
Cho cay cho sâu , cho thật đau 

Không phải là lúc cứ ngồi mà cãi suông 
Không tin nơi nhau thế ta định nhờ ai dắt đầu 
Thế giới ngày nay không còn ma quái 
Thần tượng tàn rồi , còn anh với tôi 
chúng ta đi tới bằng cái tầm thường thôi 

Làm việc đi không lo khen chê 
Làm việc đi hãy say và mê 
Cứ bắt tay gan lì chúng ta giải quyết 
Mình chậm chân đi sau người ta 
Còn ngồi đây nghĩ lo viển vông
Thắc mắc ngại ngùng đến lúc nào mới làm xong... 

Mèo Trầm Tĩnh    
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Ngày xưa, có người hỏi một vị triết gia rằng: 
-“Mặt trời và mặt trăng, cái nào quan trọng hơn?”  
Vị triết gia trả lời: 
-“Mặt trăng!”
-Tại sao?
-Tại vì hằng đêm, trong đêm tối, lâu lâu nhằm những 
ngày rằm mới có trăng tròn soi sáng vạn vật.
-Còn mặt trời thì sao?
-Ban ngày, mọi thứ đều đã sáng tỏ nên không cần đến 
mặt trời nữa!
Thoạt nghe thì thấy ngây ngô, nhưng cũng có lý vì theo 
lập luận thì chỉ khi nào vào ngày rằm, mặt trăng thật sự 
quan trong vì là vật duy nhất có thể chiếu sáng trong 
đêm. Ý của vị triết gia chuyện đáng buồn là người ta chỉ 
biết quý trọng những việc gì lâu lâu được đáp ứng. Còn 
những việc thuộc loại “đương nhiên” thì không cần lưu 
tâm để ý. 
Nói chuyện chung, tại các ước Tây phương, cuộc sống 
rất tự do, an bình. Chuyện đời thường là mỗi buổi sáng 
ban mai vừa thức dậy, con cái đi học, vợ chồng đi làm, 
tối về gia đình sum họp, quây quần quanh bàn ăn. 
Nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng sự tự do an bình 
đó có được là nhờ bao nhiêu chiến sĩ, nhân viên công 
lực thuộc Bộ Quốc Phòng, Bộ Nội An, Tình Báo, Cảnh 
Sát v.v... ngày đêm âm thầm chiến đấu, hy sinh, ngăn 
chận và dập tắt rất nhiều âm mưu tấn công của bọn 
khủng bố. Theo thống kê chính thức từ sau sự kiện 911 
năm 2001 đến 2015 (14 năm), giới hữu trách Hoa Kỳ 
đã ngăn chận thành công trên 30 kế hoạch tấn công cỡ 
lớn có phối hợp của khủng bố. Như vậy là trung bình 
một năm hai vụ. Thế nhưng có bao giờ ta lưu tâm đến 
những điều này chưa? Chúng ta có biết ơn những chiến 
sĩ và nhân viên công lực ngày đêm bảo vệ đất nước, bảo 
vệ sự tự do của chúng ta chưa? Hay coi như là chuyện 
“đương nhiên”? “Freedom is not free”, sự tự do không 
miễn phí, không phải đương nhiên mà có. Phải trả một 
giá, chắc chắn không rẻ.  
Trong gia đình cũng vậy, việc cha mẹ thương yêu và hy 
sinh cho con cái vô bờ bến. Ráng thức khua dậy sớm, 

làm lụng vất vả để có thể đem lại cho các con một cuộc 
sống đầy đủ. Vậy mà mấy khi những đứa trẻ này để 
ý và biết ơn đến công lao dưỡng dục đó? Hay những 
điều này cũng thuộc loại “đương nhiên”? Ở ngoài, lâu 
lâu được một đứa bạn thân mua cho cái hamburger, 
hay vài miếng khoai tây chiên, hay một chai nước, thì 
chúng rất vui và buông lời cảm tạ rối rít. Trong một 
ngày, những đứa con này nói bao nhiêu tiếng cám ơn 
với cha mẹ?
Trong Hướng Đạo, nhiều Trưởng vẫn tiếp tục sinh hoạt 
và hướng dẫn các Đoàn Sinh mặc dù tất cả đều là tình 
nguyện viên, chẳng nhận đồng lương nào, cho dù con 
cái họ đã khôn lớn và đang đi học không còn sinh hoạt 
với Đoàn nữa. Các Trưởng vẫn âm thầm hy sinh thời 
giờ, năng lực để lo cho các em, cho Đoàn. Phải chăng 
đây cũng là chuyện đương nhiên? Thử hỏi có bao nhiêu 
em Đoàn Sinh sau này trưởng thành lớn lên gặp lại các 
Trưởng vẫn tay bắt mặt mừng? Hay có nhiều em (và cả 
phụ huynh của các em) ra đường, khi nhìn thấy Trưởng 
trông như người xa lạ, ca bản “hò lờ, hò lơ”?
Ý tôi muốn nói ở đây là “ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống 
nước hãy nhớ tới nguồn.” Nhân mùa Lễ Tạ Ơn và kỷ 
niệm 85 năm thành lập Hướng Đạo Việt Nam (1930-
2015), chúng ta hãy cố gắng để tâm hướng dẫn con cái, 
Đoàn Sinh và chính chúng ta cảm nhận và biết ơn với 
bậc sinh thành, và những người chung quanh, cho dù 
những người này đang làm những công việc rất nhỏ 
nhoi, rất bình thường của họ. Chúng ta cũng tưởng 
nhớ ghi ơn những Trưởng kỳ cựu đã có công sáng lập 
cũng như gìn giữ và phát triển phong trào Hướng Đạo 
Việt Nam trong suốt bao nhiêu năm qua vượt qua bao 
nỗi khó khăn bởi vì tất cả đều quan trọng và cùng đóng 
góp cho xã hội, cho quốc gia nơi ta đang sống yên ổn. 
Có như thế, ta mới có thể trân quý và làm cho cuộc 
sống này tươi đẹp hơn. Và nên nhớ, mặt trời, mặt trăng 
đều quan trọng như nhau ■

 Tammy Nguyễn Phương Thảo
Thiên Nga Cần Mẫn

Liên Đoàn Hoa Lư, Miền Tây Nam Hoa Kỳ, 11/2015
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Một buổi họp ngoài trời của đoàn Hát Giang

Liên Đoàn Trưởng Én Bướng Bỉnh trong ngày được tuyên hứa trở thành Tráng của toán Tráng Hát Giang
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Các Trưởng của LĐ Hát Giang tại nhà họp trong trại Liên Đoàn Trưởng Én Bướng Bỉnh cùng với một đội 
trong Đoàn (các em làm nhà sàn)

Các Đoàn Phó Hát Giang và các Đội Trưởng
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Các đột trưởng của đoàn Hát Giang

Các Kha Sinh của LĐ Hát Giang đi trại bay
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Toán Hát Giang được thắp nến trong ngày lãnh thưởng

Toán Hát Giang được lãnh thưởng ở Hội Việt Mỹ



30 năm trước vượt biên đến Galang Indonesia 
và được diễm phúc trở lại sinh hoạt Hướng Đạo sau 
10 năm bị cấm tại Việt Nam.  Lần đầu tiên sinh hoạt 
với tráng đoàn Bách Việt, đạo Hồn Việt tại đạo quán, 
rất sung sướng vì được hát lại 2 bài Quốc Ca và Hội Ca 
cùng với ACE, chưa kể đến café thuốc lá “chùa” thoải 
mái… Là một trong những người mới đến đảo nên 
được ACE “chăm sóc” thiệt tình, hỏi han mọi chuyện 
và chỉ bảo cách điền đơn, khai báo với phái đoàn để 
tránh bị “đá”.  Mọi người thăm hỏi thân mật như người 
nhà lâu ngày mới gặp lại.
Sau vài ngày lang thang trên đảo, được “mời” lên làm 
việc với JVA để giúp bà con điền đơn, làm thông dịch 
và phụ giúp việc giấy tờ cho phái đoàn JVA. Làm việc 
trong nhóm mới thấy hơn 2/3 thiện nguyện viên là 
ACE HD, bên văn phòng cao ủy cũng như vậy, ACE 
làm việc nhiệt tình, giúp đỡ bà con không màng quyền 
lợi (tuy có nhiều lúc bà con được giúp đỡ tặng cho cả 
1 cây thuốc lá… thèm lắm nhưng không dám nhận!). 
Ngoài văn phòng Cao Ủy và JVA, những nơi khác như 
thư viện, phòng khám bệnh, nhà thờ, chùa… nơi nào 
cần thiện nguyện là nơi đó có mặt ACE HĐ Hồn Việt. 
Với những người khác thì cần phải có người giới thiệu 
hoặc phải qua một cuộc trắc nghiệm khả năng mới 
được nhận, ACE HĐ Hồn Việt chỉ cần mặc chiếc áo có 
cái hoa bách hợp là tự mình đi xin việc dễ dàng vì chưa 
có ACE HĐ nào làm việc cẩu thả vô trách nhiệm…
Ngoài công việc thiện nguyện ACE HĐ còn cầm đoàn 
trông coi các em sói con, thiếu nam & thiếu nữ và kha 
sinh. Các em nếu đi vượt biên chung với gia đình thì 
còn dễ bảo, mấy “ông” mấy “bà” bị thảy lên tàu một 

mình qua đảo không “hiền” tí nào cả… Công việc này 
vui nhưng không đơn giản vì các trưởng phải sống 
“đàng hoàng” hơn những người khác để làm gương 
cho các em. Cuối tuần các trưởng họp tráng đoàn để 
chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi thêm chuyên môn cho 
nghề trưởng của mình nên rất bận rộn. Vài tuần lại có 
1 kỳ trại nếu các trưởng không bận rộn với công việc 
thiện nguyện của mình. Các em rất may mắn được các 
trưởng nhiệt tình chăm sóc và lo lắng như người thân 
trong gia đình. Từ chuyện học hành đến chuyện định 
cư, mọi thứ đều được các trưởng chỉ bảo tận tình. Mục 
đích của phong trào được các trưởng áp dụng triệt để, 
tất cả vì các em, ACE thì đối xử với nhau theo đúng 
điều luật thứ tư, luôn quan tâm và lo lắng cho nhau, 
giúp đỡ nhau từ chuyện ăn uống cho đến những sinh 
hoạt thường ngày trong trại. 
Ở Galang, các trưởng chỉ sinh hoạt khoảng 6 tháng đến 
1 năm sau đó sẽ đi định cư trừ vài ACE “thương” cái 
đảo mới này nên ở lại hơi lâu để dành chức “chúa đảo”. 
Chuyện này hơi khó cho các em khi mới “làm quen” 
được với trưởng của mình thì họ lại xách túi ra đi… Vì 
lý do này các trưởng đã tự động sắp xếp thời gian để 
đến chơi với các em, làm quen dần và luôn tạo cơ hội 
để gần gũi các em. ACE HĐ cũng lôi kéo thêm được 
nhiều người mới vào chơi với tráng đoàn, từ từ tìm 
hiểu về phong trào và xung phong lãnh chuyện vác ngà 
voi khi có dịp. Mọi người đều tạo cơ hội cho các trưởng 
mới có tinh thần phục vụ, mọi điều kiện dễ dãi để họ 
có thể góp một bàn tay trong việc phát triển phong trào 
tại Galang. Cũng có vài chuyện không vui nhưng ACE 
đã dùng tình cảm để giải quyết nên chẳng có chuyện 
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Hướng Đạo Hồn Việt… 
và chuyện vác ngà voi…
Hướng Đạo Hồn Việt… 
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gì nghiêm trọng xảy ra. HĐ vẫn là nơi mọi người tin 
tưởng khi muốn trao các công tác xã hội hay bất cứ 
chuyện gì liên quan đến cộng đồng tại đây.
Trong đạo Hồn Việt, từ các trưởng “đại thụ” của phong 
trào cũng như các trưởng mới tham gia đều kính trọng 
nhau và coi nhau như anh em. Mọi người truyền cho 
nhau kinh nghiệm cũ, góp ý và thay đổi vài điều cho 
hợp với môi trường sinh hoạt tại trại tị nạn, không có 
chuyện ta đây là “trưởng lão” nên lời ta nói mọi người 
phải theo… Vẫn có những bất đồng nhưng mọi chuyện 
đều được giải quyết êm đẹp theo đúng tinh thần HĐ. 
Các trưởng luôn tạo cơ hội cho những người mới và 
lớp trẻ có điều kiện đóng góp nhiều hơn vì biết sớm hay 
muộn mình cũng sẽ rời đảo đi định cư và những người 
ở lại sẽ tiếp tục công việc nên không có điều gì phải giấu 
giếm. Khi đi định cư, các trưởng vẫn liên lạc với ACE 
còn ở lại để giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần, 
thăm hỏi các em đoàn sinh và giúp đỡ những người đi 
định cư sau mình như ACE Galang có một căn nhà bên 
Toronto Canada có lúc chứa đến 30 người…
Đạo Hồn Việt đã phát triển mạnh mẽ từ thập niên 80 
cho đến ngày đóng cửa đảo năm 96, người cuối cùng 
rời đảo cũng là một HĐS mang theo đạo phả và lá cờ 
HĐ đi định cư. Qua hải ngoại, ACE vẫn tiếp tục sinh 
hoạt với HĐ địa phương và cũng vẫn là những thành 
phần nồng cốt như bên Úc có Beo Hăng, Ngựa Đảm 
Đang, Nhím Cần Cù, Gấu Siêng, Báo Nhiệt Tâm, Sơn 
Ca Đảm Đang, Thiên Nga Đảm Đang, Sáo Ngây Ngô…, 
bên Tây có Beo Linh Hoạt, bên Canada có Gấu Hiền 
Hòa, Vượn Điềm Đạm, Đà Điểu Từ Tốn, Sáo Hoạt Bát, 
Gà Chăm Chỉ, Cò Trầm Tĩnh, Mễnh Siêng Năng… bên 
Mỹ có Gấu Năng Nổ bên miền Đông nhưng không bao 
giờ vắng mặt trong các trại TT, California thì có nhiều 
“ông” nổi tiếng hơn như Hổ Trực Tính, Hươu Siêng 
Năng, Trâu Già hay Cười, Cò Nhiệt Tâm… dưới miền 
Nam, miền Bắc thì có Trâu Rừng Hay Nói, Hươu Trầm 
Tĩnh, Mèo Rừng Cương Nghị, Gấu Lý Sự… và nhiều 
nhiều nữa kể ra không hết!
Gần 20 năm sau ACE Hồn Việt khắp nơi trên thế giới 
đã có một kỳ trại hội ngộ tại Nam California trong 3 
ngày 13, 14, 15 tháng 8 năm 2004. Rất nhiều kỷ niệm để 
kể và nhiều chuyện để tâm sự, ACE vẫn đối xử với nhau 
bình đẳng tuy có  nhiều “ông” làm lớn trong phong 
trào. Đây mới đúng nghĩa là Hướng Đạo… chi binh, 
coi nhau như anh em ruột thịt, bà con có chuyện vui 
nhào vô ăn ké là chuyện bình thường, khi ai có chuyện 
buồn hay cần giúp đỡ bà con vẫn nhào vô chia nhau 
phụ giúp. Cũng có một vài ông “lạng quạng” nhưng số 
này đếm trên đầu ngón tay, sau này cũng thấy mình sai 
nên đã lấy chuyên hiệu “người nhái” và tự động “lặn”. 

ACE HĐ Hồn Việt cũng đóng góp khá nhiều trong 
phong trào HĐ hải ngoại và cũng góp một phần không 
nhỏ cùng với các trưởng “đại thụ” trong các chương 
trình huấn luyện cho các trưởng trẻ mới gia nhập về 
truyền thống HĐVN. 
Rất hãnh diện là một thành viên trong phong trào 
Hướng Đạo “gốc Việt” tại hải ngoại khi thấy HĐVN 
“gốc Việt” phát triển mạnh ở hải ngoại và được các đơn 
vị HĐ bên này nể trọng. Nhưng rất buồn khi nhìn lại 
phong trào HĐ tại VN, sau 40 năm bị chính quyền cấm 
cản phải sinh hoạt “chui” nhưng ACE không bắt tay trái 
với nhau được để gây dựng lại phong trào. Hào hứng 
khi nghe tin chuẩn bị trại Hơp Lực nhưng chưa vui 
được lâu thì lại nghe tin trại bị giải tán trước khi khai 
mạc! Không rõ chi tiết nhưng nghe nói là có vài “phe” 
khác nhau nên “phá” nhau… Chiếc áo HĐ ngày xưa 
giúp các em “le lói” với bạn, giúp các em đi xe đò không 
trả tiền… nhưng với các trưởng thì đó là trách nhiệm 
và danh dự, hãy nhường sân chơi cho các em, giúp các 
em hiểu rõ về phong trào trong vai trò cố vấn để các 
em tự phát huy và phát triển phong trào chứ các trưởng 
không thể nào sống đời mà bon chen… 
Nhân dịp kỷ niệm 85 năm HĐ VN, xin gửi tặng đến tất 
cả ACE HĐ Hồn Việt Galang để nhớ lại thời gian sinh 
hoạt với nhau trong khung trời tự do, được “duyên” gặp 
nhau và cùng nhau kết tình thân ái cho đến ngày hôm 
nay. Chúc tất cả ACE vẫn tiếp tục con đường mình đã 
chọn, giúp ích cho phong trào và tiếp tục giúp đỡ các 
trưởng trẻ tiếp tục phát triển phong trào HĐ “gốc Việt” 
ngày càng vững mạnh ■
     10/15/2015

Mèo Trầm Tĩnh
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Điểm chung trong văn hóa của Hướng Đạo, đạo Phật, Công Giáo, Tin Lành và các đạo khác là đạo đức, làm việc thiện, 
giúp đỡ người khác. Đó là sự chuyển hoá từ vị ngã sang vị tha (transformation from selfishness to altruism). Sự chuyển hoá 
này là căn bản và động cơ của cả hướng đạo, đạo Phật, Công Giáo, Tin Lành… Có thể tóm tắt văn là những gì tốt đẹp, hoá là 
hòa đồng biến chuyển.
Còn nhiều điểm chung khác xin quý trưởng tham vấn các vị linh mục, mục sư, thượng tọa đã sinh hoạt Hướng Đạo và các 
trưởng nắm vững vấn đề tôn giáo, tâm linh.
Ý niệm rộng rãi về làm việc thiện và sắp sẵn.  
Làm việc thiện không phải chỉ là bố thí, nhặt rác, giúp người đi qua đường, cấp cứu cứu thương, cứu nguy cho người khác, 
phòng ngừa tai nạn bệnh tật, công tác xã hội v.v… mà còn cần làm việc thiện cho chính mình, cho chính bản thân nữa (thí dụ 
sám hối, xưng tội, thiền, tập luyện thân thể, liên tục trau giồi những kỹ năng cần thiết và kiến thức trong cuộc sống). Như vậy 
thì mới có thể làm việc thiện hữu hìệu cho những người khác. 
Làm việc thiện cần trí tuệ (wisdom). Tỉnh thức và từ bi, bác ái chưa đủ (awareness or compassion is not enough). Phát triển trí 
tuệ và làm việc thiện cho chính mình thì có thể dễ       dàng làm được nhiều việc thiện hơn là “mỗi ngày làm một việc thiện”.
Sắp sẵn còn có ý nghĩa là sẵn sàng giúp chính mình cũng như giúp người khác. Trong đời, vì thiếu sắp sẵn nên người ta thường 
không đủ khả năng đáp ứng những thử thách, những đòi hỏi, những biến chuyển trong cuộc sống. Cho nên việc xảy ra rồi mới 
hối tiếc “giá mà tôi biết trước… biết vậy… thà rằng...”.  
Theo thiển ý, kinh nghiệm Hướng Đạo giúp thanh thiếu niên 50% trong đời, còn 50% là do học đường và trường đời. Nhưng 
cuộc đời nhiệm mầu, vô cùng biến chuyển, đối với mọi người -- trừ các bậc thánh -- đều không đủ hoàn toàn chuẩn bị. 
Xin đề nghị mỗi kỳ họp Hướng Đạo nên có một buổi thuyết trình hay thảo luận thêm – dù rất vắn tắt súc tích -- về những vấn 
đề sau đây. Nhưng e rằng thời giờ các buổi sinh hoạt, tập họp hằng tuần với các em đoàn sinh rất giới hạn, không đủ giờ để có 
nhiều hoạt động (activities). Chúng ta cố gắng sắp xếp các buổi thuyết trình, thảo luận này vào trong giờ sinh hoạt. Nếu không 
đủ thì giờ các em có thể được khuyến khích đọc thêm tài liệu, sách vở, Internet hoặc tham gia các hội đoàn, câu lạc bộ khác 
để học tập thêm.

Về thân thể: 
1.  dinh dưỡng (nutrition)
2.  luyện tập thân thể, yoga, taichi, khí công…
3.  phòng ngừa (prevention) 

Về tâm thần:      
1.  các bài giảng của các vị linh mục,mục sư, thượng toạ
2.  sức khoẻ tâm thần (mental hygiene)
3.  tâm lý nhi đồng thanh thiếu niên (child psychology, adolescent psychology)
4.  cơ chế tự vệ (defense mechanism)

Về kỹ năng trong cuộc sống (life skills):           
1.  chia sẻ kinh nghiệm về các sách hay cần đọc
2.  kỹ thuật hội họp (group guidance, seminar, panel discussion, T-group, focus group…) 
3.  kỹ thuật tư vấn (counseling): lắng nghe (deep listening), thông cảm (compassion)
4.  máy điện toán/computer, nhiếp ảnh
5.  4D’s (do it/làm ngay đi; delay/trì hoãn để tính sau; delegate/giao cho người khác làm; drop it/ bỏ, không 

làm nữa)
6.  Năm mực độ quyết định hay lãnh đạo: độc đoán (authoritarian), tham khảo (consultation), cùng quyết 

định (doing together), cố vấn (advise), để người khác làm (laissez-faire)
7.  Ba kỹ thuật sống hữu hiệu: thay đổi cách nhìn (paradigm shift), hướng thiện (proactive), cộng tác (team 

work and cooperation).
Có hai cuốn sách xin mời quý trưởng và các em đọc và tham khảo về văn hóa Việt Nam: 
1) Việt Nam Văn Hoá và Môi Trường do hai GS. Lê Hữu Mục và Thái Công Tụng chủ biên. Viện Việt Học California xuất bản, 2012.
2) The Boat People and Achievement in America, A Study of Family Life, Hard Work and Cultural Values, do Nathan Caplan, 
John Whitmore, Marcella  H. Choy, the University of Michigan Press, Ann Arbor xuất bản, 1989, reprinted 1990, 1991, 1992. 
Vài đề nghị xin gởi đến quý trưởng và các em đoàn sinh ■

Sinh Hoạt Hướng Đạo,
Một Vài Đề Nghị Dương Thị Kim Sơn (Hải Ly Cẩn Trọng)

Toronto, Canada, tháng 11 năm 2015

Tình Hướng Đạo
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Tôi gặp em khi em còn chơi Thiếu
Đạo Khánh Hòa miền cát trắng Nhatrang
Tuổi mười lăm đang tuổi mộng mây ngàn

Mà em đã trang nghiêm đầy dũng cảm
Tôi biết em khi em qua ngành Ấu

Đến tìm tôi e-ấp hỏi đôi câu
Đến Xưởng tôi khi chập chững bước đầu

Nâng đuốc sáng dắt Bầy em thơ dại .
Tôi hiểu em khi em đi dự trại

Do tôi làm trưởng Ấu tại Lasan
Mừng thấy em thật tháo vát hiên ngang

Gánh trọng trách sau này nghề Huynh Trưởng
Rồi sau đó như mây trôi vất vưởng

Chúng ta đành xa cách bặt tin nhau

Tôi vào Nam, em ở tận nơi đâu ?
Mất liên lạc cho đến ngày hôm ấy ...
Ôi xúc động nghẹn ngào vui biết mấy
Nghe giọng em vang vọng ở đầu dây
Bao nhiêu năm xa cách phút này đây
Ta lại được gặp nhau nơi xứ lạ
Tôi mừng em thấy em đầy bản ngã
Không ngại ngần quyết chí để thành nhân
Gặp lại em tôi sung sướng vô ngần
Tình Hướng Đạo trào lên trên ánh mắt
Đây đất khách tình quê hương thắt chặt
Hồn cô đơn lạc lõng kẻ tha hương
Tôi mong em hãy mạnh bước trên đường
Thắp sáng mãi Tình Người cho đất nước ■

Tình Hướng Đạo

Xuân Lan

http://khalacviet.blogspot.com
/
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Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam (PTHĐVN) bắt 
đầu từ 1930. Tới 2015 thì  PTHĐVN đã hoạt động được 
85 năm. 85 năm HĐVN đã cùng thăng trầm theo vận 
nước từ Bắc vô Nam rồi ra khỏi Thái Bình Dương: 1954 
khi đất nước bị chia đôi, HĐVN không còn tại miền Bắc. 
Trên phần đất phía Nam, phong trào HĐVN thật sự bước 
vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ và trưởng thành. Đến 
1957, HĐVN được công nhận là một hội viên của hội 
HĐ Thế Giới và tham gia vào việc thành lập Vùng Châu 
Á-Thái Bình Dương và trở thành hội viên sáng lập một 
vùng lớn nhất của Tổ chức Hướng Đạo Thế giới.* Năm 
1966 Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam được công nhận là 
hội viên chính thức của Hội Nữ Hướng Đạo Thế giới.
Sau biến cố tang thương 1975, Hướng Đạo Sinh (HĐS) 
người Việt rải rác khắp nơi trên thế giới. Chúng ta chưa 
bao giờ phải đối diện với nhiều sắc áo và màu cờ như 
ngày nay. Kể cả ngôn ngữ, tập quán và một nền văn hóa 
đa chủng tộc! HĐVN tại hải ngoại vẫn chưa được công 
nhận là thành viên của hội HĐ Thế Giới. Hội Đồng 
Trung Ương (HĐTƯ) HĐVN bên ngoài VN hiện nay 
là một nút dây tinh thần gắn bó hai chữ Việt Nam trong 
các sinh hoạt. Vỏ bên ngoài chúng ta được sự bao bọc 
bởi các hội HĐ sở tại. Trong nước, Phong Trào HĐ tái 
hình thành nhưng không được sự chính thức chấp nhận 
của nhà cầm quyền đương thời Cộng Sản. Làm tròn bổn 
phận đối với Tín Ngưỡng Tâm Linh vẫn là một điều tối 
kỵ trong hiến chương của một chế độ độc tài đảng trị. 
Có một điều đáng mừng là cho đến hôm nay, chúng ta 
vẫn theo gót các thế hệ đàn anh đi trước:  tiếp tục thắp 
sáng  ngọn lửa thiêng  Hướng Đạo. Phong Trào HĐVN 
đã và đang tạo được một tiếng vang trong lòng mọi 
người con dân Việt. Từ những trại tỵ nạn cho đến các 
Quốc Gia định cư, tinh thần HĐ vẫn được gìn giữ. Thật 
là một niềm tự hào cho Phong Trào nói chung và cho các 
HĐS nói riêng. Chúng ta vẫn còn đây với những vòng 
tay đan chặt vào nhau trong thâm tình vì một tương lai 
tươi sáng cho tuổi trẻ trong và ngoài đất Mẹ Việt Nam. 
Lìa rừng ra đi là qui luật và quy luật này đã tạo ra những 
khó khăn cho HĐVN khi những Trưởng đầy kinh ng-
hiệm và tâm huyết với Hướng Đạo, mỗi năm mỗi lớn 
tuổi và mỗi ngày một hiếm đi. Ngôn ngữ, văn hóa bất 
đồng là trở ngại cho một số Trưởng còn lại đang cưu 
mang trong mình sứ mạng phải giữ gìn văn hóa truyền 
thống HĐVN tại hải ngoại. Và thành phần Trưởng trẻ 

ngày nay, một số không còn sử dụng tiếng Việt trong 
sinh hoạt. Một số phụ huynh có con em trong HĐ hiểu 
lệch lạc ý nghĩa và mục đích của PTHĐVN để trở thành 
những người Trưởng hướng dẫn phong trào như một 
sĩ quan trong quân đội hoặc giám đốc một công ty, một 
sớm một chiều không lý tưởng. Khi cái tình và cái tâm 
HĐ không có, hướng đi lệch lạc là điều không tránh khỏi!
Nhìn về quê hương, nếu có cơ hội nói chuyện với tuổi trẻ 
trong nước, sẽ thấy nguy cơ suy đồi, đơn điệu của Dân 
Tộc, như tương lai đang thụt lùi về quá khứ! Cưu mang 
niềm đau để xây dựng tương lai Dân Tộc là trách nhiệm 
của một người Hướng Đạo Sinh. Suốt chiều dài lịch sử 
85 năm của Phong Trào HĐVN, chúng ta chưa bao giờ 
đối diện với nhiều thử thách như hôm nay. Là một HĐS 
chúng ta phải làm gì cho quê hương trong lúc loạn ly? 
Anh chị, các em và tôi cùng nghĩ gì về sự kết hợp của 
mình cho một tương lai tươi sáng của PT HĐVN? Và 
cho một mái nhà VN hạnh phúc-vững mạnh, trong đó 
HĐVN là một thành viên không thể thiếu? Thắc mắc, 
đặt câu hỏi để tự trả lời rồi dấn thân làm hết sức mình 
với một niềm hy vọng.
Tôi mơ một ngày quê hương Việt Nam tôi sẽ có Tổng 
Thống là một Trưởng HĐ chân chính. Điều Luật và Lời 
Hứa của HĐS phải trở thành thước đo nhân phẩm cho 
dân tôi ■

Tây Nam Hoa Kỳ, Thu 2015
Hổ Trực Tính,

Nguyễn Tấn Tiến

* Vùng Châu Á - Thái Bình Dương – lúc ban đầu được 
gọi là Vùng Viễn Đông (Far-East Region) – được lập do 
một quyết định của Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới năm 
1956, với 10 quốc gia châu Á hội viên lúc đó. Năm 1958, 
số hội viên lên thành 14 quốc gia, và hội nghị đầu tiên 
của Vùng được triệu tập tại Baguio City, Philippines. 
Việt Nam mới gia nhập Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới 
năm trước đó (1957), kịp để tham dự hội nghị đầu tiên 
của Vùng. Tất cả 14 nước tham dự Hội nghị đầu tiên của 
Vùng tại Baguio vào năm 1957, trong đó có Việt Nam, 
đều được công nhận là hội viên sáng lập của Vùng Châu 
Á - Thái Bình Dương. 

Vĩnh Đào

85 năm và một giấc mơ.
C

 Vu
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Trại Họp Bạn Quốc Gia - Trảng Bom 1958 - Cố nhiếp ảnh gia: Tr. Lưu Hồng Phúc



Nếu có người hỏi tôi rằng: Khoảng thời gian nào 
đẹp nhất trong đời của bạn? Thì tôi sẽ không ngần ngại 
mà trả lời: Đó là thời gian sinh hoạt Hướng Đạo.

Bắt đầu vào năm 1971, ở độ tuổi 14 kéo dài cho đến 17, 
tôi được may mắn tham gia vào Thiếu đoàn và sau này 
là Kha đoàn, thuộc Liên đoàn Hướng Đạo Lasan Trai 
Việt tại Đồi Lasan Nha Trang do các chuẩn sinh Dòng 
đảm trách. Những bạn bè đoàn sinh chúng tôi đã trải 
qua những tháng ngày thơ mộng nhất tuổi ấu thơ trong 
tình bằng hữu với những lần cắm trại, học hỏi múa 
hát, khám phá thiên nhiên, quây quần quanh lửa trại, 
chung làm việc thiện, tham gia nấu nướng, bơi lội, thực 
tập chuyên môn về thắt gút và truyền tin, dấu đi đường 
trong rừng, làm lều trên cây, trong hồ nước rộng, chèo 
ghe, cắm trại bay và rất nhiều sinh hoạt ngoài trời hữu 
ích lẫn vui nhộn.
 

Qua những sinh hoạt lành mạnh, cùng nhau chia sẻ vui 
buồn, chúng tôi có nhiều người bạn nam, nữ tính tình 
tốt, chung một tấm lòng rộng mở, tâm trí trong sạch, 
nhiệt thành, háo hức được phục vụ tha nhân, xã hội. 
Những kinh nghiệm vượt qua thử thách gian khó, giúp 
mỗi người trở nên dẻo dai, kiên trì, thật thà, can đảm, 
vị tha để sống tốt đẹp hơn trong cuộc đời.

Bẵng đi một thời gian thật dài, tôi ngưng sinh hoạt 
Hướng Đạo ..................
.............................................................................................

Cho đến khi gia đình chúng tôi được định cư tại Hoa 
Kỳ cuối năm 1992, tuy thành phố tôi cư ngụ không có 
đoàn Hướng Đạo người Việt Nam, nhưng thỉnh thoảng 

được nhìn anh em Hướng Đạo Hoa Kỳ sinh hoạt trong 
bộ đồng phục, tôi rất tiếc và quay quắt nhớ thời gian 
xưa, kỷ niệm cũ, và hằng ước mong một ngày lại được 
khoác trên người chiếc áo Hướng Đạo vải kaki đơn sơ, 
màu vàng nhạt.

Niềm mong đợi đó trở thành sự thực vào năm 2003, 
cơ may đến khi cậu con trai vợ chồng chúng tôi được 
5 tuổi. Với sự khuyến khích của ba tôi, một cựu huynh 
trưởng tại Việt Nam, tôi lại tham gia phong trào Hướng 
Đạo, tham dự một số trại huấn luyện, học hỏi các quy 
luật của Hướng Đạo Hoa Kỳ và các chuyên môn tối 
thiểu cần phải có, nhận một số “chứng chỉ” để được 
công nhận theo luật pháp có quyền tham gia sinh hoạt 
và hướng dẫn các em Hướng Đạo Sinh . 
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Ngoài việc vui chơi sinh hoạt, học hỏi những chuyên 
môn, Hướng Đạo Sinh được đào tạo phải sống theo lời 
hứa và các điều luật, hy sinh bản thân để phục vụ cho 
tha nhân, nhất là đối với người thiếu may mắn. Các 
em thường đứng trước các chợ để lạc quyên thức ăn, 
tài chánh giúp cho các người nghèo không có nhà ở, 
hoặc cùng nhau làm việc gây quỹ, tham gia các công 
tác thiện nguyện như đến an ủi, trao quà Noel và thỉnh 
thoảng đi giúp vui cho các người già ở viện dưỡng lão, 
bệnh viện...

Với thể trạng nhỏ và yếu của một người Việt Nam ở 
mức trung bình, tôi phải cố gắng lắm mới theo kịp 
người Mỹ khi lội bộ, ngày cả chục cây số đường rừng, 
hay leo lên một ngọn đồi cao, tối về ngủ say mê mệt. 
Dần dà trở thành thói quen nhờ chịu đựng, tôi cười vui 
thích với các trò chơi tập thể của các em, cùng nhau 
tham gia các sinh hoạt gồm cả ngàn người vào dịp cắm 
trại hè của nhiều liên đoàn từ các tiểu bang khác cùng 
về tập hợp .

Mỗi lần đi cắm trại trong rừng, nhất là vào mùa Thu, 
buổi sáng sớm khi mặt trời chưa ló dạng, tiết trời se 
se lạnh, không gian an bình tĩnh mịch, mọi người 
còn trong lều yên giấc điệp, một mình tôi mặc chiếc 
áo khoác nhẹ, với chiếc gậy trên tay, rảo bộ xuống con 
sông, bờ suối, chân đạp lên đám lá vàng dọc trên đường 
mòn nhỏ quanh co, vang âm thanh xào xạc thật êm tai, 
nghe tiếng róc rách êm đềm của dòng suối chảy qua 
các tảng đá nhấp nhô, nhìn những chiếc lá chuyển màu 
thành vàng đỏ, rời lìa thân cây rơi rụng lững lờ trên mặt 
nước, rồi thong thả trôi theo dòng suối, thỉnh thoảng 
bắt gặp vài con nai vàng hiền lành rảo bước khoan 
thai bên bờ. Tôi nâng ly café nóng nhấp từng ngụm, 
hít sâu không khí trong lành, tâm hồn vô cùng sảng 
khoái, cảm thấy như mình đang đê mê ở một cõi thiên 
đàng ảo mộng nào đó, quên hết ưu tư của cuộc sống 

Từ những ngày các em tuổi còn rất nhỏ, đã phụ nhau 
phân chia công việc, người tập nấu nướng, chẻ củi, kẻ 
rửa tô dĩa, người khác chuẩn bị sắp xếp bàn ăn, nhìn 
nụ cười hạnh phúc trong những khuôn mặt hồn nhiên 
thơ ngây, cùng cộng tác đoàn kết với nhau cho các sinh 
hoạt lợi ích chung, tôi cảm thấy thật thật vui mừng và 
ước mong cháu Minh Trí sẽ yêu thích, tiếp tục bước đi 
trên con đường Hướng Đạo đầy thú vị này một cách 
lâu dài.

Thời gian tham gia Hướng Đạo Hoa Kỳ hơn 11 năm, 
thật là dài, với ba lô trên vai, chúng tôi đã lội bộ, vượt 
qua những ngọn đồi, leo lên ngọn núi, chèo ghe băng 
qua dòng sông, có rất nhiều kỷ niệm, tôi chỉ xin ghi lại 
một vài chuyện nho nhỏ về sinh hoạt:

Đoàn chúng tôi họp mỗi tối thứ ba hàng tuần, các 
huynh trưởng hướng dẫn các em Hướng Đạo học hỏi 
các kiến thức chuyên môn và đi cắm trại hầu như một 
lần vào dịp cuối tuần trong mỗi tháng, bất kể trời nắng 
nóng như lửa đốt mùa hè hay lạnh căm căm khi tuyết 
đổ vào mùa đông. Ngoài ra các trưởng thỉnh thoảng 
phải họp hành thêm trong tháng để thảo luận về cách 
tổ chức đoàn, chọn địa điểm cắm trại, gây quỹ, lập kế 
hoạch xây dựng đoàn... 
 



đời thường, tận hưởng cái tuyệt vời trong không gian 
thanh bình, trầm mặc, thiên nhiên muôn màu sắc đang 
hiện diện trước mặt mình do Thượng Đế ban tặng.  
 

Màn đêm trở về khuya, sương phủ dày đặc trên các 
ngọn cây, bao trùm vạn vật, các huynh trưởng chúng 
tôi, bên đám củi lửa bừng cháy lách tách tiếng nổ dòn, 
bên ấm nước nóng , vài bịch thức ăn nhẹ, cùng ngồi 
thao thức trao đổi chuyện đời, chuyện vui buồn, tôi 
cũng không ngần ngại kể về cuộc đời hướng đạo từng 
trải của tôi, một người may mắn đến đất nước Hoa Kỳ 
từ một quốc gia rất xa xôi, làm nhiều người thích thú 
lắng nghe say mê và kể từ đó, tôi có thêm những người 
bạn tốt bụng, vui tươi, luôn bên nhau với nụ cười thân 
thiện và cánh tay rộng mở sẵn sàng giúp đỡ.

Trại hè kéo dài một tuần là cơ hội tốt để các Hướng Đạo 
Sinh vui chơi và học hỏi về chuyên môn ngoài trời với 
thiên nhiên như cách đốt lửa trại, làm lều đúng phương 
pháp, nấu nướng những món ăn, học cách thắt các loại 
gút, tập luyện bơi lội, trồng cây, làm trụ cờ, xếp các lá 
cờ, câu cá, thoát hiểm, cấp cứu người bị tai nạn, định 
phương hướng theo các ngôi sao, mặt trời và cây gậy...
 

Thỉnh thoảng tôi có dịp xử dụng nghề thợ mộc 5 năm 
từng trôi nổi tại Việt Nam qua một số công việc chỉ dạy 
các em về cách đóng các đồ gỗ và làm đèn trung thu 
treo vào ban đêm tại trại Hướng Đạo.
 

Để lấy bằng chuyên môn về bơi lội, cháu Minh Trí, mỗi 
ngày liên tiếp trong tuần cắm trại, từ lúc 5 giờ 30 sáng, 
lúc mặt trời chưa ló dạng, phải thức dậy cùng với một 
số bạn, lội bộ xuống thung lũng sâu, lao mình vào hồ 
bơi rộng, nhiệt độ nước khá lạnh khoảng 60 độ Faren-
heit, tập dợt bơi gần cả cây số với nhiều thế bơi khác 
nhau. Khi các cháu tham gia kỳ thi bơi lội dưới sự giám 
sát và quyết định của ban giám khảo chuyên môn, 

ngoài việc bơi lặn đủ kiểu, các cháu phải biết cách tháo 
áo, quần và cấp cứu dưới hồ. Trên bờ, chúng tôi rất 
hồi hộp theo dõi từng động tác, cảm thấy thương tâm 
muốn rớt nước mắt vì sự cố gắng tối đa của các cháu, 
tưởng chừng không thể vượt qua sự thách đố đầy cam 
go. Qua những thử thách là phần thưởng, thật vinh dự 
rạng rỡ khi mỗi lần các cháu đạt được một bằng chuyên 
môn khác nhau .

Vào một buổi tối tháng 8 mùa hè năm 2010, khi đang 
cùng khoảng 500 Hướng Đạo Sinh tham dự sinh hoạt 
đốt lửa trại tại tiểu bang Pennsylvania, mặc dù là thời 
tiết khá nóng, tôi ngồi không cách xa đống lửa đang 
bốc cháy ngụt cao, bỗng nhiên thấy ớn lạnh trong cơ 
thể, rùng mình từ trong xương. Linh cảm là cơn bệnh 
sốt rét hậu quả của nghề làm rừng ở Việt Nam hơn 10 
năm, nay bị tái phát hoành hành, tôi vội leo lên ngọn 
đồi, với chiếc đèn pin trong tay, dò dẫm tìm đường về 
lều cá nhân của mình, hy vọng đắp cái chăn mền dày, sẽ 
giúp mình ấm áp trở lại. Ai ngờ, mặc dù leo lên dốc cao, 
đáng ra cơ thể phải nóng toát mồ hôi, nhưng không, 
cơn lạnh khủng khiếp đã thắng lướt tôi, môi run cầm 
cập, người run lẩy bẩy, tôi chỉ biết lâm râm nguyện cầu 
Thượng Đế. Màn đêm bao phủ dày đặc, không có chút 
ánh sáng của trăng sao để tìm lối dẫn về lều. Nếu cứ 
tinh trạng này tôi sẽ gục ngã và có thể qua đời tại mảnh 
đất trại mà không ai biết. Như một sự nhiệm màu, 
không xa lắm, có ánh đèn hiu hắt tỏa ra, tôi đoán là 
một căn lều. Cố gắng chạy thật nhanh, khi vào chiếc lều 
làm bằng gỗ khá lớn do một huynh trưởng trực đêm. 
Ngay tức khắc, anh ta liền quấn quanh tôi chiếc mền 
cấp cứu, cho hớp ly nước nóng, trao tay tôi vài túi phát 
nhiệt. Độ 10 phút sau, tôi mới cảm thấy ấm trở lại. Anh 
ta cho tôi ngủ lại lều đó và thỉnh thoảng trong đêm, đến 
nhìn kiểm soát tôi có an toàn không? Thật là tình anh 
em Hướng Đạo.
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Có lần gặp cơn mưa quá lớn, chiếc lều cũ của tôi tuy 
không bị cuốn trôi đi nhưng đẫm đầy nước mưa, lúc 
đầu lấy mền che những chỗ dột, nhưng cơn mưa kéo 
dài, đành phải chạy vào trú ngụ chiếc lều của các huynh 
trưởng khác, mới, rộng và chắc chắn hơn.
 

Cũng có buổi trời tuyết phủ, trên đường đến chỗ rừng 
cắm trại đất đỏ, xe tôi bị trơn trợt, đẩy nghiêng qua 
ngoài lề đường, sát cạnh một hố dốc, may thay anh em 
Hướng Đạo đến đẩy giúp chúng tôi ra khỏi đám tuyết 
lầy.

Trong những ngày trại hè, nhiệt độ cao và cái nóng 
ngột ngạt oi bức khiến mỗi Hướng Đạo phải tắm một 
ngày ít nhất hai lần cũng như uống thật nhiều nước 
để giải nhiệt. Tuy vậy cơn mưa bão cũng có thể ập đến 
một cách đột ngột, bất ngờ. Cách đây khoảng 5 năm, 
vào một đêm trời đã vào khuya, khi mọi người chuẩn 
bị vào lều ngủ thì được tiếng còi báo động phải nhổ trại 
do tin thời tiết cho biết cơn mưa bão lớn chuẩn bị ập 
xuống. Một số Hướng Đạo Sinh nhỏ di chuyển xuống 
ngôi nhà lớn nằm giữa quãng đất rộng, chung quanh 
là mảnh đất trống trải, đây là nơi để tổ chức các buổi 
cơm trưa tập thể, có thể chứa cả 500 người. Địa điểm 
an toàn vì không có cây lớn ở gần, nếu có gió mạnh, cây 
ngã, cũng không đè lên căn nhà này. Tôi và một số anh 
em khác quyết định lái xe về nhà, vội vàng lái từ rừng 
ra đường lộ khoảng 30 phút một cách êm ả, sau đó gió 
ồ ạt với sấm sét lóe sáng từng chập cùng cơn mưa nặng 
hạt quất dồn dập vào xe, cây cối hai bên đường xoay 
nghiêng ngã, chúng tôi phải bật đèn “emergency” và lái 
một cách chậm chạp hơn 6 giờ mới đến nhà lúc trời mờ 
sáng. Hú hồn, thật là phạm một lỗi lầm, biết vậy khi kia 
cùng nhau ở lại căn nhà đó cho an toàn. 

Khi phải cắm trại vào những nơi thật xa và sâu trong 

rừng, mặc dù đã in ra sẵn bản đồ, nhưng khi vào các 
đường nhỏ trong rừng, không thể nào tìm ra được vị 
trí đất trại, GPS và điện thoại lại không có sóng để sử 
dụng đành phải liều mò đường, may mà những lúc đó 
trời chưa tối hẳn, nhỡ bị lạc đường, có thể hỏi thăm vài 
người thỉnh thoảng đi ngang qua, để rồi cũng tìm ra 
được địa điểm cắm trại, là một nơi xa xôi nào đó bên 
dòng suối, dưới ngọn đồi. Nếu không thì phải ngủ lại 
trong xe qua đêm.

Thấm thoát vậy mà đã hơn 11 năm hai cha con chúng 
tôi có dịp may sinh hoạt trong đoàn Hướng Đạo Hoa 
Kỳ, đặc biệt dịp kỷ niệm 100 năm Hướng Đạo Mỹ năm 
2010 có hơn 55,000 người tham dự. Tôi thầm tạ ơn 
Thượng Đế đã cho cha con chúng tôi có một quãng thời 
gian tuyệt vời, cùng chia vui, sẻ buồn bên nhau trong 
sinh hoạt, với những người bạn, người anh em Hoa Kỳ 
thân thiện và tốt bụng.



100

Nay cháu Minh Trí đã chạm đến đích, đạt danh hiệu 
Hướng Đạo Đại bàng vào cuối tháng 9, 2015, danh dự 
cao quý nhất của Hướng Đạo Hoa Kỳ, có 1 trong mỗi 
20 em Hướng Đạo kiên trì đi đến cuối con đường này.
Trong thời gian sắp tới, khi đại gia đình chúng tôi cùng 
các huynh trưởng, các đoàn sinh, bạn bè, quý vị lãnh 
đạo tôn giáo, quan chức chính quyền và những người 
thân quen cùng đến quy tụ với nhau để chung vui tiệc 
chúc mừng cháu Minh Trí nhận đẳng cấp này, có lẽ 
vào đầu năm 2016, thì đó là một trong những ngày vui 
nhất trong cuộc đời của chúng tôi. Đây không phải là 
một bằng cấp hay học vị để kiếm ra tiền, nhưng là một 
thành tích cháu đã vượt qua chặng đường dài có nhiều 
thử thách khó khăn để hy vọng có thể bước vào đời 
tự tin hơn, trưởng thành hơn, với tâm hồn ngập tràn 
thương yêu, nguyện đem niềm vui đến tha nhân làm lẽ 
sống với lý tưởng phục vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tôi vô cùng cảm tạ Thượng Đế, các huynh trưởng liên 
đoàn Lasan Trai Việt xa xưa đã đưa đường dẫn lối, tri ân 
sâu sắc cha mẹ đã cho tôi tham gia phong trào Hướng 
Đạo. Xin cảm ơn nước Mỹ, các người bạn Hướng Đạo 
Việt Nam, Hoa Kỳ, đã xem tôi như những người anh 
em, từng chia sẻ ngọt bùi trong quãng đời dài quý báu 
hơn vàng ngọc, với tình Huynh Đệ Hướng Đạo.

Lời căn dặn của vị thủy tổ sáng lập phong trào Hướng 
Đạo thế giới, Huân tước Baden-Powell cách đây hơn 
100 năm, như vẫn luôn nhắc nhở, thúc giục chúng ta. 
Thế giới này chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn, thanh bình hơn, 
nếu ngày càng có thêm nhiều Hướng Đạo Sinh. 
 

Với tâm tình phát xuất từ con tim, thân ái bắt tay trái 
quý anh chị em Hướng Đạo ■

Chu An, tháng 10/2015 
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Áo nâu em mặc lúc vào đoàn
Áo thơm mùi đất, chẳng cao sang 

Áo đưa em đến ngày vui họp
Áo cũng theo em vượt núi ngàn

Trên áo cài Hoa Huệ đỏ tươi 
       Ba cánh Hoa nhắc nhở mọi người 
 Là Ba Lời Hứa cần ghi nhớ 
 Dù tuổi mười hay bảy tám mươi

Còn có băng Hướng Đạo Việt Nam 
Đeo trên túi áo rất rõ ràng 

Nền màu trắng, chữ thêu màu đỏ 
Luôn giữ cho màu áo vẻ vang

Nơi cổ áo đeo chiếc khăn quàng 
Họp đoàn, đi trại đều phải mang 

Màu xanh niên Thiếu, hồn đơn vị 
Em hãnh diện cười bước hiên ngang

Cầu vai bên trái nhớ phải mang 
Tua vai đủ sắc đỏ xanh vàng… 

Những đội Báo, Nai cùng Gấu, Sóc…
Tập họp vòng quanh hay thẳng hàng 

Bằng chuyên môn bên trái áo nâu
Thố thi tài năng đạt yêu cầu 

Cưú thương, bơi lội cùng nấu nướng…
Dựng lều đúng cách cho thật mau

Cánh phải mang đẳng thứ Hạng Nhì 
Qua bao gian khó các cuộc thi 

Tiếp đến là Hướng Đạo Hạng Nhất 
Tài năng đích thực chẳng ai bì

Đẳng thứ cao: Hướng Đạo Việt Nam 
Tay nghề Hướng Đạo rất vững vàng 

Từ đoàn đến đội ai cũng nể  

Dấn thân phục vụ đã sẵn sàng
Đội - phó sọc trắng túi áo nâu 
Đội  - trưởng với hai sọc đồng màu 
Đội - trưởng - nhất biến thành ba sọc
Thay Trưởng làm nhiều việc khác nhau
Kỷ niệm hằn trên tấm áo nâu 
Tuổi xuân rạng rỡ muôn sắc màu  
Cuộc sống nở hoa đời Hướng Đạo  
Đệ huynh tỷ muội sống bên nhau
Xin nhắc, đừng quên tấm áo nâu 
Áo che mưa nắng buổi cơ cầu     
Áo thuở Mẹ lên non phá núi       
Cha về đồng nội trẩy nương dâu
Hướng Đạo một thời mặc áo nâu        
Màu đất thơm nuôi lúa xanh màu       
Đất thấm máu, mồ hôi tiên tổ       
Biến thành cơm, cuốc bẫm cày sâu
Màu nâu xưa dưới bóng quân kỳ      
Quang Trung ra trận vó ngựa phi      
Dẹp tan lũ Bắc phương xâm lược      
Muôn dân rầm rập bước chân đi…
Xây dựng cơ đồ thuở áo nâu      
Ngàn năm anh dũng chống giặc Tàu      
Đinh Lê Trần Lý nghìn thu trước        
Bây giờ con cháu bước theo sau
Nay ta mặc màu áo khaki       
Trời cho hơn bảy chục xuân thì       
Vẫn giữ áo nâu làm kỷ niệm                 
Áo màu gian khổ lúc hàn vi…

                       Phong Châu

Chiếc
   Áo
      Nâu
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Ngày còn bé. Cuối tuần để tránh nóng Bố thường 
dẫn tôi đi bộ dạo chơi vườn Tao Đàn vì nơi đây có 
những cây cổ thụ to cao che khuất ánh nắng tạo một 
không khí mát thật lý tưởng cho những buổi trưa oi 
bức. 
     Tôi còn nhớ, vườn này nằm ở góc đường Hồng 
Thập Tự và Lê văn Duyệt. Cách công viên một đường 
là Dinh Độc Lập xung quanh có hàng rào ngăn cách và 
những người lính canh gác. 
Hai bên đường dẫn vào trong vườn, tôi vẫn thường gặp 
những cái lều xếp ngay hàng, đủ các cở được cắm căng 
bằng những sợi dây móc vào cọc sắt đóng xuống đất. 
Nhóm khác trong bộ đồng phục màu vải kaki, cổ đeo 
khăn màu xanh đỏ đang loay hoay chặt những khúc 
cây, họ cột lại bằng những sợi dây rồi dựng đứng lên 
tạo nên cái cổng trông thật lạ mắt.
     Gần đó, có một chị đang cùng các em nhỏ tập 
hát mà tôi nghe tiếng được tiếng mất. Thỉnh thoảng tôi 
cũng gặp vài đứa gần xóm có mặt ở đây. Bố tôi nói họ là 
những Hướng đạo sinh đó con. 
     Tôi nào quan tâm đến họ, chỉ mong đi cho lẹ để 
mau đến cuối đường nơi có những xe bán nước rau má, 
nước mía những hàng quán bán thức ăn trông hấp dẫn 
hơn là trong lòng thấy vui phơi phới.
-Tường Vi lại đây Bác hỏi hôm nay con đi đâu mà “diện” 
vậy, mẹ tôi gọi Tường Vi lại.
- Dạ, thưa Bác con đi sinh hoạt Hướng đạo.
- Con làm gì ở đó vậy?
- Dạ, con tập hát,  ngoài ra con còn được các Trưởng 

chỉ dạy cho con nhiều việc hay lắm.
- Lần sau con rủ thằng Hùng nhà Bác đi chung cho vui.
     Tôi đứng trong nhà ngó ra nghe cuộc đối thoại 
giữa mẹ tôi với Tường Vi, cô bé hàng xóm ở gần nhà 
học cùng trường, dưới tôi một lớp mà cả xóm ai cũng 
quen miệng hay gọi là “Vi mọi”. 
     Chẳng qua là nhà Vi có xe nước mía nên mỗi 
lần thấy Vi cầm những cây mía cứ như thằng mọi cầm 
cây lao, rồi cuối tuần trong bộ đồng phục hướng đạo lại 
vác cây gậy gỗ, nên bị đám trẻ tụi tôi đặt cho cái tên Vi 
mọi là thế. Tôi tự hỏi… hôm nay là ngày gì mà nó mặc 
váy đen áo màu xanh da trời cổ đeo khăn quàng xanh 
lá cây trông gọn gàng quá vậy!
- Dạ, xin phép Bác con đi cho kịp giờ sinh hoạt kẻo bị 
các Trưởng phạt.
- Vài năm nữa mày làm dâu nhà Bác nghe con.
     Tường Vi dạ một tiếng thật to rồi nhanh chân 
bước vội.
     Tôi đứng trong nhà thẹn đỏ mặt, trong lòng 
bỗng dưng xao xuyến.
      Không biết nghĩ sao. Mẹ bàn với Bố là nên đưa 
tôi vào trong Hướng đạo để được “huấn luyện” trở nên 
người hữu ích. Tôi nghe hai chữ huấn luyện là phản đối 
và dứt khoát là không muốn vô đó, đồng thời nêu lý do 
là không có thời giờ. Thật ra thì những trận đá banh, 
sau đó đi hái trộm ổi, rồi đá dế hấp dẫn bọn trẻ tụi tôi 
hơn, mà có lần bà hàng xóm qua mắng vốn, để rồi tôi 
bị một trận đòn nên thân.
     Vài ba hôm, tôi lại nghe tiếng còi từ nhà Tường 
vi thổi vọng ra... tích tích  tè tè, bọn trẻ tụi tôi chẳng 
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hiểu ất giáp gì cả. Có đứa còn suy diễn… “thấy thích thì 
t…è”… rồi cả bọn ôm bụng cười nghiêng ngả. 
    Cũng có hôm Tường Vi đem bài học qua hỏi. 
Con chó  mực nhà tôi sủa inh ỏi, thì đã nghe Vi quát 
tao cho mày vô nồi nấu rựa mận nha… dường như con 
mực nhận ra người quen, nó liền im lặng vẫy đuôi. 
    Nhân cơ hội này tôi tò mò muốn biết về phong 
trào Hướng đạo. Như cá gặp nước Vi kể cho tôi nghe 
về ông Baden-Powell nguời sáng lập ra phong trào với 
mục đích giúp ích mọi người bất cứ lúc nào, cùng mười 
điều luật và ba lời hứa của Hướng đạo. Vi cho tôi biết 
châm ngôn của Hướng Đạo là “sắp sẵn” tiếng anh là Be 
Prepared cũng là cách viết tắt tên  BP ông tổ Hướng 
đạo nghe thật thú vị. Sau đó Vi còn chỉ tôi học thắt vài 
nút dây cơ bản… để tôi có thể cột con mực lại… Vi nói 
thế, đồng thời chỉ cho tôi ý nghĩa cách chào của người 
Hướng đạo. Ba ngón giữa giơ lên với tâm niệm Hướng 
đạo sinh luôn nhớ thực hiện 3 lời hứa, ngón cái đè lên 
trên ngón út, người lớn mạnh phải luôn gìúp đỡ kẻ yếu. 
Còn hứa là sẽ rủ tôi đi họp bạn cắm trại, ngủ lều, để 
cảm nhận được nét đẹp của thiên nhiên.
    Thời gian trôi qua, tôi nào quan tâm đến vấn đề 
Hướng đạo. Nghe tôi nói có ý định đi vượt biên, Vi dự 
định chỉ tôi học Semaphore, rồi Morse, mà Vi đã học 
được từ các Trưởng, biết đâu chừng có lúc sử dụng, 
Vi nói thế. Tôi mỉm cười đáp: không biết bơi như anh 
mà thổi Morse hay Semaphore chẳng khác nào “khua 
chiêng gióng trống” gọi đàn cá đói đến dự tiệc. Tuy vậy 
trong lòng cũng vui râm ran cả buổi.
    Lâu ngày tôi xa dần đám bạn đá banh, để đến 
nổi tụi nó nói thằng Hùng bị mấy cái nút dây hướng 
đạo của Vi trói chân rồi, tôi chỉ biết cười trừ.
    Một hôm đang ngồi học bài trong nhà, mẹ gọi 
tôi ra ngoài sân rồi chỉ. Con thấy Tường Vi không, nó 
quét sân cho cả xóm mình được sạch sẽ, con bé ngoan, 
dễ thương quá, mẹ chấm nó là dâu của mẹ rồi nhá. Tôi 
gân cổ lên cãi, con thì chỉ cần quét cái sân nhà mình 
đủ rồi, hơi sức đâu mà quét sân hàng xóm. Mẹ liền 
giải thích. Nếu con chỉ biết quét cái sân nhà mình thôi 
thì một lúc gió sẽ thổi rác từ những sân khác qua nhà 
mình… thế thì đâu lại vào đó, con nên giúp Tường Vi 
một tay để cả xóm được nhờ. Tôi không hiểu mẹ nói 
vậy có ý gì khác không!.
     Tôi được tàu Cap Anamur của Tây Đức vớt. Sau 
đó đưa vào trại tị nạn Palawan thuộc Phi Luật Tân. 
     Ngày bước chân lên đảo, tôi đã thấy khá đông 
anh chị em trong bộ đồng phục Hướng đạo tận tình 
giúp đỡ để làm thủ tục nhập trại. Được biết  trong trại 
có Liên đoàn Ra Khơi đang sinh hoạt. Vài anh chị em 
có ý rủ tôi vào chơi cho vui. Nhưng tôi từ chối khéo và 

thầm nghĩ, vừa mới ra khơi suýt chết nay còn sức đâu 
mà ra khơi nữa! 
    Một cảm nhận đến với tôi lúc đó. Phong trào 
hướng đạo như một mạch nước ngầm tuôn chảy khắp 
nơi, nuôi dưỡng tinh thần sắp sẵn phục vụ tha nhân, vô 
vị lợi thật đáng trân quý.
    Chuông điện thoại reo. Tôi nhấc lên, bên kia 
đầu dây giọng người phụ nữ nói như mừng rỡ.
        - Xin lỗi, có phải anh Hùng không ?
        - Dạ phải
        - Tường Vi đây anh còn nhớ không ?
Tôi đang định thần xem người gọi là ai.
         -Vi mọi nè… anh nhớ chưa!
Hình ảnh Tường Vi trong bộ đồng phục Hướng đạo 
chợt hiện về trong ký ức của tôi. 
    Tôi  thăm hỏi những người trong xóm ai còn ai 
mất. Như trút được niềm vui, Vi huyên thuyên kể.
    Từ khi tôi rời khỏi xóm đi vượt biên, gia đình 
Vi bị đuổi đi kinh tế mới, không còn bán nuớc mía nữa. 
Vườn Tao Đàn bị cấm, không được phép tụ tập vì thế 
mọi sinh hoạt Hướng đạo bị dẹp bỏ. Cuộc sống vất vả 
ở vùng kinh tế mới làm cho Vi đen và trông “mọi” hơn. 
Nhờ học những kỹ năng trong Hướng đạo nên Vi thích 
ứng nhanh với môi trường mới. Vi kể tiếp, một hôm 
trời gần tối có một em bé đi qua cây cầu khỉ bắt ngang, 
trợt chân té xuống kênh. Vi đã nhanh trí kéo sợi dây 
phơi quần áo thắt một nút dây lao ra cứu đứa bé trong 
sự thán phục của mọi người. Em vẫn nhớ cuộc sống êm 
đềm trong xóm mình… Vi nói như muốn khóc.
- Bây gìờ Vi làm gì ?
- Cách đây ba năm. Gia đình em được người Cô bả 
lãnh theo diện đoàn  tụ hiện em đang ở San Jose
- Em đã có gia đình chưa ?
- Em trở lại sinh hoạt, tại đây em gặp chồng em cũng 
là dân Hướng đạo. Tình cờ hỏi chuyện thì ra chồng em 
cũng đã có lần sinh hoạt ở Tao Đàn nhưng trong Liên 
đoàn khác.
    Tiếng đứa bé khóc oa oa mà tôi nghe được trong 
điện thoại đã cắt đứt cuộc nói chuyện của tôi với Vi. Vi 
cho tôi số điện thoại, không để cho tôi nói gì thêm và 
hẹn lần khác. Trước khi cúp máy Vi nhỏ nhẹ nói: - Cho 
em gởi lời thăm hai Bác… làm dâu mẹ anh … xin hẹn 
kiếp sau nhé… bye anh.
    Tôi định có dịp sẽ kể cho Vi nghe. Sau khi tôi 
được định cư ở Berlin. Trước khi bức tường ngăn chia 
đông tây sụp đỗ vào năm 1989 chôn vùi chế độ cộng 
sản, khai tử “thiên đàng xã hội chủ nghĩa cộng hòa dân 
chủ Đức”. Thì tại nơi đây đã có phong trào Hướng đạo 
mà điển hình là Liên đoàn Sào Nam đã có mặt. Và cũng 
chính trong giai đoạn này, đoàn quán, nơi sinh hoạt 
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của gia đình Sào Nam trực thuộc Hội Hồng Thập Tự 
Cộng hoà Liên bang Đức, cũng là nơi đón tiếp những 
đồng hương thuộc dạng “khách thợ” từng làm việc ở 
Đông Đức xin tị nạn. Những người nầy đã được anh 
chị em trong gia đình Sào Nam giúp đỡ tận tình trong 
việc xin giấy tờ cấp quyền cư trú.
    Ngoài ra còn phải kể đến Liên đoàn Hùng 
Vương,Thất Sơn, Quang Trung, mà điển hình là trại 
họp bạn đầu tiên của chi nhánh Đức năm 1983 được tổ 
chức tại Wettberg mang tên Hiệp Lực.
    Tôi cũng đã vì tính hiếu kỳ mà tự nguyện xin 
anh Ngựa phi, Trưởng Huỳnh đa Thức đang là Liên 
đoàn trưởng cũng là người gây dựng liên đoàn Sào 
Nam để được bước vào phong trào sinh hoạt.
    Cơ hội đến cho chúng tôi “thám du”. Tháng 8 
hè ở Âu châu, năm 1985 nước Pháp tổ chức trại họp 
bạn Hướng đạo Việt nam trên toàn thế gìới mang tên 
Thẳng tiến tại Jambville. 
    Chúng tôi thuộc Liên đoàn Sào Nam với gần 
70 anh em đã góp mặt tham dự, gây một kỷ niệm đáng 
nhớ cho ban tổ chức nói chung và là thành phần tham 
dự đông nhất của chi nhánh Đức nói riêng. 
    Cũng trong kỳ gặp mặt chúng tôi cũng đã đưọc 
diện kiến những cây đại thụ của phong trào như Trưởng 
Trần văn Khắc, Trưởng Nguyễn văn Thơ, Trưởng Mai 
ngọc Liệu, quý Trưởng tiên phong khai sáng ra phong 
trào Hướng đạo tại Việt nam năm 1930. 
    Nối tiếp những bậc đàn anh gìn giữ phong trào, 
ngày hôm nay Liên đoàn Sào Nam tại Berlin còn được 
góp mặt với các Liên đoàn khác. Xin được kể đến tinh 
thần đóng góp nhận lãnh vai trò Liên đoàn Trưởng dìu 
dắt các em qua các giai đoạn gồm có các Trưởng: Cò 
hay mổ Nguyễn anh Phong, Nguyễn Trung Ngôn, đặc 
biệt phải nói đến Trưởng Cú mèo nhiệt tâm Nguyễn 
ngọc Anh là một chất keo “Uhu đậm đặc” đảm nhận 
Chi nhánh trưởng của Đức kiêm Liên đoàn trưởng 

của Liên đoàn Sào Nam và trong suốt thời kỳ “trôi nổi, 
thăng trầm” của Liên đoàn, Trưởng luôn là người giữ 
vững tinh thần, nhận lãnh trách nhiệm, quan tâm đến 
sự “sống còn” của chi nhánh Đức xứng đáng với tên 
rừng  “Cú mèo nhiệt tâm”.  
    Đã hơn một năm qua, để cùng chung vai gánh 
vác Liên đoàn Sào Nam, xuất hiện một “Voi kiên tâm” 
Trưởng Đặng hoàng Bá từng có lúc sinh hoạt tại Liên 
đoàn Ra Khơi trong trại tị nạn Palawan nhận vai trò 
Liên đoàn trưởng của Liên đoàn Sào Nam. Phải nói, 
may mắn cho chi nhánh Đức chúng tôi có gia đình 
Gà Lôi Trưởng Tô văn Phước và Oanh Oanh hùng khí 
Nguyễn minh Trang là những Trưởng thuộc hàng “gạo 
cội” luôn giúp anh chị em trong công việc sinh hoạt tìm 
hiểu phong trào. Những câu chuyện anh trao truyền 
cho chúng tôi là một kho báu vô giá, và vì thế  mà anh 
chị em thương mến đặt cho danh xưng  “Ông cố vấn”.
   Cho đến nay, chi nhánh Đức đã cố gắng gìn giữ 
truyền thống họp mặt mỗi năm qua trại “Bách Hợp”. 
Trải qua 21 kỳ trại, mỗi lần mượn đất trại phải nói đến 
công sức của Trưởng Minh Tân, Minh Hùng thuộc Liên 
đoàn Hùng Vương, Trưởng Liệu, Trưởng Hải, Trưỏng 
Quỳnh, Trưởng Lan thuộc Liên đoàn Hoa Lư. Xin gởi 
một tiếng  A.A.A…  thật lớn đến các Trưởng.
   Thế mới biết, như đã nói Phong trào Hướng 
đạo như một mạch nước ngầm tuôn chảy, nuôi dưỡng 
anh chị em, những người sống có ý nghĩa, giúp ích cho 
tha nhân.
Năm nay, phong trào Hướng đạo Việt nam tròn 85 tuổi 
là công sức đóng góp của tất cả quý Trưởng, cùng anh 
chị em theo đúng lý tưởng, giữ và thực hiện ba lời hứa, 
mười điều luật. 
Sống với châm ngôn… Hướng đạo một ngày Hướng 
đạo mãi mãi.
 

viết tặng LĐ Sào Nam – Berlin,
Phong trào HĐVN tròn 85 tuổi
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Có một loài hoa nở bốn màu,
Xanh Vàng Đỏ Tím quyện vào nhau!

Rễ thân cành lá sum suê nụ
Hơn tám thập niên đẹp đậm đà…

Hoa nở càng ngày càng sắc hương
Thơm ngát trần gian tỏa bốn phương

Tên loài hoa ấy là “Hướng Đạo”
Từng cánh từng màu quyện nắng sương!

Loài Hoa Lạ ! Sóc lanh lợi
Tháng 10-2015



Thưa quý Trưởng,
Bài này viết vào tháng 7-2010 cho KỶ YẾU 80 NĂM 
PT HĐVN nhưng chỉ gửi cho vài anh chị em đọc. Vì 
khuôn khổ của tập Kỷ Yếu 85 năm có hạn, nên YN 
phải rút ngắn bài cho vừa tiêu chuẩn của Ban Biên Tập. 
Kính xin quý Trưởng và quý Phụ Huynh niệm tình tha 
thứ.  


Chị bạn thân thiết mỗi lần làm tài xế cho chúng tôi trên 
những đoạn đường dài đăng đẳng để dự những phiên 
họp, có thói quen rất VN là trước khi khởi hành chị 
thường thoa vài giọt dầu Nhị Thiên Đường, cho nên, 
suốt những cuộc hành trình xuyên qua các tiểu bang 
trên đất Mỹ, chúng tôi không ai mệt mỏi, nhờ hưởng 
chung “hương” và bao giờ những chuyến xe ấy cũng 
thơm lừng từ đầu đến cuối. Ở trại TT9, ngồi tán gẫu 
với nhau, anh em hỏi tôi rằng: -Tại sao dân HĐ mình 
ai cũng tháo vát, tinh đời? Tôi trả lời: “Vì chúng ta có 
Huệ Nhãn”Anh em đòi giải thích. Tôi bảo “Huệ là hoa 
bách hợp, nhãn là mắt”. Anh em phá ra cười: “Ý Nga 
phá dữ quá nha!” Tôi lắc đầu muốn gãy cổ luôn: Kẻ ác 
khẩu thường buông lời bài bác, người hiền lương, lời 
như nhạc thẩm âm.
Anh em HĐ chúng mình hiền lắm mà! Bây giờ bắt 
chước bạn, tôi cũng thoa những giọt dầu Bách Hợp 
để đưa các Bạn Hướng Đạo Sinh đi dự Trại Họp Bạn 
HĐVN Kỷ Niệm 80 năm ở Montreal, Canada nhé! Nào 
ta cùng… bay! 

Thứ năm, ngày 8-7-2010
Tôi rời nhà lúc 8 giờ sáng, từ Calgary đáp chuyến bay 
WestJet WS #216, 4giờ55 chiều thì tôi đã có mặt ở 

phi trường Trudeau, Montreal; 19g30: tôi rời khỏi phi 
trường để đến trại trường Tamaracouta (Tùng Nguyên). 
Trên chuyến xe này, tôi bắt đầu ngay nhiệm vụ đã nhận 
lời với Ban Biên Tập Đặc San Kỷ Niệm 80 năm. Cửa 
xe hơi vừa mở là đã thấy một khuôn mặt rất quen thuộc 
gọi “Ý Nga!” rồi, hình như là một trưởng đã quen ở 
Thẳng Tiến 8 đây? Ấm ớ hội tề nặn… óc độ một phút 
là tôi được trưởng giúp đỡ phục hồi trí nhớ ngay: Tr. 
Trương Hữu Ngọ, đến từ Pháp. Đoạn đường tiến đến 
một khúc ngoằn ngoèo, chị-ngồi-phía-trước thấy khó 
chịu, Hải Yến dừng xe cho chị xuống nghỉ một chút, 
lợi dụng khoảng trống, hai bên vừa hỏi thăm sức khỏe 
nhau xong là tôi phỏng vấn ngay Tr. TRƯƠNG HỮU 
NGỌ - GẤU KHIÊM TỐN, Ủy Viên Liên Lạc Chi 
Nhánh Pháp: -Thưa, Trưởng đi HĐ từ lúc còn nhỏ phải 
không ạ?
-Tôi đi từ năm 9 tuổi, đội trưởng đội Ngựa, đạo An Hải, 
Đà Nẵng. Tôi có dự trại Suối Tiên. Năm 1990 mới qua 
Pháp, bận kế sinh nhai đến năm 2002 mới trở lại sinh 
hoạt HĐ. Tôi chịu trách nhiệm Liên Đoàn Phó LĐ Văn 
Lang, Paris. Cuối năm 2004, tôi được đề cử điều hành 
Làng Bách Hợp Nam Quan (vừa được thành lập) với 
vai trò Lý Trưởng cho đến cuối năm 2009. Làng có trên 
20 trưởng niên chính thức sinh hoạt và một số anh chị 
trong Ban Yểm Trợ và thân hữu. Từ năm 2010 tôi làm 
Ủy Viên Liên Lạc trưởng niên chi nhánh Pháp, đồng 
thời cũng là thành viên làng Bách Hợp vùng Paris.  
Ngoài ra, trên xe còn có thêm 2 em trai và: Tr. 
NGUYỄN ĐOÀN HẢI YẾN: Liên đoàn trưởng LĐ 
Lạc Việt, Montreal, CANADA. Tôi hỏi ngay: -Xin Hải 
Yến cho biết đã làm việc từ lúc mấy giờ ngày hôm nay 
và tổng số người được đón? Là người từ Canada hay 
nước ngoài đến?
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Trại Sinh Tâm Tình
TRẠI HỌP BẠN HĐVN KỶ NIỆM 80 NĂM

tại Montreal, Canada; từ 8 đến 11 tháng 7.2010
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Trại Sinh Tâm Tình

 -Dạ từ 6 giờ sáng đến giờ này (19g30), em đón được 15 
người rồi: 4 người từ Úc, 2 từ Pháp, 1 tại địa phương, 
thêm chị nè, rồi còn...
Câu nói ngưng nửa chừng vì xe đã dừng lại trước một 
căn nhà, Hải Yến chạy vào bấm chuông, chờ độ chừng 
10 phút thì đón được chị ThuHà. Sau phần Phú Sĩ đổi 
chỗ ngồi gần tài xế cho chị Hạ Liên, xe bắt đầu lăn 
bánh với 7 người, tiến về trại trường. Cuộc phỏng vấn 
cũng tiếp nối theo: -Yến có thể cho biết sơ sơ về Yến 
và Đoàn được không?
-Chị Thanh Trang (Trần Quang Thanh Trang, Chi 
Nhánh Trưởng của Canada - chú thích của Ý Nga) 
quen với Ba Má em nên dụ khị em tham gia vào phong 
trào HĐ được 5 năm rồi, hiện em đang coi thiếu đoàn 
Đinh Bộ Lĩnh, gồm 15 em. Tụi nhỏ cũng ngoan lắm, 
chúng nói chuyện với nhau thì dùng tiếng Anh, Pháp, 
nhưng nói với em thì tiếng “mình”. 
-Sau 5 năm làm việc, Yến thấy sao nè? Có muốn tiếp 
tục ‘’dụ khị’’ thiên hạ nữa không?
-Yến cười vang: Có chứ! Chị thấy em còn ngồi đây là 
biết rồi! 
Cả xe cùng vui theo câu trả lời của Yến, tôi hỏi tiếp 
người thứ 2: -Tr. PHÚ SĨ: Thanh Đoàn Trưởng TĐ 
Lam Sơn, Montreal 

               Tr. Phú Sĩ mặc áo đen ngồi góc phải

-Phú Sĩ? Cái tên nghe sao mà Nhật Bản! Còn HĐ với 
Phú Sĩ thì sao? Nguyên nhân nào đã đưa em đến với 
phong trào HĐ?
-Phú Sĩ cười cuời, đưa tay chỉ về hướng Hải Yến: Bà 
chị… đưa em vào. Em 23 tuổi, cũng vào phong trào 
được 5 năm. Em có học Wood Badge, thích sinh hoạt 
HĐ và làm trưởng được 1 năm rồi nên em thích lắm! 
Được cái, em đã không bắt đầu từ Ấu, Sói, Thiếu chi 
cả mà vào thẳng với ngành Thanh luôn. Các em trong 
Lam Sơn cùng lứa tuổi với em nên cũng dễ “bảo”.
Từ lúc tôi lên xe, có một cậu bé “Chào Trưởng” rồi 
ngồi yên lặng luôn: -TRẦN TUẤN TÚ, thiếu sinh LĐ 
Lạc Việt. Nghi em không hiểu tiếng Việt, nhưng tôi 
vẫn cứ gợi chuyện: -Em tên gì? Em biết nói tiếng Việt 
không? Em đi HĐ bao lâu rồi? Và em có vui không? 
-Trưởng Hải Yến ngắt lời: -Nó nói giỏi lắm đó chị. Cậu 
bé rụt rè: -Dạ biết. Em tên Tuấn Tú, 13 tuổi, em mới 
ở VN qua được 2 tháng và em vô HĐ được 4 tuần rồi. 
HĐ vui nhưng các bạn nói chuyện với nhau toàn bằng 
tiếng-người-ta không nên em thấy hơi buồn. Các bạn 
nên nói tiếng Việt nhiều hơn mới được.
-Em biết vậy là tốt lắm! Vậy em có sẽ cố gắng giữ cho 
đừng quên tiếng Việt không?
-Dạ chắc… giữ.
-Chắc… chắn hay chắc… lép? 
Tuấn Tú cười thật tươi: -Dạ chắc… chắn!
Tôi đưa tay trái ra phía sau và nói: -Nếu Tú hứa chắc… 
chắn thì bắt tay trái trưởng một cái đi! Tú đưa tay ra 
bắt và gật đầu: -Dạ hứa chắc… chắn. Hai ngày sau đó 
tôi có gặp Tú trên đường từ phòng ăn về chỗ ngủ, Tú 
đi với một bé gái độ chừng 10 tuổi và cúi đầu: -Chào 
trưởng. Khi được hỏi: -“Tú vui không?”, Tú rạng rỡ và 
lễ phép: -Dạ vui ghê! Khá khen cho trưởng nào đã “dụ 
khị” được một Tuấn Tú “mới toanh’’, mới rời đất Mẹ 8 
tuần mà đã đi HD được 1 tháng! Ngầu ghê! Ngầu ghê! 
Ngầu ghê! Khen Ai Kia một tiếng, Bà Con ơi!                                    
Cuối cùng, tôi không thể bỏ sót người vừa được rước 
trong chuyến xe này: Chị BẠCH THUHÀ, đội Đại 

Hải Yến đeo ba lô đỏ và các em đã đoạt được giải thưởng trò chơi trong ngày bế mạc trại



Bàng, LĐ Hải Đăng, Orange County, Mỹ.  Gặp lại chị 
ThuHà, [người có nhiều… giai thoại ở TT9, một trong 
những điều tôi nhớ nhất ở TT9 về chị là: chị đưa cho 
Ban Báo Chí 2 lần, 1 bài thơ, nhưng vì bài vở nhiều 
quá, tr. Trần Hoàng Thân đã không thể đăng hết được, 
tôi vẫn còn giữ bài thơ ấy của chị. Tôi không cần phải 
hỏi nhiều đã được chị cho biết ngay mọi chi tiết: -Tên 
của mình dính 2 chữ ThuHà lại đó nghe. [Nghe điều 
này sao mà tôi nhớ trưởng PhongNhã ghê nơi! Tên của 
chị ấy cũng phải viết như thế!] Trước ở VN mình dạy 
ở Gia Long, sang đây theo nghề y tá được 4 năm, bây 
giờ làm về thẩm mỹ [salon beauty]. Mình sinh hoạt với 
trường Việt Ngữ và các em HĐ đã gần 20 năm nay. 
Vào HĐ vì mình có 2 đứa con đi HĐ. Hiện mình lo cho 
Ấu Đoàn gồm 32 em, thuộc LĐ Hải Đăng, mình vẫn 
theo dõi phong trào HĐ. Những trại họp bạn HĐ thế 
giới lớn bao giờ mình cũng có mặt. Mình cũng vừa học 
Bằng Rừng hôm tháng 6, khóa 19-26, do tr. Lý Nhật 
Hui tổ chức ở Virginia, mới xong phần ‘’huấn luyện’’ 
và sẽ làm những dự án lớn [tickets]. Mình có ghi lại 
cảm tưởng khi học bằng rừng đó: 

TÌNH BẰNG RỪNG
Anh em xum họp một nhà                                   
Say tình HĐ giữa tòa thiên nhiên
Tùng Nguyên khóa 6 khó quên
In sâu tấc dạ, triền miên canh trường
Rồi đây dấn bước muôn phương
Quyết tâm gắng sức trên đường. Hát ca!
Khoá Rừng tình nặng bao la
Dấn thân phục vụ. Món quà gửi trao. 

NIỀM MƠ ƯỚC
Hai mươi năm qua, những mong chờ
HĐ Bằng Rừng, khóa: mở ra
Lãnh đạo, chuyên môn, cùng thấu đạt
Con tim rộn rã vui chan hòa
Dắt trẻ đi theo con đường mới
Hướng mặt trông về cố hương xa                               
Ý chí sắt son chung xây dựng
Vẻ vang đất Việt nước non nhà. 

Nhờ nghe chị ThuHà bảo thế, nên chị Hạ Liên hỏi:
-Em nghe tên cô quen quá, em là học sinh Gia Long 
đây…
Thế là tôi xong phần phỏng vấn cả xe 6 người, giải 
quyết được một món nợ về thơ với chị ThuHà từ TT9! 
Đoạn đường còn lại, tôi có thể bắt đầu ngắm cảnh một 
cách thong dong, nhàn hạ. Tài xế chẳng có cơ hội than 
buồn ngủ vì đã có hai chị ThuHà và Hạ Liên ôn lại kỷ 
niệm của trường Gia Long rồi.

Thứ sáu, ngày 9-7-2010: 
Dang nắng cả ngày chạy tìm những nhân vật quan 
trọng của kỳ trại để xin ý kiến thật là mỏi chân và khó 
khăn vì ai cũng bận rộn vô cùng. Chợt nhớ lại bài học 
đầu tiên mà người Ý Đại Lợi đã dạy tôi năm 1980: 
“Chi dorme non piglia pesce” [Ai ngủ thì không thể 
câu được cá] nên sáng sớm tôi chờ sẵn ở gần nhà bếp 
và khu vực phòng tắm để chận đường quý trưởng. Quả 
nhiên tôi ‘câu” được một “Con Cá” lớn quá chừng: 
Tr. VÕ THÀNH NHÂN, đương kim Chủ Tịch Hội 
đồng Trung Ương HĐVN Hải Ngoại        

-Đêm qua Ý Nga không tham dự được phiên họp thu 
gọn của Ban Tổ Chức và Ban Thường Vụ nên xin 
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Chị Thu Hà (đội nón) và Tr. Dương thị Kim Sơn

khăn quàng HĐ ở phòng họp trại Tùng Nguyên, Canada
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trưởng Nhân cho biết sơ qua nội dung chính của buổi 
họp đêm nhập trại giùm. Kỳ trại này Hội Đồng Trung 
Ương có giúp gì được cho chi nhánh Canada về nhân 
lực cũng như về tài chánh? Chúng ta sẽ làm gì để đánh 
dấu phong trào được 80 năm? Trưởng có theo dõi anh 
em HĐ trong nước mừng kỷ niệm 80 năm HĐVN 
không? Trưởng nghĩ thế nào về những cố gắng để khôi 
phục lại HĐ trong nước?
-Anh em đã thảo luận 2 phần: Kỷ niệm 80 năm HĐVN 
và mừng Hội Nghị Trưởng 2010, bắt đầu từ thứ sáu. 
Mục đích chính là duyệt lại tất cả những chi tiết sẽ 
làm hôm nay và nguyên kỳ trại, sao cho bảo đảm đủ 
về nhân sự, mọi việc phải diễn tiến tuần tự lớp lang, từ 
những chi tiết nhỏ nhất đến các phần quan trọng: nghi 
thức chào cờ, khai mạc, đêm lửa trại truyền thống HĐ, 
bế mạc v.v… Làm sao để thực hiện cho đúng theo nghi 
thức truyền thống của HĐVN. Sáng thứ 7 chúng ta sẽ 
có quan khách tham dự nên có phần văn nghệ. Trưởng 
Phẩm sẽ là người đại diện Ban Thường Vụ, đặc trách 
về nghi thức. Ban Tổ Chức kỳ này gồm có Chi Nhánh 
Canada và BTC của kỳ trại mừng 30 năm HĐVN. Dạ 
HĐTƯ có giúp nhân lực và phần tài liệu cũng như nghi 
thức chào cờ, khai mạc, lửa trại và tài chánh. Chúng ta 
phải biết trân trọng gìn giữ gia sản & lịch sử của phong 
trào HĐVN, tri ân công sức của những bậc đàn anh đã 
đi trước và phải tiếp tục duy trì văn hóa của người Việt 
chúng ta nơi hải ngoại mà gìn giữ PT HĐVN. Phải tiếp 
nối, gồng gánh cho được Bó Đuốc của HĐ Hải Ngoại 
vì chặng đường trước mắt đòi hỏi rất nhiều thử thách, 
từ bảo tồn ngôn ngữ khi phải sống xa lìa quê cha, đất 
tổ cho đến tinh thần HĐ. Trách nhiệm không phải dễ 
dàng! Đêm qua cũng có một số trưởng đã thấy được 
vấn đề quan trọng: HĐVN là một phong trào duy nhất 
trên thế giới không có quốc gia mà vẫn mạnh, hoạt 
động liên tục từ đó đến nay, kể cả khi chúng ta bị Cộng 
sản trù dập phải bỏ nước ra đi, chúng ta vẫn không bỏ 
cuộc vì ngay từ những ngày đầu trôi nổi vào các trại 

tỵ nạn đã có những HĐ sinh đứng ra giúp đỡ đồng bào 
và nhiều đoàn đã được thành lập từ các đảo tỵ nạn này, 
điều đó chứng tỏ phong trào HĐ trong nước trước đây 
đã đào tạo được những đoàn sinh gương mẫu, có giá 
trị cho xã hội. Mình không theo dõi chuyện mừng 80 
năm trong nước nhưng mình có liên lạc với một số anh 
em HĐ trong nước và gửi về giúp cả ngàn Mỹ kim cho 
các em đi dự trại xa, đây là các em thuộc về những gia 
đình HĐ hoàn toàn còn giữ vững lý tưởng quốc gia 
như mình chứ không phải “bên kia” hay “nhóm lừng 
khừng” nào cả, bởi vì HĐ chúng ta  vẫn nằm ở thế đối 
đầu với những người đeo đuổi lý tưởng CS. Mình cũng 
đang tìm cách vận động cho HĐVN quốc nội sinh hoạt 
trở lại vì mình tin rằng có HĐ, chúng ta sẽ thay đổi 
được nhiều cho đất nước mình, nhưng phải trong một 
sự trong sáng chứ không phải để họ lợi dụng mình; đặc 
biệt là mình mong mỏi HĐ sẽ được độc lập chứ mình 
không muốn dính líu đến những tổ chức chính trị của 
họ. 
-Như dính líu đến Đoàn Thanh Niên Cộng Sản phải 
không? Vì vô thần nên họ còn kẹt điều hứa thứ nhất 
của HĐ chúng ta: “Làm bổn phận đối với tín ngưỡng 
tâm linh và tổ quốc”. Theo chị biết thì anh em HĐ trong 
nước tuy không được công khai hợp thức hóa nhưng đã 
sinh hoạt trở lại, VC có biết nhưng chúng không cấm. 
Nhân nghĩ sao? 
-Dạ! Cần phải có những người tài giỏi của HĐ để huấn 
luyện và giáo dục cho trẻ em tại VN, nếu HĐ được 
phục hồi trong sự độc lập hoàn toàn. HĐ không thể là 
con cờ cho họ dùng trong chính trị. Tuyệt đối không 
nên! Chủ thuyết CS đã đi ngược lại với phương pháp 
đầu tiên của HĐ là phải cho các em có một đời sống tín 
ngưỡng và tâm linh một cách hoàn mỹ mà họ vô thần 
thì điều đó khó thể xảy ra. Nếu họ vẫn tồn tại thì vẫn 
còn sự đối kháng về điểm đó. HĐ mình luôn tận dụng 
bất cứ hoàn cảnh nào để sinh hoạt. Cho hay không, anh 
em cũng không cần biết, vì người HĐ luôn giữ gìn và 
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làm việc liên tục trong mọi hoàn cảnh, dù có gặp khó 
khăn hay bất cứ chuyện gì không may xảy đến. Cho 
nên mình mới cổ vũ cho tinh thần này. HĐ “chui” hay 
gì gì nữa thì cũng tốt, làm được thì cứ làm, miễn sao 
giữ được sự liên tục của HĐ. Người Ba Lan đã thành 
công trong giai đoạn họ bị kèm kẹp dưới chế độ CS, thì 
mình cũng nên nhìn về mô thức đó, dưới thể chế chính 
trị độc tài mà đi theo. Tại sao mình không làm? Ở ngoài 
này chúng ta là một phong trào rất mạnh và hữu hiệu 
trong cố gắng tạo lợi ích cho Cộng Đồng Người Việt 
Tỵ Nạn CS trong những năm vừa qua. Nhìn lại 35 năm 
tỵ nạn, những người HĐ đã đóng một vai trò then chốt 
cho cộng đồng. Cho nên, nếu chúng ta phục hồi được 
ở trong nước, HĐ cũng sẽ đóng một vai trò then chốt 
như thế, cho xã hội, dù là sinh hoạt “chui” hay chính 
thức. Cứ hoạt động! Không cần người ta chấp nhận hay 
không.
-Vậy một cách chính thức, HĐTƯ của HĐ có hỗ trợ 
cho việc tái sinh hoạt HĐ trong nước không? Nhìn lại 
nền giáo dục Xã Hội Chủ Nghĩa đã và đang tuột dốc 
một cách thê thảm, nếu có một phong trào HĐ đủ mạnh 
như chúng ta hiện nay thì may ra sẽ cứu vớt được thế 
hệ trẻ khỏi vòng sa đọa Nhân nhỉ?
            -Không! Vì chủ trương của HĐTƯ là làm thế 
nào để phục vụ cho Cộng Đồng Tỵ Nạn Hải Ngoại 
giữ được bản chất văn hóa của HĐVN tại hải ngoại 
chứ không phải cho quốc nội. Nhưng một cách ngấm 
ngầm, từng cá nhân HĐ đã làm điều này, âm thầm yểm 
trợ nhau cũng như liên lạc mật thiết với anh em trong 
nước, không phô trương nhưng rất thực tế. Phương 
pháp giáo dục của CS không thích hợp với người HĐ, 
mà trong nước, những sinh hoạt đoàn thể và tôn giáo 
không thể nào độc lập với chính quyền CS được, cho 
nên chúng ta thử chờ xem HĐ có thoát ra được khỏi 
tầm kiểm soát này và có tồn tại hay không?
            -Một câu hỏi cuối cùng nha: Từ lúc bắt đầu gánh 
vác trách nhiệm của HĐVN hải ngoại đến nay, Trưởng 
có ý kiến gì về những người đi trước và thế hệ tiếp nối?
            -Mình rất trân trọng sự hy sinh của những người 
đi trước. Thử thách của Ban Thường Vụ HĐTƯ là phải 
biết cách để làm việc được với giới trẻ, bây giờ chúng 
ta phải đi làm sao mà có được những người theo sau 
hiểu được lý tưởng của chúng ta.      
Ở TT8, tôi và Trưởng-Của-Tôi bị trưởng Nhân “bắt” đi 
phỏng vấn các em cho đài truyền hình, kỳ này tôi “bắt” 
lại được mấy phút với trưởng Nhân như vậy cũng vừa 
đủ, tôi trả trưởng Nhân và cháu bé về không khí tươi 
mát của buổi sáng và đi tìm một trại sinh kế tiếp: Chị 
TRƯƠNG THỊ CẨM TIÊN, LĐ LẠC VIỆT, CANA-
DA. Tôi hỏi Chị: -Chị đã bắt đầu làm việc từ lúc nào 

cho kỳ trại này? Theo Ý Nga biết thì LĐ nấu ăn để gây 
quỹ cho trại phải không chị?
-Dạ đúng! Sửa soạn và phân công nhau từ mấy tuần 
trước lận chị. LĐ có nhận nấu 2 bữa ăn cho trại viên 
vào tối thứ 5 và trưa thứ 7 nên chúng tôi phải tìm chỗ 
để mua thức ăn về nấu sao cho ngon. 
-Hèn chi thấy nhà bếp sáng nay vắng vẻ quá. Đêm qua 
mới nhập trại, Ý Nga đã được thưởng thức món cơm 
tấm bì ngon, nhà bếp đã phục vụ cho bao nhiêu người 
ăn chiều qua? Như vậy những bữa ăn còn lại ai lo, thưa 
chị? Trong nhà bếp có bao nhiêu người cả thảy? Phải 
nấu cho bao nhiêu phần ăn? Bao nhiêu người sẽ lo phần 
phát thức ăn? Chị có ý kiến gì về kỳ trại này không?
-Cafeteria [câu lạc bộ] của Scout Canada lo chị ạ. Trại 
trường này của họ mà. Vả lại, nhân sự của chi nhánh 
Canada quá ít nên không thể lo hết được, mà để trại 
viên dùng thức ăn Mỹ hết thì sợ họ không quen. Nấu ăn 
và phát thức ăn thì cũng chỉ có 4 người thôi, hy vọng sẽ 
có thêm 1 hay 2 phụ huynh ghé ngang để tiếp sức. Cho 
tối thứ 6, mới đầu thì chỉ có 150 người nhưng sau danh 
sách tăng lên 165 người, còn có nhiều người chưa tới, 
hoặc là tới nơi mà trời nóng quá lại không ăn nên nhà 
bếp chỉ cung cấp hơn 130 phần ăn thôi. Thứ 7 sẽ tăng 
lên hơn 250 phần ăn. Chiều hôm qua là tụi này chỉ mới 
dọn dẹp sau phần cơm, những gì nấu được thì đã làm ở 
nhà rồi như: xắt bì, dưa leo, làm chả trứng để tủ lạnh, 
nước mắm v.v… Sẵn sàng thôi, đợi tới lúc gần ăn mới 
đem ra, để tránh tình trạng trại sinh bị đau bụng. Còn 
bún thịt nướng cho thứ 7 thì mai mới làm. Hy vọng là 
mọi người sẽ ăn uống no nê và ngon lành, đừng ai… 
đau bụng là tốt rồi!
            -Thay mặt cho tất cả trại sinh, xin cám ơn chị 
và những hỏa đầu quân đã và đang làm việc cho những 
bữa cơm đậm đà hương vị VN. Chúc quý anh chị vui 
vẻ trong phận sự.
            -Tôi cũng chúc chị thành công trong những cuộc 
phỏng vấn.
Vừa xong với nhà bếp thì tôi gặp ngay một vị trong Hội 
Đồng Rừng của TT9 ngày nào, Tr. NGUYỄN ĐÌNH E, 
Xóm HĐ Trưởng Niên Toronto. Tôi bắt chuyện ngay: 
-Thưa trưởng từ đâu đến, trưởng đi bằng phương tiện gì 
để về đây? Trưởng nghĩ gì về kỳ trại này? Tuy trưởng 
không nắm đoàn nhưng kỳ trại nào Ý Nga cũng thấy sự 
hiện diện của trưởng, không biết mỗi lần chuẩn bị hành 
trang để dự trại, cảm giác của trưởng thế nào?
            -Trưởng ở cách Toronto khoảng 100 cây 
số nên tự lái xe hơi đến đây. Thấy rất hãnh diện và 
vinh dự cho dân tộc VN mình khi được đứng trong 
phong trào HĐVN, sánh vai với các phong trào HĐ 
bạn trên thế giới. Tuổi trưởng cũng bắt đầu già rồi nên 
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phải giữ gìn sức khỏe để tham dự những trại họp bạn 
HĐVN trên thế giới. Rất tiếc là phong trào ở Toronto 
đã chết từ 5 năm nay, chuyến này trưởng sẽ cố gắng 
góp tiếng nói để phục hồi lại HĐ cho Toronto, hy vọng 
các trưởng ở Toronto sẽ ngồi lại để tiếp tục con đường 
sinh hoạt HĐ của VN chúng ta ở hải ngoại. Rồi tr. E 
cười vang: -Tuyệt vời! Trong đời Trưởng không có gì 
vui thú bằng đời sống HĐ hết! Tới đây để được gặp lại 
những trưởng đàn anh kỳ cựu, nhìn lại những khuôn 
mặt, nghe lại những giọng nói thân yêu bằng tiếng mẹ 
đẻ. Bất cứ khi nào có khả năng, Trưởng đều thu xếp để 
đi dự trại HĐ cả!
-Trưởng lái xe một mình thôi sao? Đêm qua nghe 
nói Trưởng nhập trại rất khuya nên mãi tới sáng nay 
Trưởng mới được dùng điểm tâm. Vậy cái nhìn sơ khởi 
của Trưởng về trại thế nào? Nghe rằng Canada mình 
thiếu nhân lực nhiều nên rất vất vả trong việc tổ chức 
kỳ trại này. Trưởng có nghĩ chúng ta thiếu nhân lực 
không?
-…Trước mắt mới chỉ thấy một khuyết điểm nho nhỏ 
về sự hướng dẫn: BTC không cho địa chỉ rõ ràng, 
không có tên của thành phố nên Trưởng tìm đường khó 
khăn quá! Những người lái xe như Trưởng thường bị lệ 
thuộc vào máy GPS Navigation [máy Hướng Đạo: chú 
thích của Ý Nga] nên đi lạc lung tung mà hỏi đường 
thì không ai biết, gọi điện thoại cũng không ai trả lời 
cả. Trưởng để “Bề Trên” ở Montreal và lái một mình 
về dự trại mà đi lòng vòng trong đêm tối hết mấy tiếng 
đồng hồ. Một giờ sáng mới tới trại. Cứ như người đi du 
ngoạn trong bóng đêm! :) Ưu điểm thì phải chờ xong 
trại mới có ý kiến, nhưng nhìn những nụ cười hồn 
nhiên, những tay bắt mặt mừng giữa các trưởng, được 
có cơ hội nói chuyện tiếng Việt 100% là vui rồi. Mừng 
khi thấy có số trưởng HĐ trẻ, đó là lớp sẽ tiếp tục nuôi 
sống phong trào HĐVN hải ngoại, đó chính là niềm mơ 
ước của các trưởng lớn tuổi. Lớp Trưởng già rồi cũng 
sẽ qua đời, làm sao phải tạo cho được thế hệ tương lai. 
Cũng không thiếu nhân lực lắm đâu, vấn đề đòi hỏi tinh 
thần giúp đỡ cao nữa. Ví dụ như hoàn cảnh của Trưởng 
không có thời gian để làm được gì, ước chi đã về hưu 
rồi thì sẽ lên đây trước vài tuần để góp sức, nhưng tiếc 
rằng công việc làm không thể bỏ được.
-Không biết nay mai có thêm quý niên trưởng nào 
không, nhưng cho đến giờ phút này Ý Nga thấy hình 
như kỳ trại này vắng mặt nhiều trưởng cao niên?
-Đúng rồi! Trưởng cũng thấy vậy. Vắng trưởng Tôn 
Thất Hy là đàn anh của Trưởng và vài trưởng khác nói 
sẽ dự nhưng tới giờ này vẫn chưa thấy, trưởng Liệu thì 
sức khỏe yếu rồi. Nhiều khi thấy các trưởng lớn tuổi 
ngồi bơ vơ một mình trong trại, cũng buồn lắm. Các 

trưởng niên trẻ nên tiếp tục dấn thân cho phong trào 
HĐ, đừng lơ là. Đã là trưởng niên thì không phân biệt 
tuổi tác. Trưởng cũng không được vui lắm khi thấy anh 
em HĐ tại địa phương ở gần đây lại vắng mặt kỳ này? 
Montreal, Ottawa, Toronto mà đi được thì tối thiểu 
cũng được 100 người. Tiếc là BTC đã không vận động 
được số anh em này. BTC cần lưu tâm hơn về sự liên 
lạc, truyền thông để kêu gọi & lôi cuốn anh em đến 
với nhau trong những dịp như thế này. Tổ chức trại 
thì cần phải có tham dự viên, cũng như người đứng 
thuyết trình cần phải có người nghe chứ không thể 
đứng thuyết trình một mình được. Lần đầu tiên Canada 
được tổ chức trại 80 này là cả một vinh dự nghe! Vậy 
mà có nhiều LĐ đã không đến là tại sao? Không biết có 
gì mâu thuẫn bên trong? 
“Thế hệ già rồi cũng sẽ qua đời!” Câu cuối của trưởng 
E làm Ý Nga ngậm ngùi. Đó là sự thật! Tưởng như mới 
hôm qua thôi, vợ chồng Ý Nga còn ngồi dùng cơm với 
trưởng Nguyễn Trung Thoại để bàn về việc làm sống 
lại PTHĐ ở Calgary mà nay Tr. Thoại đã vĩnh viễn 
xa lìa. Bây giờ chỉ còn thấy được con trai của trưởng 
Thoại là: Tr. NGUYỄN TRUNG TƯỜNG, Xóm HĐ 
Trưởng Niên Oakland, San Jose, Bắc Cali 
-Vào trại không có trưởng Thoại nữa, Tường thấy sao? 
Năm nay quý niên trưởng về dự ít hơn phải không? Ý 
Nga luôn dành tấm lòng trân trọng đối với quý trưởng 
lớn tuổi vì chính họ đã là thành phần cố vấn quan trọng 
cho chúng ta có được hôm nay cũng như đào tạo thế 
hệ kế tiếp mà thấy vắng họ buồn quá!  Từ bên đó sang 
đây bao nhiêu người? Tường lái xe hay bay? Nghe nói 
cùng nhập trại với Tường có một trưỏng khác nữa, ai 
vậy?   
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-Montreal coi như nhà của em rồi, năm nào em cũng 
về. Em rất hãnh diện khi LĐ ở Montreal tổ chức được 
kỳ trại lớn như vậy. Lúc họp ở San Jose, Oakland em 
đã tự hào điểm này. Em cũng thấy ít đi các trưởng lớn 
tuổi. Mấy lần trước em đi họp không thấy giới trẻ, em 
cũng gần 50 tuổi, tạm gọi là trẻ nhất trong những người 
tham dự lúc đó nên em cũng hơi buồn, còn lại chỉ toàn 
là các trưởng lớn tuổi. Hy vọng kỳ này xóm Trưởng 
Niên ở San Jose vừa mới đổi vị trưởng xóm Bernard 
trẻ hơn, hăng hái hơn, đủ sức khoẻ hơn và sẽ hoạt động 
nhiều hơn. Có mình em bay qua thôi. Lái xe thì chắc 
3 ngày, 3 đêm quá. Em bay 6 tiếng, đổi ở Washington 
DC. Em qua đây cả tuần trước rồi, hôm qua là đón 
trưởng Khoa ở Texas vô trại luôn.
- Tường có thêm một nỗi buồn khi đi một mình không? 
Cho Ý Nga hỏi điều này nha, gia tài HĐ trưởng Thoại 
để lại cho Tường là gì?
Trưởng Tường cười: -Dạ buồn! Thật ra em ở xa, mỗi 
lần về, gặp nhau, nói chuyện gia đình nhiều hơn là 
chuyện HĐ, chỉ vui chơi với gia đình thôi. Lúc ba còn, 
em đi theo thì ba lo… hết nên em… hết việc để… lo. 
Em hơi tiếc là em không để ý và không hỏi nhiều về 
HĐ.
- Người mình hay nói “Bụt nhà không thiêng” là vậy!
- Dạ đúng rồi! Chuyện gì ông già cũng lo hết rồi thì 
mình có chi lo nữa phải không? 
- Qua LĐ Hồn Việt ở Calgary, anh chị đã có cơ hội làm 
việc chung với chị của Tường là chị Hạ, từ năm 2000 
đến 2005 thì phải, bây giờ gặp thêm Tường. Dù sao chị 
cũng mừng là trưởng Thoại đã có hai người con tiếp 
nối con đường HĐ. Cám ơn Tường đã dành cho Ý Nga 
phần phỏng vấn này nha.
A đây rồi! Hai chị này mới là đặc biệt lắm đây nha! 
Tìm muốn mờ mắt mới ra nè! Ý Nga xin giới thiệu với 
quý vị chuyên Thân-Ái-Bắt-Tay-Trái, chị PHƯƠNG 
THU và chị KIM PHƯỢNG, ái nữ của trưởng TRẦN 
VĂN KHẮC. Hỏi: - Thưa hai chị, mấy hôm nay trong 
trại, tên của trưởng Khắc được nhiều người nhắc nhở 
với tất cả lòng tri ân về công lao sáng lập ra phong trào 
HĐ tại VN, hai chị cảm thấy sao?
Chị Phương Thu: - Chị rất vui khi nghe tên của Ba còn 
được nhắc nhở. Về đây, thấy anh em gặp lại nhau trong 
tình HĐ thật là cảm động.
Chị Kim Phượng: - Chị rất tiếc là không học được 
nhiều nơi Ba chị. Tụi chị rất mong anh em đoàn kết để 
phong trào lại vững mạnh như thời chúng ta còn ở bên 
nhà và khi được tái lập tại Costa Mesa.
Buổi điểm tâm sáng này ở câu lạc bộ khá nhàn hạ, tôi 
lại được may mắn ngồi chung bàn với Tr. Hồ Đăng và 
Tr. ĐỖ PHÁT HAI - VOI CHÍ NGHĨA, cố vấn Hội 

Đồng Trung Ương. Tôi hỏi Trưởng:
- Kỳ trại này thiếu nhiều vị trưởng niên, chỉ thấy Trưởng 
và Tr. Nguyễn Tấn Định là lớn tuổi nhất, xin Trưởng kể 
cho thế hệ đi sau một vài kinh nghiệm HĐ của Trưởng 
nhé! Trưởng Hai cười vui vẻ: 
-Trưởng sợ nhất là nhà báo đó nghe! :) Rồi! Nói chuyện 
lập đoàn nè, nếu các em có thẩm quyền và muốn lập 
Đoàn thì phải có 3 điều: số lượng trẻ đủ nhu cầu, thí 
dụ 5 hay 10 em; phải có người đoàn trưởng trước, cần 
thăm dò kỹ, là người chịu hy sinh thời giờ, chịu dấn 
thân làm việc cho Đoàn, muốn xây dựng cho các em 
và thích chơi với con nít ở lứa tuổi đó mới được. Bởi 
vì khi người ấy thích thì sẽ chơi HĐ một cách tận tình, 
lâu dài và gặt hái thành công. Có đoàn trưởng, có các 
em rồi thì mới kết nối sự liên hệ giữa người này và các 
em lại. Nói vậy đủ chưa? Anh chạy nè! :)
Tuy nói thế nhưng trưởng Hai không… chạy mà tiếp 
lời: -Thêm nữa, họ phải thật sự thương các em nhỏ. 
Với sự nhạy cảm, các em nhỏ sẽ cảm nhận được tình 
thương từ nơi người ấy. Khi tình cảm bắt nguồn từ tình 
thương thật sự, tình cảm ấy sẽ vượt thời gian và không 
gian. Bằng ngược lại, nó sẽ gián đoạn và tan biến đi 
ngay. Ví dụ như anh với Hồ Đăng đây: tuy anh già rồi; 
cháu nội, cháu ngoại cũng đã có nhưng mà 2 anh em 
vẫn rất thương nhau, thương bằng thứ tình cảm chân 
thành và kéo dài từ ấy đến nay.
-Các trưởng trẻ thường có thành kiến với các trưởng 
lớn tuổi vì cho là “Quá khó tính”. Các em ấy không 
nghĩ đến một điều quan trọng là kinh nghiệm của 
những người đi trước sẽ giúp cho thế hệ đi sau thành 
công hơn nếu được sự cố vấn chân tình từ quý niên 
trưởng. Thưa Trưởng nghĩ sao về quan điểm này? Qua 
hai trại Thẳng Tiến 8 và 9, niềm ưu tư lớn nhất của Ý 
Nga là sự cô đơn của quý trưởng niên khi tham dự trại. 
Trưởng thấy sao ạ?
-Nếu cho các em là thế hệ thứ hai, và cỡ Trưởng là 
thế hệ thứ nhất thì phải có một sự khác biệt rồi, nhưng 
phải làm sao tạo cơ hội để 2 thế hệ có thể tin tưởng 
lẫn nhau và nói chuyện với nhau. Cho nên nhu cầu mà 
Hội Đồng Trung Ương cần phải có trong tương lai là 
những khóa huấn luyện giữ đúng truyền thống để các 
trưởng trẻ có cơ hội tiếp xúc và học hỏi thêm.“Ăn trái 
nhờ kẻ trồng cây”. Bổn phận của mình là lúc nào mình 
cũng phải nhớ tới các vị đi trước, nhưng họ phải thực 
tế. Nhiều liên đoàn có các vị đứng ở… vai trò cố vấn, 
nhưng lại muốn… lãnh đạo thì các em không chịu. Anh 
cũng là trưởng niên, anh quan niệm là mình phải làm 
sao tạo cho chính mình phải có lửa trước đã, vì nếu 
mình là ngọn lửa thì khi cần lửa các em mới tìm tới để 
mồi lửa, chứ cá nhân mình là tro tàn thì các em đến làm 
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chi? Trưởng niên phải ý thức điều đó hơn ai hết! Các 
trưởng lãnh đạo phong trào được sự kính trọng đều lấy 
đó làm niềm vinh dự khi được thế hệ đàn em lúc nào 
cũng nhớ tới. Nhớ ơn là một chuyện, nhưng khi cần 
lửa, các em phải đi tìm các trưởng có lửa chứ không 
đi tìm tro tàn. Nếu trưởng niên muốn làm ngọn đuốc 
thì họ phải tự giữ gìn như ngọn đuốc trước đã. Người 
mình có câu tục ngữ :”Hữu xạ tự nhiên hương!” Xạ 
đựng trong cái gì cũng phải mở nắp ra thì mọi người 
mới nghe hương được chứ! Anh hữu xạ mà mở nắp 
không được thì hương gì cũng không thấy thơm. Các 
em đồng ý không?
   -Thưa trưởng, Ý Nga thường nói với các em rằng, 
người HĐ sinh VN ngoại trừ 3 điều hứa ra cần phải có 
sự khiêm cung
đối với người lớn, trưởng thấy sao?
-Nếu em là người nói câu chuyện dưới cờ thì em phải 
thấy điều này: khi em gọi các em nhỏ đến chơi với em 
thì chúng sẽ tới, nhưng nếu em bảo xuống đây để chị 
‘”dạy’’ cho các em thì chúng sẽ… chạy tuốt. Đời sống 
HĐ của mình là giáo dục bằng trò chơi. Người huynh 
trưởng giỏi không bao giờ tuyên bố “Anh chị dạy các 
em” cả mà họ phải nói “Tôi chơi với các em”. Họ sẽ 
dùng những trò chơi như miếng mồi để câu các em mà 
dạy dỗ những điều mà họ muốn; họ phải làm sao mà 
sau khi chơi xong, các em phải hoàn bị những chương 
trình giáo dục hạng nhì và hạng nhất của họ. Trọn cuộc 
đời của em là những Trò Chơi Lớn mà Baden-Powell 
đã viết trong cuốn “Thành Công” rất rõ. Em phải xem 
thế gian này như một Sân Chơi Lớn của em. Người 
Tráng sinh lên đường phải có tầm nhìn như vậy, nếu 

chưa được như thế mà em “lên đường” thì hơi sớm.
Tr. Hồ Đăng ngồi bên cạnh tiếp lời trưởng Hai: Thời 
anh từ Thiếu sinh bước lên Kha thì anh Hai là Kha 
Trưởng của anh. Haha! Giờ thì anh mới biết lúc đó anh 
Hai giữ anh tiếp tục trong Hướng Đạo bằng cách dụ 
anh chơi chụp hình chung với anh Hai. Ha ha ha! Mà 
đúng thật! Mê chơi nhiếp ảnh đã là một trong vài lý do 
khiến anh không rời Hướng Ðạo vào thời điểm đó. Giờ 
thì nhiếp ảnh lại... đang là nghề nghiệp và cũng là niềm 
vui lớn của anh.
Trưởng Hai: -Bây giờ cái “Ngã” của anh còn, nhưng 
nó hiện hữu một cách khác, gặp người, anh nói: -“Đây 
là nhiếp ảnh gia… tài giỏi Hồ Ðăng của California. Mà 
tôi là… sư phụ của anh ta” :) Mình nói vậy mình mới 
được “thỏa mãn” :)  Lần đầu tiên anh em tái ngộ, Hồ 
Đăng hỏi: -“Sư phụ lúc này chụp hình sao rồi?” Anh trả 
lời: “Sư phụ chụp… Polaroid” :) :) :) Trưởng Hai vừa 
nói vừa xoa xoa vào cái “ba lô ngược” trước bụng một 
cách hiền lành làm cả bàn ai cũng cười. Trưởng Đăng 
tâm sự: -Hồi anh còn là Kha Sinh của anh Hai, tới nhà 
anh Hai, thấy ảnh làm phòng tối trong nhà, ảnh rất khó 
tánh: pha thuốc phải tùy theo loại phim... rồi máy chụp 
hình v.v...  trông dữ dằn lắm, anh dòm, anh ngưỡng mộ 
muốn… gãy cổ luôn. Sau đó hoàn cảnh thay đổi, mất 
nước, di tản… mọi chuyện cũng thay đổi nhiều. Hồi 
xưa, về khía cạnh nhiếp ảnh, mình thấp như vầy, ảnh 
cao như kia; ai dè lúc gặp lại, hỏi, thì anh Hai “Sư Phụ” 
móc trong túi áo ra cái máy… nhỏ xíu… xìu… xiu… 
Nhìn trưởng Hồ Đăng làm dấu to, nhỏ, thấp, cao… 
chênh lệch để phụ họa cho những tiếng cười lúc diễn 
tả, trong khi trưởng Hai cười vui ngạo nghễ, tôi cảm 
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nhận được những kỷ niệm đang trở về với hai trưởng 
mạnh mẽ như thế nào. Hồi ấy không biết một Kha Sinh 
và một “Tân Binh HĐ” đã vui ra sao? Nhưng bây giờ, 
với 2 mái tóc đã điểm sương mà họ còn cười rạng rỡ 
bên nhau như thế thì Tình Hướng Đạo quả thật thơm 
ngát hương hoa Bách Hợp! Dầu Nhị Thiên Đường 
lúc này còn nhằm nhò chi! :) Vừa lúc ấy, có một anh 
đến bàn điểm tâm của chúng tôi, tôi giới thiệu: -Thưa 
quý trưởng đây là anh Nguyễn Hữu Lợi của LĐ Hồn 
Việt ở Calgary, trước đây là phụ huynh trong LĐ Hồn 
Việt, hiện nay anh Lợi là Liên Đoàn Trưởng. Mấy năm 
trước, vợ chồng Ý Nga làm việc với Đoàn, chưa được 
anh Lợi giúp như bây giờ nên cũng vất vả quá! 
Trưởng Hai: -Cũng tùy duyên thôi! Có Đoàn hên, được 
một phụ huynh lên làm làm huynh trưởng và giúp Đoàn 
sống được 5 năm. Có Đoàn, phụ huynh phải lật đổ Liên 
đoàn trưởng để thay thế: được 3, 4 năm.
Anh Lợi: -Hồi trước Ý Nga và anh Vinh lo chuyện Liên 
Đoàn hay thiệt, còn tui làm Liên Đoàn Trưởng mấy 
năm mà mệt quá!
Trưởng Hai: -Bây giờ mới tìm ra chân lý hở? Tôi vừa 
mới nói chuyện đây nè, tôi có ông bạn là Đạo trưởng, 
tôi là Đạo phó, 70 tuổi mà còn ra đào lỗ để sửa ống 
nước bị bể, đào trúng gốc cây, mệt đừ. Tôi nói: “Ông 
đừng quên là ông già rồi, coi chừng đó” Ông nói: “Ờ! 
Tôi già rồi” Tôi nói: “Báo cho anh em biết là ông ấy 
mới tìm ra… chân lý” cũng giống như anh Lợi đây, 
bây giờ mới tìm ra chân lý đó! Cô ngồi bên kia hồi nãy 
anh giỡn cũng là Kha sinh của anh. Cô này giỏi, bây 
giờ đang là Liên Đoàn Phó của LĐ Lạc Việt. Hôm qua 
tình cờ đi quá giang xe mới nhận ra nhau chứ trước giờ 
đâu có biết. Tụi anh cũng giống như những anh lái đò, 
đưa từng đợt, từng đợt qua sông… Nhiều đợt lắm rồi! 
Bây giờ phải hát: “Ông lái đò giờ đây già yếu quá” rồi. 
Em có biết bản Ông Lái Đò không? Bản nhạc đó rất 
cảm động.
Ý Nga: Thưa trưởng, thời bây giờ ở VN chắc không 
còn cảnh đó nữa đâu.
Trưởng Hai: Ờ! Ngay cả cái phà còn thất nghiệp mà! 
Ý Nga thấy quyển Đường Thành Công không? Sách 
viết cho lứa tuổi chưa thành công của ngành Tráng, 18 
đến 25. Hồi đó anh đọc thấy hay vô cùng, 10 năm sau 
đọc lại, anh thấy vẫn còn hay; thậm chí bây giờ già rồi, 
đọc vẫn thấy hay. Tầm nhìn của mình tuy có khác đi 
nhưng những điều căn bản vẫn còn nằm đó. Thành ra, 
nếu bây giờ ngồi xuống, đặt lại vấn đề đời sống của 
mình là gì, phải chăng là sự thành công? Như BP nói: 
“Thành công thật sự là thấy hạnh phúc” Vậy có phải 
thành công là cứu cánh của hạnh phúc? Mình trong 
đạo, thấy được chân lý của sự tuyệt đối và tương đối ở 

chỗ nào? Tất cả cần phải được mở ra. Bên ngoài nóng 
quá! Mình ngồi trong Cafeteria này mát há? Hèn chi có 
người muốn tối nay lên đây xin làm… tạp dịch.
-Dạ nóng thật! Ý Nga thấy tình anh em HĐ lúc nào 
cũng khắng khít ghê Trưởng nhỉ?
-Cách đây một tuần lễ có một trưởng mà anh quen, 
đã từng dự những trại rất sớm, ví dụ như trại đầu tiên 
gọi là Đồi Ái Ân ở Arkansas, giáp ranh giới với Texas, 
sau 5 năm thì có những trại ở Oregon... Nhân dịp đi 
ngang qua Houston, anh bạn này ghé nhà một anh, rồi 
gọi nhau hết những người đã từng quen, tụ lại chuyện 
trò vài tiếng đồng hồ, sau đó lại chia tay, khi về anh ấy 
email cho anh: “Rất là cảm động khi thấy tình anh em 
vẫn còn nguyên vẹn”. Anh hồi âm: “Em có nhớ mình 
là dân bắt tay trái không? Tay trái từ tim, nếu HĐ của 
em thật sự trong tim thì nó phải phi không gian và phi 
thời gian. Thành ra 5, 10 hay 15 năm em ghé lại thì nó 
cũng vậy”. 
-Lúc nào cũng mặn nồng phải không Trưởng? Thưa 
Trưởng có kỷ niệm nào vui về tình anh em HĐ để chia 
sẻ với các em không?
-Đúng! Lúc nào cũng vui! Để anh kể chuyện này cho 
các em nghe: hồi xưa tụi anh chơi HĐ thì có nhiều 
nhóm bạn HĐ khác nhau, họ chưa vô HĐ nhưng thích 
đi chơi chung với tụi anh, họ có từng nhóm riêng như: 
toán Y Khoa, toán Kỹ Thuật, toán Bạn Gái v.v… Trong 
nhóm Y Khoa, anh có quen bác sĩ Nguyễn Lương 
Tuyền, ở Montreal này, [trước đây là Chủ Tịch Cộng 
Đồng]. Năm ấy anh ta bị bệnh phải mổ, vết thương 
chưa lành. Khi qua Montreal, anh có nhiệm vụ là phải 
tìm cho bằng được người bạn này. Anh tìm được số 
điện thoại, gọi trước để ghé thăm thì người nhà trả lời 
có vẻ như… không tiện cho sự thăm viếng, nhưng khi 
tên của anh được báo cho người bạn biết thì sự vồn vã 
hiện rõ trong lời mời đến nhà rất vui vẻ của người nhà, 
điều đó chứng tỏ tâm tình của anh Tường dành cho 
người bạn HĐ rất sâu đậm. 
Trong một email liên lạc nhau sau khi trở về nhà, 
trưởng Đỗ Phát Hai có viết thêm cho Ý Nga rằng: 
-Baden-Powell trong “Đường Thành Công” có dạy: 
“Món quà chưa thuộc về Bạn khi Bạn chưa nói lời cảm 
tạ”. Được sinh làm kiếp người, có trí thông minh, có 
trí tuệ cũng là phước lớn. Tận dụng kiếp người để tìm 
kiếm chân lý, tu tập trí tuệ, tự biến thành Cây Đuốc đi 
mồi lửa các nơi cũng là chuyện có ý nghĩa của kiếp 
này.

Tr. HỒ ĐĂNG - TRĂN THẬN TRỌNG, Ủy Viên Liên 
Lạc và Phát Triển Hướng Ðạo Trưởng Niên, Nhiếp 
Ảnh Gia của gđ HĐVN.
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Từ trái qua phải > Trưởng: Hồ Đăng, Võ Thành Nhân 
(áo xanh), Đỗ Quốc Tuyến (áo vàng)

Phàm, tổ chức bất cứ một việc gì cho tập thể; dù lớn, 
dù nhỏ thì cũng có lắm ưu, khuyết điểm được rút ra từ 
bài học thực tế. Ban Tổ Chức nào cũng muốn ghi nhận 
những ưu, khuyết điểm ấy từ tham dự viên để học hỏi 
thêm. Là người đang tạm cư ở Canada, Ý Nga cũng 
muốn được học hỏi điều ấy, qua trại Kỷ Niệm 80 Năm 
HĐVN. Và đây là câu trả lời của trưởng Hồ Đăng, khi 
Ý Nga hỏi: -Cảm nghĩ của Anh và điều thú vị nhất của 
Anh trong kỳ trại này? 
             Ðây là một kỳ trại mà chúng ta phải có và 
chúng ta vừa đã có… một cách “bản lãnh”. Bản lãnh 
từ Chi Nhánh Canada - đơn vị đảm trách tổ chức trại 
và bản lãnh từ Hội Ðồng Trung Ương. Thật là mâu 
thuẫn nếu chúng ta miệt mài tìm mọi phương cách để 
đưa đoàn sinh của chúng ta về gần với Cội Nguồn Dân 
Tộc mà ngay chính chúng ta lại lơ là với “Cội Nguồn 
HÐVN”, thành thử Trại Kỷ Niệm 80 Năm HÐVN là 
một kỳ trại chúng ta phải có. Chi Nhánh Canada đã can 
trường vượt qua những khó khăn cá biệt tại địa phương 
để hoàn tất tốt đẹp kỳ trại. Ban Thường Vụ, ban Đại 
Diện... của Hội Ðồng Trung Ương đã miệt mài họp, 
họp “không thấy ánh mặt trời” để hoàn tất tốt đẹp bản 
“Lộ trình trước mặt”. Thành thử, cảm nghĩ của Anh về 
kỳ trại là... phục lắm lắm! Thú vị nhất là... anh được 
gặp một... siêu người mẫu, người mẫu 5 sao. Ngay bữa 
họp đầu tiên giữa Ban Thường Vụ và Ban Tổ Chức trại, 
anh đã bị thu hút bởi “siêu người mẫu” này, một người 
mẫu... Hướng Ðạo Trưởng Niên trong mơ của anh. Hỏi 
ra thì siêu người mẫu này khoảng 72 tuổi... Tr. Nguyễn 
Kim - Cựu Chi Nhánh Trưởng Chi Nhánh Canada. 
Cung cách của Trưởng Kim đã bị Anh âm thầm... theo 
dõi và... chụp hình. Ðối với Anh, Trưởng Kim không 
chỉ là “Người Mẫu” Hướng Ðạo Trưởng Niên, mà Anh 
phải gọi là “Siêu Người Mẫu”. 
 Hahaha, đó là điều thú vị nhất của Anh trong kỳ trại này. 

GÓP SỨC
Đàn anh nặng nhẹ không màng
Em út dang nắng, vịn càng vững hơn
Góp Tay chung chút lòng son
Giữ hoa Bách Hợp thơm hồn anh em.

Phần phỏng vấn trưởng Hồ Đăng này tôi để vào con 
số 13, để nhớ mãi một kỷ niệm không vui của trưởng 
Hồ Đăng: cái máy hình của trưởng vừa được người 
con trai tặng nhân dịp sinh nhật, trưởng đem vào chụp 
hình cho trại, để trong phòng họp Nghị Hội Trưởng 
bị rơi xuống đất bể tan tành, sau khi anh em phải dời 
máy hình cho các em thiếu sinh Canadian mở tủ lấy vật 
dụng. Xin chia sẻ với trưởng Hồ Đăng nhé! 

Trưởng Nguyễn Kim đang... luôn tay phục vụ 
[Ảnh này của tr. Hồ Đăng]

Thứ bảy, ngày 10-7-2010
Sáng sớm tôi đến gần gian hàng ghi danh bên cạnh 
Quán Ven Rừng, gặp chị CƠ: phụ huynh LĐ Lạc Việt 
rảnh rỗi, tôi đặt câu hỏi ngay: -Đêm qua thấy chị làm 
việc không có đèn đóm chi cả mà đâu ra đó, sáng sớm 
đã thấy chị ngồi đây rồi, hay thật! Xin chị vui lòng cho 
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biết đã làm việc cho bao nhiêu trại sinh rồi? Từ hôm 
qua đến giờ chị nghỉ được mấy tiếng?
-Hôm qua trên danh sách ghi danh là 167 người, kể cả 
khách mời thì đã trên 200 người. Hôm nay thứ 7 chúng 
ta sẽ đón thêm quan khách mới nữa, khoảng 250 người.
Một phụ huynh Lạc Việt đi ngang qua, nói to: -Chị 
lầm rồi! Chị này ngồi chơi không à, đâu có làm gì. Tôi 
là phụ huynh nên đứng chơi khỏe re. Chị Cơ cười vui 
vẻ: -Mỗi người một tay, tất cả đều đã phải làm việc 
nhiều để chuẩn bị trước đây rồi, vậy mà vô đến đất trại, 
ngoài giờ nghỉ ra là phải làm việc hết, nhưng mà vui vì 
thấy các em thích thú và các trưởng hưởng được những 
ngày trại ý nghĩa.  
-Vậy là “vui theo” phải không? BTC lúc nào cũng vui 
theo trại sinh cả! Chị cho xin vài cảm nghĩ về kỳ trại kỷ 
niệm 80 năm HĐVN?
-Gọi là ham dzui đó mà! Đây là lần đầu tiên em tham 
gia kỳ trại họp bạn toàn thế giới của HĐVN. Vui vì các 
em có cơ hội để thấy rằng HĐVN không phải chỉ có ở 
Montreal thôi mà toàn Canada, toàn thế giới. Sự đoàn 
kết này tạo niềm vui cho các em nên mình cũng vui 
theo.

-Là 1 trại sinh, Ý Nga xin cám 
ơn công khó của chị và của gđ 
Lạc Việt đã góp sức cho anh em 
được hưởng chung niềm vui 
này nha.
Anh NGUYỄN ĐỨC TIẾP- 
phụ huynh LĐ Lạc Việt

Rời chị Cơ, tôi qua anh Tiếp, phụ huynh của 

LĐ Lạc Việt, người lúc nãy vừa mới đùa: Anh có mấy 
cháu đang sinh hoạt HĐ? Xin Anh cho biết vài cảm 
tưởng giùm, có phải LĐ Lạc Việt phụ trách lo vài bữa 
cơm cho trại sinh, nên anh cũng cực lắm?
-Tôi rất mừng khi hai đứa con tôi: đứa 15 tuổi, đứa 13; 
cả hai đều thuộc ngành Thiếu, được tham dự trại này. 
Dạ LĐ có lo 2 bữa cơm: tối thứ 5 và trưa thứ 7. Không 
cực đâu! Tất cả làm chung, mỗi người góp một tay. Tôi 
rất hãnh diện được đón các trưởng trẻ và trưởng niên từ 
khắp thế giới về đây. 

Anh Nguyễn Đức Tiếp (hay Phạm Tấn Dụng?) 
và các cháu được giải thưởng trò chơi.

Rời Quán Ven Rừng để cuốc bộ xuống sân khai mạc 
trong bầu không khí mát mẻ của một ngày mới vừa bắt 
đầu, nhờ cơn mưa hôm qua. Tôi may mắn gặp được 
một trong hai vị trưởng niên cao tuổi đã về dự trại kỳ 
này. Phải nói là may mắn vì từ hôm qua tới giờ tôi tìm 
trưởng khó khăn vô cùng, đó là: Tr. NGUYỄN TẤN 
ĐỊNH, Cố Vấn HĐTƯ. -Dạ kính chào Trưởng. Thưa 
Trưởng đến đây từ hôm nào? Kỳ trại này hơi thiếu các 
trưởng lớn tuổi phải không trưởng? Ý Nga xin phép 
Trưởng cho Ban Biên Tập tờ kỷ yếu 80 năm vài phút 
nhé. Trưởng Định reo vui: -Ý Nga? Có phải là trưởng 
mới ra mấy bản nhạc HĐ hay đó không?
-Dạ! Hai bài (“Nguyện Lòng” và “Cố Gắng Lên” do 
nhạc sĩ Phiêu Bồng và nhóm Dân Chủ Ca phổ từ 2 
bài thơ cùng tên của Ý Nga http://www.danchuca.
org/128kbps/CoGangLen.mp3 *hi-speed)
-Kỷ niệm 80 năm đem lại cho Trưởng niềm hãnh diện 
vì mặc dầu anh chị em ra khỏi nước ba mươi mấy năm 
rồi nhưng mình vẫn giữ được gđ HĐ theo truyền thống 
VN, nhất là mình đã tổ chức mừng 80 năm tại Canada. 
Đó là sự vui mừng chung của phong trào. Từ Wash-
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ington DC Dallas, trưởng đến đây bằng phi cơ, hôm 
thứ năm. Nhận xét về sự thiếu vắng này của Ý Nga rất 
đúng. Trưởng và trưởng Hồ Đăng cũng đang thảo luận 
vì toàn thể Ban Chấp Hành của HĐ trưởng niên đã 
không đến, mình không biết phải làm thế nào?
-Thưa trưởng có phải vì tổ chức ở Canada đã là một 
chướng ngại cho sự trống vắng này không?
-Thật ra nhiều trưởng đã lớn tuổi, không đủ sức khỏe 
để đi. Số đi được thì không thể, vì hơi xa. Trong tình 
hình kinh tế khủng hoảng hiện tại nhiều người bị ảnh 
hưởng lắm.

trưởng Nguyễn Tấn Định góc phải, áo có cầu vai đỏ, 
trong Giờ Tinh Thần sáng chủ nhật tại trại

-Kính cám ơn Trưởng
-Cám ơn cô Ý Nga, cho Trưởng gửi lời thăm ảnh nghe. 
-Dạ! Cám ơn Trưởng! 
Trả lại cho trưởng Định những bước chân khoan thai 
trong nắng ấm, tôi vội vàng chạy theo cho kịp: Tr. 
NGUYỄN PHƯƠNG TÚY, Hội Trưởng Hội Nam và 
Nữ HĐVN tại Pháp: Tuy trong trại, hai chị em ở cùng 
một nhà [cabin] nhưng tôi vẫn chưa xin được lời ngọc 
ngà nào của chị vì những phiên họp của Nghị Hội 
Trưởng đã chiếm hết toàn thời gian, về đến phòng là 
mạnh ai nấy ngủ thôi. Tôi hỏi chị Phương Túy: -Chị 
thấy các em chơi vui không?
-Nhớ “nhà” lắm! Vì bên Pháp cũng có mấy em bằng 
tuổi, chơi những trò chơi tương tự, chỉ khác biệt là bên 
kia tụi nhỏ nói tiếng… Pháp, bên này nói tiếng… Mỹ.
Hai chị em cùng cười với chút xót xa gói ghém trong 
âm vọng. Bây giờ tôi hiểu tại sao người mình lại có 
cách nói độc nhất vô nhị trên thế giới: “buồn cười”. 
-Đó là điều đáng buồn phải không chị? Chị thấy kỳ trại 
này sao?
-Các em chơi hăng hái lắm! Tuổi đó hăng hái là đúng! 
Chúng cũng có tình đồng đội, biết thúc đẩy nhau để 
thắng, thêm nữa trại cũng có nhiều trò dễ thương. Uổng 

là trời mưa nên đất có hơi nhão. Rất tiếc kỳ trại này 
không có nhiều Trưởng Niên có mặt, có lẽ vì quá sát 
với trại TT9 cho nên các vị tiền bối không đến dự được 
chăng? 
Chị Túy nói thế vì trại nóng quá, nhờ có mưa nên 
không khí mát mẻ được một chút. Hai chị em vừa đi 
vừa tâm tình vậy mà đã đến địa điểm làm lễ bế mạc. 
Thấy các em đang tập dượt, tôi đến gần Tr. NGÔ SỸ 
HÂN, Liên Đoàn Phó LĐ Lam Sơn, Bầy trưởng Ấu 
Đoàn Lam Sơn

Hình trưởng Ngô Sỹ Hân (cầu vai đen) bên cạnh tr. Lê 
Đức Phẩm, Tr. Nguyễn Hữu Côn đứng nghiêng 

(áo xanh). 
Anh Ngô Sỹ Hân là một đại úy QL VNCH, khóa 21 
Thủ Đức, phi đoàn Thanh Xà và phi đoàn Bắc Đẩu, đã 
từng bị tù  7 năm trong các trại tù của VC, sau 1975. 
Ngoài bổn phận là một huynh trưởng, anh còn viết văn 
và làm thơ nữa. Tôi được hân hạnh quen anh qua sự 
cộng tác bài vở với nguyệt san Quê Hương Hải Ngoại, 
lúc anh làm Chủ Biên từ 1998-2007. “Văn kỳ thanh” 
mãi cho đến trại Thẳng Tiến 9 tôi mới được diện kiến 
anh. Lần này gặp lại anh là lần thứ hai trong môi trường 
HĐ. Anh Ngô Sỹ Hân chẳng những viết văn có “lửa” 
mà anh còn có tài ca vọng cổ rất mùi mẫn: thích đâu ca 
đó, không cần nhớ quên bài bản chi cả, hát nửa chừng 
không thích hát nữa thì… ngưng, mặc cho khán giả 
miền Nam… tiếc hùi hụi. Khi tôi hỏi: -Được biết anh 
cùng một lúc gánh vác hai trách nhiệm: LĐ Phó và Bầy 
Trưởng. Xin anh cho biết làm sao mà ở tuổi này anh 
còn sức sinh hoạt với con nít hay vậy? Anh nói:
-Tụi nó là cháu nội, cháu ngoại của tui, không có người 
ngoài. Lý do là chuyện đưa đón, bảo hiểm sức khỏe 
nhiều khó khăn quá, tôi ngại đón các cháu bên ngoài 
tới sinh hoạt lỡ có chuyện gì xảy ra thì phiền hà lắm. 
Liều mạng với đám cháu, nếu chuyện không may xảy 
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ra, chẳng lẽ con cái của mình nó thưa kiện mình? Cho 
nên tôi đem tụi nhỏ về sân nhà mà sinh hoạt với chúng. 
Nói nhiêu đó hết chưa Ý Nga?
-Dạ chưa! :) Trường hợp của anh nghe có vẻ đặc biệt 
nha. Mấy cháu cả thảy thưa anh?
-8 đứa.
Không biết có trường hợp tương tự nào trong “lịch sử” 
HĐ như vậy chưa? :) Với tôi, đây là lần đầu tiên được 
nghe chuyện Trưởng… Ông sinh hoạt với “Sói Cháu” 
chứ không phải Trưởng…trẻ chơi với Sói Con nên tôi 
tò mò: -Vậy LĐ có các ngành khác không? Anh đến 
với phong trào HĐ từ năm nào? Anh nghĩ gì về kỳ trại 
này và anh có gì muốn nói với các em không?
-Hồi xưa có một Thiếu Đoàn chứ, nhưng đã rơi vào 
tình trạng dậm chân tại chỗ, (mình không muốn nói đã 
chết) nhưng không sinh hoạt nữa rồi. Sau đó anh em có 
thành lập 1 Thanh Đoàn. Tổng cộng khoảng 20 em tất 
cả. Ngày nào mình còn đi đứng được, có điều kiện thì 
nên tham dự những trại như thế này. Lần tới là 90 năm, 
rồi tiếp nối 100 năm. Tôi hy vọng tôi sẽ còn đi được cả 
2 kỳ, như trưởng Mai Liệu vậy. :) :) :) Hồi nhỏ tôi khoái 
HĐ lắm mà không được sinh hoạt, tới chừng vô nhà 
binh thì lúc đó có HĐ Quân Đội phát triển, tôi cũng có 
họp hành. Thì giờ eo hẹp, rồi “đứt phim” nên không có 
dịp nữa [mất nước 30.4.1975-chú thích của YN]. Tôi 
có thằng em kế, đi ngành Kha hồi trước [bây giờ mình 
nói ngành Thanh đó] tôi cũng có ủng hộ nó hết mình 
và cũng có dự trại Suối Tiên 1970. Khoái HĐ mà! Lúc 
qua trại tỵ nạn Batahan tôi có sinh hoạt với mấy anh em 
Thiếu Đoàn bên đó như trưởng Nguyễn Chí Hiếu, Tôn 
Thất Hiến v.v… mà sao qua đây tôi chưa được dịp gặp 
lại các trưởng này? Qua Mỹ, khi LĐ Lam Sơn thành 
lập, tôi cũng ủng hộ, nhưng hồi đó chưa sinh hoạt hẳn. 
Ba bốn năm trở lại đây tôi mới chính thức vào HĐ. Hai 
năm nay, kể từ khi LĐ Lam Sơn phục hồi, tôi làm việc 
chung với anh Liên Đoàn Trưởng Phạm Duy Thắng. 
Trưởng Thắng có ghi tên tham dự trại kỳ này nhưng bị 
kẹt phút cuối. Trưởng Nguyễn Vĩnh Súy là người nhận 
lời tuyên thệ của tôi. Nói với các em tôi có ý kiến này: 
trở ngại ngôn ngữ. Mình nói tiếng Việt hoàn toàn thì 
tụi nhỏ không hiểu hết, mà tụi nhỏ nói tiếng Anh thì 
mình… cũng vậy. Cho nên muốn dìu dắt tụi nhỏ, các 
trưởng mình cũng phải học phát âm làm sao cho chính 
xác, dùng cả 2 thứ tiếng luôn để dung hòa trở ngại này. 
Phải đào tạo lớp trưởng kế để tiếp nối cho chúng ta, 
chứ còn thế hệ chúng ta chỉ là…
-Điền vào chỗ trống phải không Anh?
-Đúng rồi!
HĐ không phải là 1 tổ chức mà là 1 phong trào có 
tổ chức, là 1 trò chơi của trẻ em nhưng do người lớn 

hướng dẫn. Cho nên lúc nào mình cũng phải nghĩ trò 
chơi này là của trẻ em. Vì trẻ em, mình phải dẹp bỏ hết 
những tự ái, bất đồng để chỉ lo cho các em. Các em là 
mầm non của tổ quốc.
Các em nghe chưa? Vì các em mà quý trưởng phải… 
hạ mình xuống lớp mẫu giáo để gần gũi các em hơn, 
mặc dù trưởng nào cũng đã xong đại học cả. Trưởng 
Ý Nga hy vọng rằng các em phải tự mình… vươn lên 
với tiếng Việt, phải học tiếng Việt, tập nghe, tập nói 
cho hay hơn để thấy gần gũi với quý trưởng. Vì sao? 
Vì mình là người VN mà! Anh em HĐ vẫn nói “Một 
ngày HĐ, một đời HĐ”. Hôm nay trưởng Ngô Sỹ Hân 
hứa là HĐVN kỷ niệm 90 hay 100 năm, nếu còn sức, 
anh sẽ tham dự. Vậy là chúng ta sắp có một trưởng Mai 
Liệu thứ hai rồi :) Rời bóng mát và trưởng Hân, tôi ra 
dang nắng với các em đang xếp hàng đứng chờ. Lựa 
một em nam đang cười tươi tôi hỏi tên đoàn và được 
nghe đáp lại bằng một giọng Việt trôi chảy, LÊ KIM 
KHÔI NGUYÊN – LĐ Lạc Việt. Tôi hỏi: Em sinh hoạt 
ngành nào?
-Dạ Thanh Đoàn
Em đang chuẩn bị để lên sân khấu làm gì?
-Dạ hạ cờ xuống
Em có thích kỳ trại này? Nguyên vui không? Và đố em 
tại sao hôm nay mình có buổi lễ này nè?
-Dạ trại quan trọng để kỷ niệm 80 năm HĐVN. Em 
vui lắm!
Ba câu hỏi được trả lời bằng 3 chữ “Dạ” và không một 
nét nhíu mày. Con cái nhà ai mà sao lễ phép và… Khôi 
Nguyên quá chừng? Nắng không còn nóng trên đầu tôi 
nữa, tôi nghe mát… dạ và lòng vui như lúc chấm bài 
các học trò giỏi ở Ý Đại Lợi. Tôi thử lân la đến một em 
nữ ở hàng khác, tôi hỏi: -Tên em là gì?

Lễ Bế Mạc Trại > hạ cờ và xếp cờ
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-Dạ ĐOÀN ĐAN THANH MELISSA, LĐ Lạc Việt
-Thanh có biết tại sao mình có mặt ở đây và em có 
thích không?
-Dạ để mình làm lễ hạ cờ. Em thấy dzui với nhiều “ac-
tivity’’
Bước qua cho kịp một nhóm Thiếu sinh với võ phục 
trắng, tôi hỏi 1 nam võ sinh: Em sắp lên rồi phải không?
-Dạ! Chúng em không có thời giờ để tập nhiều, “we’ll 
do our best”. Em sẽ cố gắng!
-Em tên gì nè?
-Dạ NGUYỄN THẾ DÂN
-Nguyễn Thế “Vân”? LĐ nào?
-Dạ “Dân”, LĐ Lạc Việt (em nhấn mạnh chữ “D” nghe 
mà vui)
-Ơ… Dân chứ không phải Vân hả? Dân đứng đây để 
làm chi?
-Dạ em sắp lên trình diễn võ Bình Định: Sa Long 
Cương
Ôi chao Sa Long Cương, thưa Ba! Con phải lo mà chạy 
chứ đứng gần con nhà võ sao mà ớn quá! May ghê, có 
trưởng này vừa nhận Huân Chương Bắc Đẩu nè, trưởng 
NGUYỄN TẤN HỒNG, nhìn trưởng Hồng nhận Huân 
Chương với bàn tay đà run rẩy theo tuổi già mà trại 
sinh ai cũng xúc động. Tôi đến gần bên Trưởng: -Nhận 
huân chương Bắc Đẩu thưa Trưởng thấy sao ạ? Nhìn 
lại chặng đường HĐ bao nhiêu năm đã đi qua, thưa 
Trưởng thấy gì? Trưởng có muốn nhắn nhủ gì lại cho 
thế hệ kế tiếp, sau khi Trưởng đã đi qua đoạn đường 
vừa rồi? Trưởng nghĩ gì về HĐ cao niên, nhất là quý 
trưởng cao niên hiện vẫn đang sinh hoạt với các trưởng 
trung niên và xin Trưởng kể anh em nghe Trưởng đi 
HĐ từ năm bao nhiêu tuổi nhé?
-Không biết có xứng đáng với huân chương ấy không? 
Nếu muốn có một câu châm ngôn cho HĐ thì tôi nói 
thế này: HĐ sinh là một con người chịu chơi! Nói đúng 
ra thế hệ đi sau có khi đã vượt mình rồi. Các em nhỏ có 
những thành quả hơn, hoàn toàn hồn nhiên, không lo 
nghĩ gì cả. Điều đó chỉ có ở các em ấu thôi chứ mình 
lớn rồi, mình còn có những bận tâm. Tuổi ấu thì chỉ 
biết đi trại là chơi. Thành ra các em nên nhớ lúc nào 
mình cũng có những điều để học cả, nếu mình muốn 
học. Tôi rất tiếc các trưởng cao niên đã “đi’’ mất nhiều. 
Đáng nhẽ ngày hôm nay mà có Tr. Thoại thì Tr. Thoại 
sẽ nhận tới hai, ba cái huy chương BĐ đấy! Tôi biết 
ngay ở Montreal cũng có trưởng không về dự trại, nếu 
các trưởng ấy đến thì vui hơn. Cũng như hôm nay nếu 
có bác Thoại gái thì càng vui nhiều. Thật ra tôi cũng 
thèm đi trại lắm, mặc dầu mình không thể chạy nhảy 
được nhưng nhìn mọi người nhảy, chạy cũng thích. 
Cũng tùy hoàn cảnh, các trưởng nếu có thể thì nên sinh 

hoạt. Năm 1936 hay 1937 gì đó, lúc ấy tôi học ở Hải 
Phòng, giáo sư Thảo lập ra một đoàn HĐ, anh của tôi ở 
trong đội Ngựa, tôi ở đội Quạ. Quạ thì phải gọi là quạ 
gì chứ? Tôi không nhớ là quạ gì nữa rồi? Thành ra có 
2 cách: một, tôi xưng là Quạ Già thì không ai cãi, hai 
là các trưởng, ai biết tôi thì cho tôi một tên rừng: Quạ 
Tếu, Quạ Vui, Quạ Nghiêm Trang, Quạ Già Dặn v.v… 
tùy theo cái nhìn khác nhau của mọi người. Thế là trả 
lời đủ rồi đấy nhé!
-Dạ cám ơn Trưởng! Trời nắng quá! Thôi để Trưởng vô 
trong cho mát hơn chút

Trưởng Nguyễn Tấn Hồng và Ý Nga.

Chủ Tịch hội Gia Long tại Montreal
 chị Phan thị Sỹ (quần áo màu xanh, góc trái)
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Nam, Nữ, lão, ấu, Thiếu, Sói của HĐ và phụ huynh đã 
tương đối đủ rồi, bây giờ tôi phải rời Sân Chơi Chính 
để đi tìm quý quan khách chứ. Xem nào! Huớng bờ hồ 
đi nhé? Vừa mát, vừa dễ tìm hơn vì gần đó có nhiều 
bàn ghế và có gđ Lạc Việt đang chuẩn bị món bún thịt 
nướng cho bữa cơm trưa nay. Thật là trúng số độc đắc! 
Tôi đoán không sai. Đây rồi, tha hồ mà làm việc! Tôi 
kiểm soát lại máy ghi âm, cassette, pin cho đầy đủ và 
tiến đến 3 vị quan khách là: Chủ Tịch Hội Người Việt 
Quốc Gia vùng Montreal: ĐẶNG THỊ DANH, Chủ 
tịch hội Gia Long, cũng là phụ huynh: chị PHAN THỊ 
SỸ và anh ĐOÀN VĂN LỢI: quan khách và cũng là 
phụ huynh. Nói chung, ai cũng dành cho Phong Trào 
rất nhiều thiện cảm, họ bày tỏ ý khích lệ và cầu chúc 
Hướng Đạo VN sẽ ngày càng vững mạnh hơn. 
Mùi bún thịt nướng của gđ Lạc Việt chuẩn bị cho bữa 
cơm trưa lan tỏa trong không gian thơm lừng, tiếng 
trẻ em đùa vui trên những chiếc “canoe” sao mà nghe 
ngọt ngào quá! Nhưng tôi vẫn chưa thể dừng. Tôi hỏi 
thêm vị quan khách thứ 3, Anh ĐOÀN VĂN LỢI, quan 
khách và cũng là phụ huynh, khi bị hỏi: -Thưa Anh. 
Từ nãy giờ chỉ mới nghe quan khách phái nữ nhận xét, 
nhưng chưa được biết cái nhìn của các anh ra sao cả. 
Xin anh vài ý kiến nhé! Nhìn các cháu anh có thấy 
phần nào cội nguồn của mình trong ấy?
-Có! Tôi thấy HĐ gần như là một tổ chức quân đội, 
huấn luyện cho con người tự sinh có lòng yêu nước, 
dũng cảm, hoạt bát. HĐ sẽ đào tạo một thế hệ trẻ tương 
lai biết bảo tồn văn hoá, giúp đất nước phát triển xã hội 
đầy đủ tất cả. Vấn đề bảo tồn truyền thống văn hoá, tôi 
thấy HĐ đã hướng dẫn giúp các em có được sự nhiệt 
tình, lòng yêu nước, yêu dân tộc. Từ đó, hy vọng về sau 
sẽ phát triển thêm cho nước VN khá hơn.

Chủ nhật, 11.7.2010

giờ Tinh Thần với thầy Huyền Việt

Giờ Tinh Thần được chuẩn bị cho Công Giáo và Phật 
Giáo ở 2 khu vực khác nhau nhưng tương đối gần nhau, 
tôi ghé bên khu vực Công giáo chụp vài tấm hình ghi 
lại hình ảnh các con chiên.  Và chạy trở lại khu Phật 
giáo ngay để kịp chụp hình. Xen giữa những tàn lá rợp 
bóng mát là bàn thờ Phật được trang trí đơn sơ nhưng 
trang nghiêm. Các trại sinh cùng lắng nghe những lời 
tâm tình có ý nghĩa của một Hướng Đạo Sinh, Thầy 
HUYỀN VIỆT, Houston, Texas:

giờ Tinh Thần với trưởng Nguyễn Kim (đứng) 
…Giữa cảnh thiên nhiên bao la của trời đất với các 
trưởng HĐ, cá nhân của chúng tôi cảm thấy như được 
gặp lại một nguồn sống vô tận, như được trở về với 
thiên nhiên… Sự sắp xếp để chúng ta ngồi dưới những 
tàn cây như thế này, dưới bầu trời bao la đã điểm xuy-
ết thêm cho vẻ đẹp của hôm nay. Khoa học kỹ thuật 
chẳng những giúp phát triển về sức khỏe, thể xác mà 
còn giúp chúng ta về mặt tâm linh nữa. Thế kỷ 21, kỹ 
thuật, khoa học ảnh hưởng đến tất cả khía cạnh của 
đời sống, chắc chắn tổ chức HĐVN sẽ giúp ích nhiều 
cho các em. Thưa tất cả các trưởng, nhất là các trưởng 
thâm niên đang ngồi phía trước đây, đã một đời hiến 
dâng cho tổ quốc, nếu lúc nào đó các trưởng nghĩ rằng: 
-“Thôi, dừng lại cho các thế hệ tiếp nối!” thì hãy vui để 
bắt đầu một cuộc hành trình mới, trong tâm niệm mới, 
với một nếp sống mới và hẹn gặp lại các trưởng ở đây 
chứ không phải ở cõi trời nào cả, gặp trên cõi người 
này, nơi nào mà đất nước có hòa bình, dân chủ và có 
đời sống thuận tiện cho việc phát triển đời sống tâm 
linh. Các trưởng nhớ là sống, khoẻ ngày nào thì vui 
ngày đó. Nếu ra đi thì tâm nguyện sẽ trở lại. Chúng ta 
là người VN, chúng ta phải nhớ rằng, khi nào đất nước 
VN dân chủ, tự do & phú cường thì các  
Ý Nga ở Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn (ảnh #271)                  
trưởng mới không trở lại. Những trưởng trẻ sinh ra và 
lớn lên ở đây thì phải nói rằng, ngôn ngữ mà mình trình 
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bày là Tiếng Mẹ Đẻ của chúng ta, nhưng đối với các 
em thì đó không phải là Tiếng Mẹ Đẻ của các em mà là 
Tiếng Của ”Mẹ Người Ta Đẻ”…
Đối với những Phật Tử đã chọn con đường hiến dâng 
cho tổ chức giáo dục HĐ quốc tế, nên dùng cùng cách 
đó để bày tỏ lòng hiến dâng, phục vụ cho tổ quốc, dân 
tộc và Phật Giáo của chúng ta. Mong rằng những tâm 
nguyện lành và hướng nguyện phục vụ cho nhân sinh, 
cho tổ chức, cho tổ quốc, qua phong
 trào HĐ, một nền giáo dục thích nghi với tất cả mọi 
hoàn cảnh, mọi điều kiện và mọi nơi trên địa cầu này, 
mà các trưởng đã chọn, sẽ kết hợp được tinh thần HĐ 
và niềm tin nơi Phật giáo của chúng ta. Đó là một sự kết 
hợp như nước với sữa: sẽ hòa tan và bổ dưỡng hơn là 
chỉ có nước không thôi. Chúc các trưởng có một  ngày 
an lành hôm nay để hoàn thành trại kỷ niệm 80 năm 
của HĐVN, để thắt chặt tình thân ái giữa các trưởng 
với nhau cũng như giữa các trưởng với các đoàn sinh.
Chỉ cần nghe chừng ấy thôi, tôi đã thấy no nê một Bữa 
Ăn “Tín Ngưỡng Tâm Linh và Tổ Quốc”! Điều này là 
một sự xác tín với Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại: 
Hướng Đạo Sinh chúng ta không phải là những người 
chỉ biết làm từ thiện cho… Việt Cộng và không tha 
thiết đến quê hương như những lời xuyên tạc bấy lâu 
nay.
Bế mạc trại, tôi, chị Hạ Liên và trưởng Trương Hữu 
Ngọ theo chuyến xe bus của LĐ Bạch Đằng đi thăm 
chùa Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn do thầy Thích Thiện 
Nghị làm viện chủ. Tôi kín đáo quan sát cách tập hợp 
các em lên xe bus của LĐ BĐ xem sao? Họ chia các em 
ra thành từng nhóm nhỏ, và chỉ gọi số từng nhóm một 
để kiểm soát, Trưởng Nhóm cứ theo đó mà báo cáo sự 
hiện diện đầy đủ hay chưa. Trại Tùng Nguyên có một 
điểm: một khi Bạn đã lọt vào đó là Bạn không cách chi 
mà liên lạc với người bên ngoài bằng điện thoại tay của 
Bạn vì không máy nào bắt sóng được cả. Trại có một 
máy điện thoại công cộng, nhưng lúc nào cũng đông 
người xếp hàng chờ. Tôi quay sau lưng xem chừng chị 
Hạ Liên đi xe có mệt như lúc nhập trại không thì được 
nghe trưởng Hưng căn dặn: -Khi vào chùa, quý trưởng 
nhớ cho các em mang giày thoải mái để đi bộ được 
nhiều và thăm được tất cả những tượng Phật, phải nhớ 
đem theo nước uống. Tới nơi chúng ta sẽ cho các em 
ăn cơm liền, những phần ăn đã được báo trước để chùa 
nấu sẵn cho các em rồi, chúng ta nên ủng hộ chùa mỗi 
phần ăn khoảng 5 đô. Một giọng nữ nhấn mạnh: -Vì tới 
3 giờ là nhà bếp đóng cửa. Xe chạy được 10 phút, tôi 
lần ra phía trước xe bus hỏi thăm một trưởng nữ: -Em 
có thể cho biết trên xe hiện có bao nhiêu người và nói 
sơ qua về LĐ của em và trách nhiệm mà em đang gánh 

vác?
-Dạ chị hỏi anh Hưng hay là Châu đi!
-Chị thấy em có vẻ … nặng nề trách nhiệm hơn nên… 
chấm em rồi. Xe đang chạy, đừng bắt chị gọi “cô lái 
đò’’ chóng mặt lắm nha. Em tên gì nè?
-Dạ em là: TỐ QUYÊN LĐ Bạch Đằng, Boston MA, 
Mỹ

Tố Quyên [tay cầm nón] và một phụ huynh trên 
chuyến xe đi thăm viếng Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn
-Màn hài kịch trong đêm lửa trại tối qua của Bạch 
Đằng làm tụi nhỏ cười khoái chí nhiều lần. Thú thật, 
chị cũng mê tập văn nghệ cho các em nên chị đã rất vui 
khi thấy các em thành công chỉ với một vở kịch “Thần 
Ánh Sáng, Thần Bóng Tối” đơn giản như vậy. Cho chị 
vài cảm nghĩ khi em tập văn nghệ với tụi nhỏ đi?
-Ghi danh thì tổng cộng 49 người, nhưng có vài phụ 
huynh không đi được. Hiện trên xe có 42 người, cộng 
thêm một gia đình 4 người đã đi trước rồi. LĐ BĐ 
tụi em: ngành Ấu và Thiếu có 100 em, ngành Tráng 
khoảng chừng 20 người, Tráng gồm đa số các trưởng 
cùng chơi chung với các em luôn, có một số chỉ sinh 
hoạt với Tráng riêng. Thật ra em không giỏi về văn 
nghệ đâu. Lúc đầu không có thì giờ tập cho kịp nên tụi 
em định là chỉ có các trưởng diễn thôi, nhưng có một 
trưởng đề nghị nên cho các em diễn chung, trong vai 
lúc các Thần còn nhỏ rồi khi Thần lớn lên và Thần già 
đi thì tụi em đóng. Tập dợt chỉ có một ngày thôi mà 
tụi nhỏ làm hay quá, có những đoạn tự tụi nó chế biến 
thêm vào làm tụi em cũng tức… cười quá đi: thí dụ như 
bao nhiêu là hoa có tên hay nó không chọn, lại chọn 
hoa… thúi đ. làm tụi em cười đau bụng luôn. Chút nữa 
chị hỏi Hồng Châu ngồi bên kia mới là hay kìa, Châu 
viết nhạc hay lắm! 
-Quyên có thể cho chị tâm tình với các em đã đóng 
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kịch đêm qua không?
-Dạ được, tụi nhỏ ngồi ở cuối xe nè.
Không khó khăn như trong trại, tôi theo Quyên vài… 
bước là được nghe ngay hai lời phát biểu của: Thiếu 
sinh NGUYỄN PHƯỚC ÂN 12 tuổi, LĐ Bạch Đằng, 
Boston MA, Mỹ: -Vui quá “chời” (trời)! Em thích màn 
văn nghệ của hai“chưởng (trưởng) đã mượn cái đầu 
con voi rồi “xịch” (xịt) nước “dòng dòng” (vòng vòng). 
Đồ ăn cũng ngon nữa nè! Em đai đỏ giõ (võ) Bình Định 
đó nhen, mờ sao em… ghét mấy con ruồi quá đi! Ruồi 
đâu mà nhiều quá chừng chừng! Lần sau tổ chức, mình 
kiếm chỗ nào ít ruồi hơn nghen chưởng (trưởng)?

QUẢN LỬA 
-Ừa! Lần sau Trưởng sẽ treo giải thưởng thi đua làm 
cổng trại bằng… lưới, con ruồi nào chưa học… võ 
Bình Định thì không được cấp khăn quàng để vào trại. 
Chịu hông? Hai đứa nhỏ giương 4 con mắt đen lánh 
nhìn tôi và cười như con gái. Được một lúc, không 
biết hiểu sao, chúng phá ra cười với nhau. Thật là dễ 
thương! Và hãy nghe: Thiếu sinh PHẠM KIỆT 13 tuổi, 
LĐ Bạch Đằng, Boston MA, Mỹ kể: -Em không thích 
trời mưa, dơ quá à! Em cũng học “giõ” Bình Định tới 
đai xanh nữa nè, mờ em không thích mấy con ruồi 
trong trại mình. Nó đậu lung tung trên mặt em hết hà! 
“Mơi” [mai] mốt Canada làm “lợi” [lại] thì đổi chỗ 
nhen trưởng? Nhưng mờ em dzui. Em khoái trò chơi 
bắn súng. Đêm lửa trại thì em thích trò chơi Bà Ba Đi 
Chợ với trò chơi Con Muỗi.
-Dân học võ Bình Định ngộ quá ta! “Ruồi không thích 
sao lại thích… muỗi? Thôi để “mơi” mốt trưởng nói… 
”Canada” tổ chức phải dặn dò con ruồi nào có… võ 
Bình Định, được thẻ nhập trại thì không được… đậu 
lung tung trên mặt của Kiệt nghe, đậu ở đâu thì chỉ 
đậu được… một chỗ như… xe hơi mà thôi, chừa chỗ 

trống cho… những con ruồi khác nghen? Rồi Trưởng 
cũng sẽ… học “giõ” Bình Định để dạy hai đứa làm sao 
cho trời mưa mà không bị dơ nữa. Chịu chưa nè? Mà 
Trưởng cũng thích mấy trò chơi đó nữa, ai làm quản trò 
hay vậy há?” Cả mấy em cùng nhao nhao trả lời một 
lúc: -Dạ trưởng Hưng đó!
-Trưởng Hưng của các em hèn chi các em thích quá há?
-Hổng phải đâu! Chơi kí (cái) đó dzui ghê!
Tôi chọc các em thôi, chứ thật ra trưởng Hưng và các 
trưởng khác đã là những Quản Trò giỏi trong đêm lửa 
trại: trong bóng đêm dần buông hơi lành lạnh, với tiếng 
củi nổ tí tách, vòng tròn gần 200 người vừa cười vui 
thỏa thích, vừa cử động liên tục làm những con muỗi… 
đói meo. Cứ “TRỜI TA? TA ĐỨNG!” được 5 phút thì 
lại “ĐẤT TA? TA NGỒI!” mỏi cả chân; chưa kể thỉnh 
thoảng Tố Quyên lại: “BÃO THỔI, BÃO THỔI!” làm 
trại sinh chạy thục mạng từ sau ra trước (để cho các em 
được xem văn nghệ rõ ràng). Trên bản đồ in màu có 13 
trò chơi được ghi như sau: thi đua nấu nước luộc trứng, 
đua xe kút kít, con sâu đo đua, lướt ván trên cát, kẹp 
bong bóng chạy đua tiếp sức, 3 người 4 chân, chạy đua 
hóa trang, water relay, baloon relay, Tug-O-War, đội 
nước tiếp sức, đua xe La Mã, kiệu Quang Trung. Thật 
là phục sát đất bao nhiêu trưởng đã góp sức làm việc 
cho một đêm lửa trại rất là vui vẻ!  

QUẢN LỬA
Công anh đứng trông chừng lửa
Cho bầy trẻ nhỏ được vui
Chút nữa đất trại tối thui
Anh về, lòng vui hơn trẻ.
(Ý Nga)
Vui có mà ngậm ngùi cũng có. Lời Tàn Lửa của trưởng 
Đỗ Phát Hai, vị trưởng niên đã lớn tuổi và sức khỏe 
cũng đã yếu, nhắn nhủ các em mới là rơi lệ, tôi xúc 
động vô cùng:
-Đêm nay chúng ta có một Đêm Lửa Trại HĐ thật là 
vui nhộn và đáng nhớ. Các em phải cố gắng làm sao 
cho Ngọn Lửa HĐ luôn luôn cháy mãi, vì mười năm 
sau các trưởng đàn anh hiện tại như Trưởng đang đứng 
đây sẽ tan biến đi và sẽ là quá khứ, còn các em đây mới 
là tương lai. Ngọn Lửa HĐ sẽ là của các em và Giữ Lửa 
cũng là chuyện của các em! Trưởng gửi gấm việc Giữ 
Lửa này lại cho các em, mong các em đêm nay về suy 
nghĩ để giữ gìn Ngọn Lửa này nghe!
            Sau phần Lửa Trại, vì Nghị Hội Trưởng cần phải 
họp để giải quyết cho xong những việc cần thiết nên 
chương trình Hát Cho Nhau Nghe đã dự dịnh trước đó 
phải hủy bỏ. 
1 giờ sáng: họp vừa xong thì ai nấy đã muốn… Ngáp 
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Hồng Châu (đồng phục HĐ) trong giờ cơm ở Câu Lạc Bộ
Cho Nhau Nghe hết rồi, còn sức đâu mà thức nổi tới 
2 giờ sáng. Vậy mà tôi về cabin, vừa đặt lưng xuống, 
các chị đã thông báo rằng, các anh gọi qua nhà bếp ăn 
mì gói. Mệt đừ nên tôi đành từ chối. Chẳng biết đêm 
đó anh em ăn mì rồi có hát nổi cho nhau nghe không 
nữa? Trở lại hàng ghế trên xe bus của mình, tôi nghe 
sói con NGUYỄN ĐUỐC nghêu ngao hát ngọng nghịu 
bài “Dzui Dê”: “-Dzui là dzui quá, dzui là dzui… dê”! 
Dzui dê? Thằng bé cứ hồn nhiên “dzui dê” mà lập lại 
hoài. Hèn chi tiếng Việt mình nói “tức… cười” là đúng 
quá rồi! Xen kẽ màn… trình diễn tự phát ấy là sói con 
NGUYỄN TIẾN ĐẠT với bài Coconut (dừa) mà Tr. 

Lê Đức Phẩm mới tập trong đêm lửa trại”: -Xì ô xí ố 
(COCO)… diu ến tì (UNT), xì ô xí ố… diu ến tì. Kố 
kô nớt, kồ kồ nợt (COCONUT). Ba của Đạt sửa lại: 
-“Hổng phải! Xì ô xí ố... ên díu tì (NUT). Xì ô xí ố …
ên díu tì! Kố kô nớt, kồ kồ nợt”. Tôi nhắc Đạt thêm: 
-“N’’ rồi mới tới “U”. Ên díu tì, ên díu tì! Thôi để trái 
dừa lại cho tụi nhỏ tha hồ mà “un” (UNT) với “nút” 
(NUT), bây giờ tôi đi tìm “người lớn” mới được, đây 
rồi, trưởng: VÒNG HỒNG CHÂU, LĐ Bạch Đằng, 
Boston, Mỹ. Hồng Châu, người được Tố Quyên giới 
thiệu là rất thương con nít. Ôi chao! Dân HĐ mà không 
thương con nít thì có mà vô tù sớm. Đằng này tôi 
được Một Trưởng Thương Con Nít giới thiệu cho một 
Trưởng Rất Thương Con Nít nữa thì phải… đặc biệt 
nha. Tố Quyên và Hồng Châu đều là hai trưởng còn 
rất trẻ và chưa lập gia đình. Tôi và Hồng Châu trao đổi 
chuyện viết nhạc mới cho phong trào HĐ vì Châu, qua 
sự hợp tác của thân phụ, đã viết vài bản nhạc cho HĐ, 
hình như tôi nhớ không lầm: Châu đã thắng bản nhạc 
viết cho kỳ TT9 vừa rồi thì phải? Trên xe, Châu có tập 
cho LĐ BĐ bản nhạc viết riêng cho LĐ BĐ để góp vui 
trong Đêm Cắt Bánh Sinh Nhật 80 cho HĐ, họ tập qua 
lần thứ 2 thôi là nghe đã có lý lắm rồi.
Bây giờ đến Tr. NGUYỄN TẤN HƯNG, Thiếu Đoàn 
Trưởng TĐ Trần Quốc Toản, cựu LĐ trưởng LĐ Bạch 
Đằng nha. Tôi thích lòng nhiệt thành của Hưng qua 
phần Quản Trò, trông Hưng chơi với con nít bằng cả 
con tim mà vui. Nghe Hưng tâm sự, tôi cũng thích nhất 
phần gánh vác trách nhiệm LĐ Trưởng của Bạch Đằng: 
-LĐ của em chia nhau ra mà làm việc, cứ hết 1 nhiệm 
kỳ 4 năm là phải… xuống chơi với các em, để cho 
người khác… lên làm LĐ trưởng, chứ không được ngồi 
hoài  một chỗ. Ai cũng phải tập làm cho biết! Cho nên 
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LĐ em mọi người hiểu nhau và chia sẻ với nhau hơn.
Qua Tố Quyên, tôi được biết Hưng cũng là người kêu 
gọi được các anh chị em ngồi lại để phục hồi LĐ BĐ. 
Xin quý trưởng “A” cho Hưng một tiếng nhé!
Rời chùa Tòng Lâm, chúng tôi được theo LĐ BĐ về 
khách sạn tắm rửa, thay đồ để dự liên hoan buổi tối. 
Giờ giấc đã hẹn nhau đâu ra đó nhưng cuối cùng có 2 
trở ngại: một người bị cửa phòng tắm khách sạn nhốt 
trong ấy không làm sao ra được. Cũng may người trong 
nhóm của họ thấy lạ nên chạy lên phòng kiểm soát mới 
biết mà chạy gọi nhân viên khách sạn mở cửa. Khi xe 
đủ người, chạy tới nhà hàng là 19g15 thì lại lầm to, nhà 
hàng tên Tong Fo chứ không phải Tong Por! Hóa ra tuy 
không phải là trái dừa mà người lớn cũng đánh vần lộn 
xộn à nha! Lêu Lêu mắc cở!  Nhân viên nhà hàng Tong 
Fo thấy chúng tôi đông người quá bèn hớn hở chạy ra 
đon đả mời vào và xí gạt: -Đúng đây rồi! Nhà hàng mới 
đổi tên. Hồi trước là Tong Por.  Các em nhỏ nghe vậy 
lục tục kéo vào bên trong ngay, nhưng các trưởng đọc 
lại địa chỉ thì thấy khác. Tôi ra đường chính, đọc thấy 
Boul St. Laurent. Lầm rồi! Thế là phải làm lại màn: lên 
xe, điểm danh trở lại, tìm bản đồ, gọi điện thoại cho 
BTC. Bà tài xế Canadian bực bội gắt gỏng nặng tiếng, 
Tr. Hưng & Tố Quyên phải trổ hết tài “mật ong” với 
bà mới yên. Yên với tài xế xong, hai trưởng lại quay 
qua xin lỗi cả LĐ BĐ. Thấy mà thương! Bác Tài cằn 
nhằn một chút rồi cũng xong, lại lên đường đi tiếp theo 
hướng bản đồ chỉ, rẽ bên này một khúc, lượn bên kia 
một khúc, cuối cùng xe bus lại… vòng trở về hướng… 
khách sạn. Ý sao kỳ dzậy ta? :( Hóa ra nhà hàng rất gần 
khách sạn!)

Đêm văn nghệ  trưởng Phẩm đang biểu diễn khui chai 
rượu vang bằng chiếc dày 

Trưởng Nguyễn Trí Tuệ 
Bây giờ tôi mới xin ý kiến của Tr. Nguyễn Trí Tuệ (UV 
Tin Học, kiêm Phụ Tá Tổng Thư Ký):
-Trưởng Tuệ cho xin một ưu và khuyết điểm [nếu có] 
về kỳ trại này và Nghị Hội Trưởng 2010? Trưởng thấy 
Nghị hội Trưởng 2010 đã đỡ dài dòng hơn các kỳ trước 
chưa và có ý kiến xây dựng nào không?  
-Ưu về Hội Nghị Trưởng: đóng góp ý kiến xây dựng 
nhanh, gọn. Khuyết: vì ở xa và hoàn cảnh kinh tế cho 
nên số trưởng khắp nơi về tham dự không đông lắm.
Còn Tr. HỒ VĂN MẪN, (Xóm HĐTN Ottawa) thì nói: 
kỳ này tham dự trại rất vui vì có dịp làm quen với một 
số bạn mới, đặc biệt là gặp nhà thơ YN lâu nay “văn 
kỳ thanh, bất kiến kỳ hình!” Mọi người chúng ta rất 
vui mừng khi thấy kỳ trại vừa qua đã được tổ chức 
thành công. Ghi nhận: thiện chí của Ban Tổ chức Trại 
đã hăng hái làm việc mặc dù không có nhiều nhân sự. 
Dưới đây là mấy vần thơ nhỏ tôi ghi lại kỷ niệm của 
những ngày vui, xin gởi đến qúy Trưởng tường lãm 
và... Như Một Lời Cảm Ơn.   

ẤM TÌNH TAMARACOUTA 
Tamaracouta ! 
Chúng ta về đây, một ngày tháng hạ 
Ôm trọn vào lòng bóng dáng quê xa 
Nắng nhuộm rừng cây, thương về Bạch Mã 
Lều dựng bên đồi, mơ nẻo trại Tùng Nguyên. 
  

Quán Ven Rừng gặp gỡ bạn thân quen 
Ai giọng Huế tiếng rao chè rất ngọt 
Chuyện vãn râm ran, đùa vui chim hót 
Duyên thơ trao, làm “Mây Nhớ Thu Vàng” * 
Tách cà phê buổi sáng rủ nhau sang.   
Tối họp mặt bập bùng quanh lửa trại  
Đêm rừng sâu soi nỗi nhớ mênh mang 
Trưởng Thoại ơi, sao sớm vội xa đàn 
Để Lạc Việt thiếu tay người nâng đỡ? 
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Hội nghị Trưởng họp hành rất “năng nổ” 
Đưa phong trào thêm một bước tiến nhanh 
Tám mươi năm qua sương gió phong trần 
Người Hướng Đạo vững niềm tin thành tựu.   
Buổi từ ly ấm tình thân bằng hữu 
Tiễn bạn về Đức, Pháp, Mỹ, Úc Châu 
Xứ Cây Phong lưu luyến vẫy tay chào 
Không quên dặn Tong Por ** lo tiệc mừng tái ngộ... 

Thân kính, 
Hồ Văn Mẫn 
(Xóm HĐTN Ottawa) - July 12, 2010  
Trại sinh chúng ta đi chơi vui vẻ, về đến nhà, chỉ cần 
trút bỏ hành lý, giặt sạch bụi trại, vài ngày sau là có 
thể lấy lại sức để đi làm trở lại, chúng ta thử hỏi xem 
Ban Tổ Chức, sau khi hốt sạch rác rưới của trại Tùng 
Nguyên và nhà cửa của họ rồi thì có được… nhẹ nhàng, 
thanh thản như chúng ta không nhé? -Xin trưởng Trang 
cho biết cảm nghĩ thế nào sau khi hoàn thành việc tổ 
chức trại Kỷ Niệm 80 năm HĐVN? BTC có bị thâm 
hụt ngân quỹ không?
Tr. TRẦN QUANG THANH TRANG: Chi Nhánh 
Trưởng Chi Nhánh Canada
            -Nhẹ nhõm, hồi hộp, vui và hãnh diện! Nhẹ nhõm 
vì cuối cùng kỳ Trại đã kết thúc, chấm dứt những ngày 
tháng chạy đua cố gắng lo toàn về mọi mặt :-)) Hồi hộp 
vì không biết mình có đáp ứng được phần nào kỳ vọng 
của tất cả các Trưởng và các đoàn sinh hay không? Tự 
bản thân mình cũng ý thức được những sự thiếu sót về 
kinh nghiệm của mình trong việc tổ chức kỳ Trại này. 
Khi đảm nhận trách nhiệm mà HĐTƯ cũng như của 
các Trưởng khắp nơi từ Trại Thẳng Tiến IX đã giao 
phó, thật tình Trang chỉ mong mỏi là nhân dịp này sẽ 
hoàn thành được ước nguyện từ bao lâu nay là  phục 

hưng Phong Trào HĐ ở Canada nói chung và Toronto 
nói riêng, nhưng cũng không lường trước được những 
khó khăn và trở ngại lớn đã chờ đón mình sau đó. Vui 
khi thấy Hội Nghị Trưởng 2010 đã kết thúc với những 
thành quả tốt đẹp, đạt yêu cầu trong sự hoà thuận vui 
vẻ. Đây là một sự chuyển mình rất tốt cho tương lai 
của PT HĐVN tại Hải Ngoại. Vui khi nhìn thấy những 
nụ cười hân hoan của các Trưởng khi chia tay ra về, 
sau đêm tiệc tại Nhà Hàng. Vui khi thấy các em không 
kêu ca: “Chán quá!” và cũng tỏ ý thích những trò chơi 
sinh hoạt trong kỳ trại và đêm liên hoan. Vui khi nghe 
những lời khuyến khích thân tình của các bậc đàn anh, 
đàn chị, khi biết rằng tinh thần giữ chặt mối dây của 
Kỳ Trại 80 năm luôn tồn tại và phát triển. Vui khi thấy 
sau Kỷ Niệm 80 năm thành lập PTHĐVN, Hướng Đạo 
VN nói chung đã khơi dậy sự chú ý của nhiều quan 
khách và thân hữu. Hãnh diện là vì Chi nhánh Canada 
tuy còn non trẻ, nhưng tinh thần đoàn kết rất cao, tình 
thân giữa các Xóm Trưởng Niên Montreal, Ottawa, To-
ronto; giữa  các Liên Đoàn Lạc Việt Montreal và Hồn 
Việt 252 Calgary rất là gần gũi quý mến nhau. Đây là 
một điểm son của Canada chúng ta và luôn mong rằng 
chúng ta sẽ luôn phát huy tinh thần này. Và một điều 
hãnh diện khác là các Trưởng và các Phụ Huynh của 
Liên Đoàn Lạc Việt Montreal (vốn thuộc thành phần đa 
số của Ban Tổ Chức), tuy đã bỏ ra rất nhiều công sức, 
chịu đựng rất nhiều thử thách trong việc vừa  kết hợp 
thành lập đoàn mới  từ tháng Giêng 2010, vừa  tổ chức 
Kỳ Trại 80 năm và Hội Nghị Trưởng 2010 mà tinh thần 
gắn bó vẫn không suy suyển. Anh chị em vẫn chung 
lưng với nhau, thông cảm, nâng đỡ và khuyến khích 
nhau là điều mà mình luôn luôn cảm nhận và ghi nhớ. 
Xin cám ơn tất cả  các Trưởng, các Phụ Huynh, các 
Liên Đoàn, các đoàn sinh, các thân hữu đã thông cảm 
và tin tưởng để Phong Trào HĐVN luôn có cơ hội phát 

125

Đứng bên trái Trưởng nữ Canadian quàng khăn đỏ là các trưởng: TRẦN QUANG THANH TRANG, VÕ 
MINH THI & NGUYỄN HỮU CÔN 



triển. BTC đã thu vén khéo léo nên không bị thâm hụt 
ngân quỹ một chút nào. :-))  Đây cũng là một  điều vui 
thêm nữa.  Cám ơn chị Ý Nga đã giúp một tay. 
Ngân quỹ không thâm hụt? Mừng ơi là mừng! 
Trại Trưởng VÕ MINH THI, Montreal, Canada:

 

Gia đình Trại Trưởng: Võ Minh Thi tại Trại Hướng 
đạo Bát Thập Niên 

NGỌT NGÀO
Đừng nhõng nhẽo! Con ngoan nha!
Ba lo chuyện lớn, mắt hoa lên rồi
Ôm con nè! Một chút thôi!
Rồi ba phải chạy, không ngồi được lâu
(Ý Nga)

 TRẠI PHÓ
Ẳm con mỏi rụng cả tay
Vẫn còn tay giúp ích, đầy niềm vui!
(Ý Nga) 

Bây giờ, chúng ta thử nghe hai trưởng đã ôm con nhỏ 
mà điều hành kỳ trại này nói sao nha?  
-Cám ơn 2 gia đình Tr. Võ Minh Thi và Tr. Nguyễn 
Hữu Côn đã góp sức với anh em lo được một kỳ trại có 
ý nghĩa tại Canada. Thích nhất là phần phát biểu ngắn, 
gọn, rất quân đội của Thi, trong khi các em ngồi dang 
nắng ngoài trời. Đúng là phong cách của một Đại Úy! 
Thật tình ở Calgary cũng vậy, mỗi lần tổ chức gì mà bắt 
tụi nhỏ ngồi phơi dưới nắng, Ý Nga cũng thấy 

Tr. NGUYỄN HỮU CÔN: bế con 
(sau lưng tr. Nguyễn Tư Nhân)

tội nghiệp chúng quá! Ở vai trò trưởng trại, Thi đã rút 
được những ưu khuyết điểm nào trong việc gánh vác tổ 
chức kỳ trại này?  Cái nhìn của Thi về những Trưởng 
trong kỳ trại này ra sao? -Chúng ta phải làm sao để có 
thể sắp xếp tất cả mọi trại sinh: phụ huynh, các trưởng, 
quan khách cùng tham gia vào những sinh hoạt chung 
với chúng ta? Nhất là tội nghiệp các trưởng quá, cứ 
họp hành hoài chẳng được xem các em chơi chi cả. Giờ 
ăn cơm cũng phải họp, sau lửa trại cũng phải họp. Có 
nên dành riêng ra một ngày, sau khi bế mạc trại, để các 
trưởng chỉ họp không thôi? 
-Cám ơn lời khen của chị. Mục tiêu sinh hoạt HĐ của 
em thì cũng giống như các Trưởng là vì tương lai của 
thế hệ trẻ. Em không thích rườm rà (nhưng đôi khi vì 
số đông, thì mình phải tuân theo những nội quy & điều 
luật đã đặt ra); mặt khác là em cũng không phải người 
thích nói & nói hay trước công chúng, cho nên, nếu 
không cần thiết thì không  nói. Nói về khuyết điểm: có 
lẽ chị cũng biết đây là lần đầu tiên em được hân hạnh 
gánh vác vai trò Trại Trưởng, tuy không có tầm vóc 
& số lượng như trại Thẳng Tiến nhưng về mặt hành 
chánh, cũng như chương trình sinh hoạt trại v.v… 
cũng bao gồm đầy đủ về mọi mặt. Cho nên sẽ không 
tránh khỏi nhiều lỗi lầm & thiếu sót. Vì kỳ trại này 
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chỉ có 3 ngày và bao gồm 2 phần: KN 80 Năm Thành 
Lập Hướng Đạo Việt Nam & Hội Nghị Trưởng; do đó 
chương trình trại đã không được xếp đặt để các Trưởng 
có cơ hội đi thăm viếng và vui chơi cùng với các em 
đoàn sinh. Về mặt nhân sự như chị cũng thấy, vì không 
có nhiều trưởng cho nên không thể nào đảm trách hết 
tất cả các vai trò về các phương diện thông tin, báo chí, 
trưng bày, triển lãm; ngay cả cái Lều Kỷ Niệm cũng 
đã không được chuẩn bị đầy đủ & chu đáo như mong 
muốn. Ưu điểm: có được nhiều sự ủng hộ của Scouts 
Canada, đặc biệt là sự giúp đỡ rất tận tình của các nhân 
viên của Tamaracouta Scout Reserv.  Điều quan trọng 
là sự ủng hộ về mặt tinh thần cũng như việc điều kh-
iển chương trình chào cờ, khai mạc & bế mạc trại của 
xóm Trưởng Niên Ottawa, với sự đóng ý kiến của các 
Trưởng dồi dào kinh nghiệm thuộc HĐVN HĐTƯ. Nói 
tóm lại nếu không có sự ủng hộ & tham gia của các 
Trưởng và các đoàn sinh đến từ các nơi thì chắc chắn 
kỳ trại đã không được như thế. Tuy kỳ trại không nhằm 
tổ chức theo quy mô lớn như những kỳ trại Thẳng Tiến, 
nhưng đã được chuẩn bị & xếp đặt để thu nhận từ 500 
- 600 người; cuối cùng chỉ có khoảng 155 Trưởng & 
đoàn sinh tham dự trại. Tại TT9, các Trưởng đại diện 
Miền, chi nhánh Trưởng, ai cũng hăng say ủng hộ kêu 
chi nhánh Canada lãnh trách nhiệm tổ chức kỳ trại này, 
rồi sẽ có nhiều Trưởng & liên đoàn đến tham dự.  Kết 
cuộc, chỉ có LĐ Bạch Đằng ở Boston; LĐ Hải Đăng ở 
Cali; LĐ Khởi Hành ở Virignia; LĐ Hồn Việt ở Cal-
gary; và LĐ Lạc Việt ở Montreal là có đoàn sinh tham 
dự.  

Ổ bánh mừng HĐVN 80 năm
Dù sao, đây cũng là một kỳ trại mang tính cách HĐVN 
& mừng kỷ niệm 80 năm thành lập. Mặc dù với số 
lượng đoàn sinh tham dự trại   khiêm tốn, nhưng các 
em đã hăng say vui chơi & sinh hoạt hết mình.  Đây 
cũng là niềm vui sướng và hãnh diện của BTC; dù sao 
công sức của BTC bỏ ra suốt gần một năm trời đã được 
các em ủng hộ & hưởng ứng rất nhiệt tình.  Đây có thể 
nói là một thành công của BTC trong việc chuẩn bị & 
tổ chức kỳ trại này. 
Vì chương trình họp Hội Nghị Trưởng (HNT) là do 
Ban Thường Vụ HĐTƯ quyết định; chúng em không 
thể thay đổi nhiều, chỉ có thể đưa ý kiến để xếp đặt làm 
sao cho thích hợp với các chương trình chính như khai 

mạc & bế mạc trại, đêm lửa trại.  Theo em biết chương 
trình HNT không thể nào chỉ trong 1 ngày mà có thể 
làm & giải quyết hết mọi thứ.  Nếu để họp HNT sau 
khi bế mạc, thì đây không còn là kỳ trại KN 80 Năm & 
Hội Nghị Trưởng nữa. 
-Nếu tổ chức thêm một lần nữa tại Canada, một  kỳ trại 
có tầm mức quan trọng như vậy, Thi 
có thể  kéo anh em HĐ ngồi lại với nhau đông hơn 
được không? 
            -Nếu lúc đầu chúng ta lên chương trình và xếp 
đặt giờ giấc cho thích hợp, em thiết nghĩ điều này sẽ 
không phải là một chuyện khó khăn hay không thể thực 
hiện. 

hai trưởng: Võ Minh Thi & Nguyễn Minh Phúc
(đồng phục màu kem)

Tr. DƯƠNG THỊ KIM SƠN- Cựu Chi Nhánh Trưởng 
Chi Nhánh Canada
-Chị có thích thú khi đi trại kỳ này: chúng ta được ngủ 
trong những cabin rất tiện lợi?

Trưởng Nguyễn Hữu Côn (áo vest) và con trên sân 
khấu đêm văn nghệ
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-Rất thích kỳ trại này. Trại tuy không lớn, không nhiều 
nhưng mọi người rất thân thiện với nhau. Ðược gặp lại 
rất nhiều bạn cũ và làm quen bạn mới nên rất vui. Ngủ 
trong Cabin thì đỡ đem lều, tiện lợi, nhưng thời gian 
trại là lúc có Heat Wave ở Quebec và Ontario nên Cab-
in sắt biến thành cái lò nướng.  May mà có một hôm 
mưa. Muỗi Canada không thấy nhiều mà cắn đau quá! 
Chị quen với muỗi Canada này rồi nhưng về nhà đến 
hết tuần mới đỡ “gảy đàn”…
-Chị cho xin những ưu điểm của kỳ trại này? Cảm nghĩ 
của Chị về Nghị Hội Trưởng 2010?
-Ban Tổ Chức ít người (3 Trưởng) nhưng Trại rất thành 
công. Trưởng: Trang, Minh Thi, Côn và Diễm, Yến, 
các anh chi em Tiếp Tân và các anh chị nữa làm việc 
rất hay, chuyện đâu vào đó. Tổ chức rất chu đáo. Thật 
đáng khen! Hình ảnh còn nhớ mãi là gia đình Minh Thi 
với hai bé nhỏ (10 tháng và 25 tháng), gia đình Côn 
thì Diễm (vợ của Công) phải bế chú nhỏ, nhưng các 
Trưởng này làm việc hăng say. Xin cám ơn tất cả các 
Trưởng, anh chị em LÐ Lạc Việt và cũng không quên 
cám ơn các anh chị “Nhà Bếp”. Một kỳ Trại khó quên. 
Logo đẹp quá! Bữa tiệc vào buổi tối “linh đình”, vui 
nhộn. Thật là vui và khó quên. Ðồ ăn nhiều và toàn là 
những món quá ngon. Hội Nghị Trưởng thành công 
lớn. Công việc diễn tiến êm đẹp, bầu không khí vui vẻ, 
ấm cúng, thân thiện. Quyết định nhanh chóng. Thời 
gian họp tuy dài nhưng vì có nhiều chuyện phải bàn 
và giải quyết. Xin chúc mừng các Trưởng VTNhân và 
PDC Hiến… 
Chị Sơn nói đúng! Tôi nghĩ cả trại, ai cũng hơn một 
lần thấy vợ chồng nhị vị Trại Trưởng Võ Minh Thi và 
Trại Phó Nguyễn Hữu Côn tay dắt, tay bồng con cái lóc 
nhóc, chạy từ Đông sang Tây để chu toàn trách nhiệm. 
Giờ ăn, tôi mon men cầm máy ghi âm đến phỏng vấn 
trưởng Côn thì họ lại đang bận đút cho con ăn và dỗ 
dành tụi nhỏ. Thấy mà cảm động vô cùng! Tinh thần 
dấn thân của họ thật đáng khen ngợi hơn bất cứ điều gì 
cả trong kỳ trại này!
bạn học thời nữ sinh của tôi, sinh hoạt ngành Thiếu cho 
đến 1975, sau 30 năm mất dấu, từ trại tỵ nạn, chúng 

tôi vừa bắt lại được liên lạc với nhau trước ngày tôi 
tham dự trại ít lâu, VK rất muốn sang dự trại nhưng lại 
không đi được nên đã hỏi: -“Trại có chi vui không?’ 
Tôi hẹn xong bài này thì sẽ gửi cho bạn xem. Không 
biết người ở nhà nghe chuyện chúng ta và xem hình có 
thấy vui không nhỉ? Nhưng chúng ta thì đã vui nhiều, 
phải không thưa quý Trưởng? Những lời tâm tình của 
trại sinh, của quý Trưởng Niên, quý Quan Khách, quý 
Phụ Huynh; của Các Em, các Trưởng Trẻ đang dấn 
thân phục vụ Phong Trào và kê vai gánh vác những 
trách nhiệm nặng nề của chúng ta; của người Tham Dự 
cũng như Kẻ Ở Nhà. Mỗi người có một cái nhìn khác 
nhau. Hy vọng tập kỷ yếu 80 năm này ghi lại những 
dòng cảm nghĩ cho một cái mốc quan trọng của Phong 
Trào: 80 năm! [Còn rất nhiều Trưởng, Ý Nga chưa 
xin được ý kiến vì bài đã dài và vì chưa có “duyên”]. 
Mừng HĐVN đã đi được 1 đoạn đường dài và hy vọng 
quý Trưởng sẽ tiếp nối đoạn đường tương lai gặt hái 
được nhiều thành công hơn. Thế là Ý Nga và anh em 
bên Canada đã xong bổn phận cho kỳ trại 80 năm này 
rồi nha! Hy vọng hương Hoa Bách Hợp mãi còn thơm 
lừng trên cuộc hành trình chung mà các Bạn vừa cùng 
Ý Nga đi qua. Dù mai sau dòng thời gian có đưa đẩy 
chúng ta về đâu, nhất là các Bạn Thân Ái Bắt Tay Trái 
ở cùng lứa tuổi với Ý Nga, chúng mình sẽ hẹn gặp 
nhau ở Trại Kỷ Niệm HĐVN 90 và 100 năm! Mượn 
lời thầy Huyền Việt đã nói với các trưởng thâm niên: 
“Các trưởng nhớ là sống, khoẻ ngày nào thì vui ngày 
đó. Nếu ra đi thì tâm nguyện sẽ trở lại.” Ý Nga kính 
chúc quý Trưởng vui, khỏe và kính cám ơn những công 
sức hy sinh vô bờ bến của quý Trưởng đã lót cho Con 
Đường Hướng Đạo luôn thơm lừng hương hoa Bách 
Hợp: Vị Nhân Sinh. 
Việt Nam, Hướng Đạo tám mươi
Quý trưởng sinh hoạt mấy mươi mới dừng? 
Hẹn tái ngộ quý Trưởng ở TT 10 và TT 11 nhé! 

Ý Nga – Sơn Ca Mơ Mộng
Calgary, AB, Canada * 25.7.2010.
 (Bài rút ngắn lại ngày 8-12-2015)
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Trưởng Thi (giữa vòng tròn) đang vừa sinh hoạt vừa giữ con.
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Dựng lều bằng hai tấm tăng (tent)
Hai đầu có gậy, dây căng vững vàng 

Gậy cao thước sáu thẳng hàng 
Neo thuyền là nút, thắt càng chặt thêm

Hai cọc thẳng lối hai bên 
Đóng sâu xuống đất bên trên còn chừa

Dùng dây gai hoặc dây dừa
Buộc vào đầu cọc đủ vừa lều căng

Bốn góc bên ngoài tấm tăng
Nút dây buộc cọc phân vân làm gì 

Trong vòng vài phút tức thì
Lều ta đã dựng, còn gì nữa không?

Thế mà còn chuyện chưa xong 
Xem lại hướng gió tây đông thế nào

Kẻo khi gió nổi ào ào
Hất tung lều chõng nơi nào ngủ đêm?

Và rằng phải nhớ đào thêm
Rãnh sâu cho nước chảy liền sớm trưa 

Tránh khi trời đổ cơn mưa 
Mọi người đều ướt có chừa ai đâu 

Xong rồi phải nhắc nhở nhau
Tăng hai tấm nhỏ hai đầu chắn che

Trại mùa đông hay mùa hè
Chiếc lều chung của bạn bè đội ta

Giữ sạch đẹp như giữ nhà
Đồ đạc sắp xếp khéo là gọn ngay

Dặn lòng chớ có tiện tay
Vô tình xả rác trong hay ngoài lều

Giữ sạch từ sáng đến chiều 
Các Trưởng chấm điểm tỏ điều ngợi khen

Lều là nhà của các em
Ngôi nhà Hướng Đạo là niềm vui chung

Sống vui sống khỏe sống hùng
Trò chơi hữu ích ta cùng dựng xây

Hôm nay dưới mái lều này
Ngày mai nhớ mãi những ngày thanh xuân

Phong Châu

Chiếc
       Lều

 ■

hd.langhue.org
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Huy Hiệu Dự Thi Kỷ Niệm
85 Hướng Đạo Việt Nam
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CHI NHÁNH CANADA

Nguyễn Hữu Côn
Liên Đoàn Lạc Việt

Mai Quốc Việt
Liên Đoàn Hồn Việt

Trần Quang Thanh Trang
Trưởng Đại Diện Chi Nhánh Canada

1. Liên Đoàn Hồn Việt 17 Tr. Mai Quốc Việt thanhhonviet252@gmail.com
2. Liên Đoàn Lạc Việt 48 Tr. Nguyễn Hữu Côn liendoanlacvietmontreal@yahoo.ca

Trưởng Đại Diện Chi Nhánh Canada:  Tr. Trần Quang Thanh Trang

 ►Điện thư (Email): trangadvisor@gmail.com

 ►Điện thoại (Phone): 514-744-1952

 ►Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 65

 ►Tổng số các Liên Đoàn trực thuộc (Number of Sub Units): 2

Tên Liên Đoàn Số Đoàn Sinh Liên Đoàn Trưởng Liên Lạc 
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Con đường dấn thân vào vai trò chi nhánh 
Trưởng, bắt đầu sau Trại Thẳng Tiến 8, năm 2006, với 
hoài bão vực dậy Phong Trào Hướng Đạo Tại Canada 
quả thật không phải là một con đường thẳng tắp tráng 
nhựa thênh thang chút nào. 
 Những ngày tháng lặn lội thân cò một mình sau khi xin 
phép chàng phu quân dễ thương, đi bus xuống Toron-
to (một nơi vốn rất hùng mạnh về phong trào Hướng 
Đạo), tìm gặp những Trưởng cũ, những Tráng sinh cũ 
hầu tìm một giải pháp thích đáng nào để xây dựng lại 
phong trào, thú thật cũng lắm phen trầy vi tróc vảy. 
Có lẽ vì mình là ma mới không có nhiều kinh nghiệm 
“chiến trường” nên tiếng hát, tiếng hò kêu gọi chưa kịp 
cất lên đã chìm xuồng 
Mấy lần mừng hụt tưởng đã sắp thấy một đoàn nho 
nhỏ ra đời nhưng cho đến nay vẫn còn trong tình trạng 
ngâm vùi trong  tro lạnh. Rất mong có lửa Hỏa Diệm 
Sơn nào chảy xuống cho mau mau để nhóm tro Toron-
to này có dịp bắt ngún và cháy bùng !!!! 
Thôi, mà cũng không sao, đi xuống Toronto, tuy có 
vất vả một chút nhưng bù lại tôi đã quen được những 
Trưởng có lòng như Trưởng Bùi Thế Hưng, Trưởng 

Dương thị Kim Sơn, Trưởng Nguyễn Phan Pha, cùng 
những Tráng sinh dễ thương như Thạnh, Nhiều, đã 
chịu khó dấn thân lên Montreal mấy lần để họp bạn 
Hướng Đạo. Nhân dịp đó, tôi đã có dịp gặp lại một 
người bạn gái thân tình đã cùng nhau đi vượt biển và 
tỵ nạn tại Thái Lan, nỗi vui này có gì sánh bằng. Vậy thì 
cũng không có gì là thiệt thòi cả rồi.
 Sau kỳ Trại Thẳng Tiến 9, năm 2009, hoài bão thúc đẩy 
phong trào Hướng Đạo tại Montreal đã gặp rất nhiều 
khó khăn và trở ngại. Mấu chốt là sự mâu thuẫn trong 
nội bộ của Liên Đoàn Việt Nam lúc đó và đã dẫn đến kết 
cục với rất nhiều sự mất mát khi 9 trưởng /12 (trong đó 
có tôi) cùng đồng lòng dứt áo ra đi.  Mất đoàn, mất tình 
anh em… cùng nhau lang thang như kẻ không nhà, 
như người du mục, dắt díu các đoàn sinh đi sinh hoạt 
chỗ này chỗ kia vì không muốn các em mất điểm tựa và 
niềm tin. Cũng có nhiều ngậm ngùi tiếc nuối nhưng bù 
lại thì tôi đã chứng kiến sự thủy chung và lòng tận tụy 
của anh em cùng chí hướng với nhau, đã chung lưng 
chung lưng gánh sức vượt qua được cơn sóng gió thành 
lập một Liên đoàn Lạc Việt mới toanh, “bình mới rượu 
cũ”, đầy nhiệt huyết,  và đã tổ chức thành công Trại kỷ 
niệm 80 năm, năm 2010, như được giao phó chỉ trong 
vòng 6 tháng.  

Chi Nhánh Canada (CNC)
Niềm Vui và Nỗi Tự Hào: 
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Suy đi, nghĩ lại, tự hỏi “Mất gì đây?” Tôi thấy mình 
được nhiều hơn là mất. Tôi thấy mình nên tự hào là đã 
cùng chung vai sát cánh với các anh em giữ được ngon 
đuốc của Phong trào Hướng Đạo Việt Nam, với tinh 
thần bất khuất và can đảm, đã không chịu cúi mình với 
Hướng Đạo bản địa, Scouts de Montreal, khi họ muốn 
anh em phải chấp nhận một Ban Chấp Hành do chính 
họ bổ nhiệm bất chấp lời yêu cầu được tiến hành bầu 
cử dân chủ với chính các anh em trong đoàn như đã 
từng thực hiện trong gần 30 năm qua kể từ khi thành 
lập Liên Đoàn.
Xin cám ơn các anh chị em luôn sát cánh cùng nhau 
vượt gian khó. Bây giờ nhìn lại các đoàn sinh đang 
trưởng thành và chín chắn, thấy lòng ấm lại làm sao. 
Biết rằng chúng ta đã đi đúng một con đường, chọn 
đúng một hướng đi!!!....
Vậy đó, Chi Nhánh Canada thật ra đâu có gì là  to 
lớn đâu: chỉ có 2 liên đoàn nho nhỏ  với những Xóm 
Trưởng niên thân thiết: 
-  Ottawa, có gia đình Trưởng Trần Văn Khắc, với tất 
cả niềm thuơng mến gần gũi từ Trưởng Kim, Trưởng 
Phúc, Trưởng Điệp, Trưởng Hương (tuy đã qua đời 
nhưng nụ cười như vẫn còn thấp thoáng đâu đây) v.v...
- Toronto với sự quan tâm của chị Sơn, anh Bùi Thế 
Hưng và những ngày anh lặn lội lên thăm Liên Đoàn, 
qua những buổi tâm tình trải rộng. 
- Montreal êm đềm, có Trưởng Nguyễn Tấn Hồng, tuy 
đã trên 90 nhưng vẫn còn rất minh mẫn, có Trưởng 
Diệp trên tầng cây số, muốn tìm ai, hỏi anh là có tin 
tức và số phone ngay, có Trưởng Thọ tuy đã mất trí nhớ 
nhưng vẫn không quên Hướng Đạo, có gia đình của 
Tr Thoại đậm đà tình nghĩa, và đặc biệt là có Trưởng 
Nguyễn Đức Thanh luôn hết lòng tận tụy với Phong 

Trào.
- Calgary với những lúc xa xôi đi thăm Liên Đoàn Hồn 
Việt để ủng hộ tinh thần và thắt chặt mối dây với các 
Trưởng, các Phụ huynh và các đoàn sinh. Một liên 
đoàn nhỏ bé trên đà vươn lên nhưng rất đượm thắm 
tình người, tình Huớng Đạo.
 Cám ơn Tr. Lợi và  chị Tuyến, Tr. Mai Việt (Báo Kiên 
Trì đã thể hiện đúng tên rừng của mình) và chị Hằng 
phu nhân, cũng như  các anh chị PH đã tiếp đãi nồng 
hậu. Đặc biệt cám ơn cô em Quỳnh rất dễ thương lặn 
lội một mình qua Montreal đi học Khóa Huấn Luyện 
Truyền Thống lần thứ 16 đã đem đến những giây phút 
tươi vui hồn nhiên cho tất cả. Không quên được cái 
đêm hát bài “Tôi Đưa Em 500” :-)
 Mong Liên Đoàn Hồn Việt sớm được lớn mạnh.
Chi nhánh Canada là con đò nhỏ, với nhiều kỷ niệm 
rất gần cùng các Liên Đoàn bạn bên Mỹ, nhất là Liên 
Đoàn Bạch Đằng, Boston, cùng Hội Đồng Trung Ương 
khi tổ chức 2 Khóa Huấn Luyện Truyền Thống lần thứ 
10 và lần thứ 16 vừa qua. Cực khổ nhưng ấm cúng thân 
thương ...
Hy vọng kỳ sau các Trưởng Huấn Luyện khi nghe tiếng 
hô, tiếng hò khoan của Chi Nhánh Canada cũng xin 
hoan hỉ đáp đò qua chơi tiếp tục bên xứ lạnh tình nồng, 
phải không các anh? 
Hôm nay đây, giờ đây ta cách xa, tuy cách xa, không 
phải là lìa xa. Lìa xa, không phải là cách xa. Cách xa 
không phải là lìa xa...

Montreal, 7 tháng 12 năm 2015.

Trần Quang Thanh Trang 
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Niên Trưởng Chi Nhánh Canada:

Trưởng Trần Văn Khắc
Trưởng Trần Văn Khắc sinh năm 1902, định cư ở Canada sau biến 

cố 1975 và qua đời năm 1994 tại Ottawa, Canada.  

Chi Nhánh Trưởng Chi Nhánh Canada:
 1985-1986: Nguyễn Kim
 1986-1988: Nguyễn Tấn Hồng
 1988-1989: Nguyễn Trọng Phu
 1989-1990: Nguyễn Ðức Thanh
 1990-1994: Lê Phục Hưng
 1994-2006:  Dương thị Kim Sơn
 2006-201…: Trần Quang Thanh Trang 

I.  NHỮNG MỐC LỊCH SỬ ÐÁNG GHI NHỚ 
 A.  Sự thành hình của Liên Ðoàn Việt Nam (Montréal).

1975:  Tháng 9 năm 1975, một số Trưởng Hướng Ðạo Việt 
Nam đã tìm cách họp nhau lại bàn chuyện lập đoàn Hướng 
Ðạo Việt Nam cho các em sinh hoạt.  Phiên họp đầu tiên, 
mượn một quán Café do một thanh niên có cảm tình với 
Hướng Ðạo làm nơi gặp gỡ.  Hôm đó trời tuyết, chỉ có 
Trưởng Nguyễn Trung Thoại và Trưởng Nguyễn Ðức Thanh 
có mặt cùng với một số Trưởng khác (sau này vẫn không 
thấy xuất hiện).  Các Trưởng đều nhận định là mới qua, đời 
sống chưa ổn định, nên phải đợi một thời gian nữa. Trong 
lúc đó Trưởng Ðỗ Quý Toàn thường xuyên tiếp xúc với 
Trưởng Thoại.  

1980: Năm 1980 Trưởng Ðinh Văn Khang và Nguyễn Văn 
Quỳnh, từ một trại tị nạn ở Indonesia tới Montréal, đã đem 
theo một số hình ảnh của một Liên Ðoàn Hướng Ðạo ...tị 
nạn!  Những tấm hình đầy khích lệ này đã khiến các Trưởng 
ở Montréal quyết định cùng nhau lập đoàn. Thế là Trưởng 
Hiệp đi tiếp xúc với Hội Nam Hướng Ðạo Canada và một 
giấy công nhận (Charter) của Boy Scouts of Canada (tên hồi 
đó) được ký ngày 31/10/1980 cho Liên Ðoàn mang tên Việt 
Nam nằm trong District Montréal Est hoạt động. Trưởng 
Lã Mạnh Hùng có sáng kiến gọi là Ðạo Ðông Thành.  Cộng 
đồng Công Giáo Việt Nam ở Montréal đứng ra bảo trợ cho 
Liên Ðoàn.

Từ lúc thành lập cho đến nay LÐ Việt Nam với các Trưởng 
Nguyễn Tấn Hồng, Lê Trọng Thu, Nguyễn Trung Thoai, 
Nguyễn Ðức Thanh, Lã Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Sơn, Lê 
Ngọc Dìệp, Trưởng Ngô đã sinh hoạt rất mạnh với sĩ số 
đoàn sinh Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng và Trưởng Trẻ rất cao 
nên đã đem về nhiều thành tích đáng kể.  

B.  Liên Ðoàn Hoa Lư (Ottawa)

Vào ngày 15 tháng 3 năm 1983 đơn vị Ottawa đầu tiên được 
thành lập là Thiếu Ðoàn Lam Sơn, gồm thiếu nam, thiếu nữ 

vì thiếu trưởng.  Sau bao nhiêu lần hội họp, khuyến khích 
của các trưởng Khắc, Thưởng, Khanh, Vũ và một số anh chị 
em cựu hướng đạo cư ngụ tại vùng thủ đô Ottawa, Trưởng 
Nguyễn Kim và Ninh Ngọc Nam “gồng mình” đứng ra thành 
lập Liên Ðoàn.
Ðơn vị lớn mạnh, sau hơn một năm có thêm Trưởng Quý ở 
đảo qua nên từ đó Liên Ðoàn Hoa Lư gồm 2 đơn vị Thanh 
và Thiếu, được thành lập vào năm 1984 để chuẩn bị tham 
dự Trại Họp Bạn đầu tiên của miền Ðông Canada là trại 
Kết Thân do Liên Ðoàn Montréal tổ chức tại Opemekon vào 
mùa Hè 1984. 
Trong thập niên 90 Trưởng Nguyễn Minh Phúc đã cầm cự 
chèo lái Thiếu Ðoàn của Hoa Lư. Không có các Trưởng khác 
phụ giúp thường xuyên nhưng điều quý hóa là Xóm Trưởng 
Niên Ottawa hoạt động rất mạnh và gần gũi, lo lắng cho 
Thiếu Ðoàn, phụ giúp với Trưởng Phúc.
  
C.  Liên Ðoàn Chí Linh, Hồn Việt (Calgary)
Các Trưởng Phan Thu, Nguyễn Xuân Linh, Ðào T Cát, 
Ngô Anh Dũng đã làm cho LÐ hoạt động mạnh trong một 
thời gian thập niên 80.  Các Trưởng Nguyễn Trọng Quỳnh, 
Nguyễn Xuân Linh gánh vác LÐ trong một thời gian khá dài 
rồi vấn đề thiếu trưởng xẩy đến nữa nên LÐ lại bị thu nhỏ 
lại. Mấy năm sau này và hiện nay LÐ đã hoạt động mạnh lại 
với các Trưởng Chiêm Hùng và Mai Việt.

Liên Ðoàn Lâm Viên (Calgary) 
Các Trưởng Phan Thế Vinh, Ý Nga sinh hoạt Liên Ðoàn 
song song với trung tâm dạy tiếng Việt.
 
D.  Liên Ðoàn Bạch Ðằng (Edmonton)
LÐ sinh hoạt mạnh vào thập niên 80 với các Trưởng Nguyễn 
Trọng Phúc, Phạm Quang Trung, Lê Anh Hoàng, Nguyễn 
Hiền. Qua đến thập niên 90 vì thiếu trưởng, đoàn sinh và 
vấn đề nội bộ nên LÐ ngưng hoạt động.
E.  Sự thành hình của Liên Ðoàn Chi Lăng Nhị Trưng Toronto
1981: Một buổi ghé qua thăm trại của Liên Ðoàn Việt Nam 
Montréal, Trưởng Bùi Thế Hưng được các Trưởng ở Mon-
tréal khuyến khích nên thành lập đoàn Hướng Ðạo tại To-
ronto.  Sau khi về, Trưởng Bùi Thế Hưng rất phấn khởi, bàn 
với Trưởng Dương Văn Hóa, Lê Phục Hưng , Phạm Tạo, 
Trần Anh Tuấn và các anh chị em cựu hướng đạo khác.  
Sẳn có Ca Ðoàn Hương Việt gồm nhiều anh chị em cựu 
hướng đạo tuổi Tráng sinh hoạt từ năm 1980, Trưởng Bùi 
Thế Hưng liền đề nghị với các anh chị em lập Tráng Ðoàn.  
Tráng Ðoàn Trần Nguyên Hãn gồm 28 anh chị em ra đời.  
Sau đó Liên Ðoàn Chi Lăng (144th Group) được thành lập 
với Ấu Ðoàn Cờ Lau, Thiếu Ðoàn Hoa Lư, Thanh Ðoàn 
Trường Sơn, Tráng Ðoàn Trần Nguyên Hãn.

1982: Ðoàn Nữ Hướng Ðạo Việt Nam đầu tiên được thành 
lập.  Sau nhiều năm tranh đấu của Trưởng Ðỗ Trọng Chu, Bùi 
Thế Hưng, Girl Guides of Canada chấp nhận cho lập đoàn 
89th Group Nữ Ðoàn Sinh Việt Nam do các Nữ Trưởng Việt 
Nam đảm trách, đoàn sinh có thể nói tiếng Việt lúc sinh hoạt 

Dương thị Kim Sơn (Hải Ly Cẩn Trọng)
 Cựu Chi Nhánh Trưởng Chi Nhánh Canada (1994-2006)

November 23, 2014Vài Nét Lịch Sử Về
Chi Nhánh Canada
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và áp dụng chương trình Nữ Hướng Ðạo Canada lồng vào 
truyền thống HÐ Việt Nam. Liên Ðoàn Nhị Trưng ra đời 
với 2 đơn vị Bầy Ấu Chim Việt với các Bầy Trưởng Nguyễn 
Phúc Anh Lan, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phụ Tá Ðoàn Diệu 
Lam, Nguyễn Nga, Trần thị Diễm Châu và Thiếu Ðoàn Mê 
Linh với các Thiếu Trưởng Dương thị Kim Sơn, Nguyễn thị 
Thanh Mỹ, Nghiêm Phương Mai, Lê thị Ngọc Lan.

1990: Nam Liên Ðoàn Chi Lăng và Nữ Liên Ðoàn Nhị Trưng 
sáp nhập thành Liên Ðoàn Chi Lăng Nhị Trưng để dễ sinh 
hoạt trong việc hành chánh và tiện việc đưa đón con em cho 
phụ huynh. Thêm vào đó Scouts Canada đã áp dụng chương 
trình Co-Ed, tiếp nhận nữ đoàn sinh vào Hội Nam Hướng 
Ðạo.  

Từ năm 1992 Hướng Ðạo Nam Nữ Sinh Hoạt Chung (Co-
Ed Program) của Scouts Canada là một tùy nghi lựa chọn 
trong các ngành nhưng đã trở thành chính sách cho tất cả 
các ngành (Nhi, Ấu, Thiếu, Thanh) vào năm 1998.

1994:  LÐ Nhị Trưng ngưng hoạt động vì hầu hết các Nữ 
Trưởng đi học Ðaị Học ở nơi xa Toronto hoặc lập gia đình, 
không người thay thế. Các Nữ đoàn sinh được sắp vào sinh 
hoạt cùng các em Nam, cũng đúng như đường lối Co-Ed 
của Scouts Canada.  LĐ Nữ Nhị Trưng sáp nhập với LĐ 
Nam Chi Lăng và từ đó Liên Đoàn Chi Lăng Nhị Trưng 
được thành hình.

LÐ Chi Lăng Nhị Trưng với 180 đoàn sinh Ấu Cờ Lau, Bầy 
Chim Việt, Thiếu Hoa Lư, Nữ Thiếu Mê Linh, Thanh Ðoàn 
Trường Sơn, Tráng Ðoàn 1 Trần Nguyên Hãn, Tráng Ðoàn 2 
Quang Trung và các Trưởng Ðổ Trọng Chu, Bùi Thế Hưng, 
Phạm Văn Tạo, Trần Quốc Tuấn, Dương Văn Hoá, Nguyễn 
Trọng Phu, Lê Phục Hưng, Dương thị Kim Sơn, Nguyễn 
Phan Pha, Khiếu Quốc Thái, Lê Quốc Thắng, Tôn Thất Hoè, 
Nguyễn Phúc Anh Lan, Nguyễn thị Thanh Nhã, Thanh Mỹ 
đã sinh hoạt mạnh mẽ suốt thập niên 80 và nửa thập niên 
90. 

Trại Thẳng Tiến II do các LÐ Chi Lăng và Nhị Trưng Toron-
to tổ chức tại Everton, Canada vào năm 1988 (Trại Trưởng: 
Nguyễn Trọng Phu; Trại Phó: Dương Văn Hóa, Dương thị 
Kim Sơn, Nguyễn Duy Vỹ) đã lôi cuốn 431 trại sinh và 200 
Trưởng, Cựu Trưởng từ Hoa Kỳ, Hòa Lan, Bỉ, Pháp, Ðức, 
Canada về tham dự.

1996:  Từ sự việc xẩy ra tại Ðại Hội Ðồng Trại Thẳng Tiến 
VI ở Fairfax, Virginia, Hoa Kỳ, một nhóm 9 Trưởng và Liên 
Ðoàn phần đông trực thuộc một Ðạo ngày trước ở Việt Nam 
đã rút tên ra khỏi Hội Ðồng Trung Ương. Trong số Trưởng 
và các Liên Ðoàn này có Trưởng Lê Phục Hưng, Liên Ðoàn 
Trưởng LÐ Chi Lăng Nhị Trưng Toronto.  Một thời gian sau 
đó LÐ Chi Lăng Nhị Trưng ở Toronto không còn được thấy 
sinh hoạt ở Toronto nữa cho đến năm 2011, trừ một lần này 
có tổ chức Kỷ Niệm 100 năm sinh hoạt Hướng Ðạo Thế Giới 
cùng Kỷ Niệm 25 năm Thành Lập Liên Ðoàn Chi Lăng Nhị 
Trưng Toronto vào mùa Ðông 2007.  

II.  SINH HOẠT CỦA CHI NHÁNH CANADA

A.  Trại Chi Nhánh: tập họp 3 LÐ Việt Nam (Montreal), Chi 
Lăng, Nhị Trưng (Toronto), Hoa Lư (Ottawa)

 ► 1984:  Trại Chi Nhánh KẾT THÂN tại OPEMEKONG 
do LÐ Việt Nam (Montréal) tổ chức

 ► 1985:  Trại Chi Nhánh ÐỒNG TÂM tại OSABA-TEE-

KA do LÐ Chi Lăng Nhị Trưng (Toronto) tổ chức.
 ► 1986:  Trại Chi Nhánh HỢP LỰC I Ottawa
 ► 1987:  Trại Chi Nhánh HỘI NGHỊ TRƯỞNG VÀ 

TRÁNG SINH MIỀN TÂY CANADA cho HÐ và 
các   đoàn thể thanh niên Việt 
Nam vùng Red Deer và Edmonton (Alberta)

 ► 1987:  Trại Chi Nhánh HỌP MẶT TRƯỞNG VÀ 
TRÁNG SINH MIỀN ÐÔNG CANADA tại Centre  
Grenadier Island, vùng Thousand Islands (Ontario)

 ► 1988:   TRẠI THẲNG TIẾN II tại Everton, Ontario, 
Canada

 ► 1989:  Trại Chi Nhánh HỢP LỰC II tại Centre Grena-
dier Island

 ► 1992:  Trại Chi Nhánh HỢP LỰC III tại Nepean vùng 
Ottawa

 ► 1995:  Trại Chi Nhánh HỢP LỰC IV tại Fitzerald Pro-
vincial Park, Ottawa

B.  Trại Huấn Luyện:  do Trưởng Lê Phục Hưng tổ chức 
và điều khiển với sự hợp tác của Hội Ðồng Trung Ương, 
các Trưởng Huấn Luyện Scouts Canada, Toán Huấn Luyện 
Việt Nam tại Canada (Tr. Dương thị Kim Sơn, Nguyễn 
Trọng Phu, Dương Văn Hoá, Bùi Thế Hưng, Huỳnh Thoại 
Châu, Nguyễn Phan Pha)

 ► 1990:  Traị TÙNG NGUYÊN I (ngành Thiếu) tại 
Woodland Trail, Toronto, Canada

 ► 1992:  Trại TÙNG NGUYÊN II (ngành Tráng) tại Lost 
Valley Scout Reservation, California

 ► 1996:  Trại TÙNG NGUYÊN III (ngành Ấu, Thiếu, 
Thanh, Tráng) tại Gilwell, England

C.   Trại Hè Thiếu Nhi HOA LƯ do Trưởng Chi Nhánh Can-
ada và các Trưởng LÐ Chi Lăng Nhị Trưng Toronto, các anh 
chị em Việt Nam các cơ quan phục vụ cộng đồng Việt Nam 
được tổ chức hằng năm cho 150 đoàn viên Ấu, Thiếu trong 
Liên Ðoàn và các con em tuổi thanh thiếu niên trong cộng 
đồng

Tất cả có 10 trại, Trại Hoa Lư I cho đến Trại Hoa Lư X. Trại 
cuối cùng là vào năm 1996.

III. NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA CÁC LIÊN ÐOÀN 
TRONG CHI NHÁNH CANADA

1980-1990: 
-Cao điểm của các Liên Ðoàn ở tất cả các nơi ở Canada 
(Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montreal): Các Liên 
Đoàn hùng mạnh, sinh hoạt mạnh mẽ và có tiếng vang ở 
mọi nơi.
-Liên Ðoàn Chi Lăng Nhị Trưng Toronto được Hội Ðồng 
Trung Ương  Hướng Ðạo Việt Nam ở hải ngoại giao phó 
việc biên soạn, ấn loát tờ NỘI SAN SẮP SẴN, tiếng nói của 
Hướng Ðạo Việt Nam ở hải ngoại.  NỘI SAN SẮP SẴN hoạt 
động được 5 năm từ số 1 đến số 11, được in tại “nhà in của 
LÐ” với các tay thợ Trưởng, Tráng, Thanh và Thiếu Sinh.  
 
1990-2007:  
-Tình trạng kinh tế trên thế giới (recession) xuống dốc liên 
tục, sự thay đổi chính sách của chính phủ Canada về ngân 
sách quốc gia đã làm gia đình phụ huynh các em Hướng 
Ðạo và các Trưởng mo?i mệt theo môi trường kinh tế và xã 
hội.  Sinh hoạt Hưóng Ðạo bị ảnh hưởng, con số đoàn viên 
và Trưởng xuống dốc thảm thương.
-Cũng như một số nơi Hướng Ðạo sinh hoạt ở Việt Nam 
ngày trước và ở hải ngoại sau này, sự lủng củng trong nội bộ 
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các Liên Ðoàn đã làm cho phong trào không giữ được việc 
sinh hoạt mạnh mẽ, càng ngày càng yếu dần, và có khi phải 
đưa đến việc ngưng hoạt động tạm thời hoặc vĩnh viễn.

IV. GIỮ VỮNG PHONG TRÀO TỪ 1996 ÐẾN 2007

Liên Ðoàn Bạch Ðằng Edmonton ngưng sinh hoạt. Liên 
Ðoàn Hồn Việt Calgary (252nd Group) khi có Trưởng khi 
không tuy các Trưởng Nguyễn Xuân Linh và Nguyễn Trọng 
Quỳnh cố sức cầm cự. Thiếu Ðoàn LÐ Hoa Lư Ottawa của 
Trưởng Nguyễn Minh Phúc ngưng sinh hoạt vì thiếu nhân 
lực. 

Trưởng Lê Phục Hưng, Liên Đoàn Trưởng của Liên Ðoàn 
Chi Lăng Nhị Trưng Toronto rút tên Liên Đoàn ra khỏi Hội 
Ðồng Trung Ương sau các “buổi họp gay cấn” tại Ðại Hội 
Ðồng trại Thẳng Tiến VI tại Fairfax, Virgìnia, Hoa Kỳ.  Một 
Trưởng trong Liên Ðoàn Việt Nam Montréal (Trưởng Lã 
Mạnh Hùng) rút tên ra khỏi HÐTU.

Chi Nhánh Trưởng Dương thị Kim Sơn, Chi Nhánh Canada 
vào thời điểm này như viên tướng không có nhiều quân. Tại 
đất nhà Toronto, Liên Ðoàn Chi Lăng Nhị Trưng đã rút ra 
khỏi Hội Ðồng Trung Ương nên không còn trực thuộc vào 
Chi Nhánh.  

Dù sao Chi Nhánh Trưởng cũng phải giữ lửa cho phong trào 
hướng đạo, không để mất một chi nhánh trong Hội Ðồng 
Trung Ương và để giữ mãi sợi dây liên lạc với các LÐ ở Can-
ada cũng như với các đơn vị hướng đạo trên toàn cầu. 

Trong những năm tháng này, là Chi Nhánh Trưởng Chi 
Nhánh Canada tôi đã cố gắng thực hìện:

 ► liên lạc thường xuyên với Hội Ðồng Trung Ương. 
Trong trường hợp HÐTU cần sự cộng tác trong các 
công việc, Chi Nhánh Trưởng có mặt để cùng làm việc 
chung với các anh chị em trong Hội Đồng Trung Ương 
và để nâng đỡ tinh thần cho nhau.

 ► liên lạc mật thiết, thường xuyên với một số Trưởng và 
đoàn viên ở các Chi Nhánh, các Miền khác.

 ► có mặt trong tất cả các trại Thẳng Tiến và các trại lớn 
như Trại Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập Phong Trào 
Hướng Ðạo Việt Nam, các Trại Huấn Luyện Tùng 
Nguyên, các Trại Hướng Ðạo Trưởng Niên.

 ► cùng tổ chức, tham dự trại Chi Nhánh Hợp Lực cho 3 
LÐ Montréal, Toronto, Ottawa và xóm Trưởng Niên 
Ottawa, Montréal vào mùa Hè.

 ► Chi Nhánh và LÐ Chi Lăng Nhị Trưng Toronto  đứng 
ra tổ chức, điều hành Trại Thiếu Nhi HOA LƯ tổ chức 
mỗi năm vào mùa Hè trong 3 ngày  ở Toronto cho 150 
em -- trong Liên Ðoàn và các thanh thiếu niên trong 
cộng đồng. Trại năm 1996 là Trại Hoa Lư lần thứ 10.

 ► cùng LÐ Chi Lăng Nhị Trưng Toronto cộng tác với 
Hội Người Việt tổ chức Hội Chợ Tết Cộng Ðồng hằng 
năm, phụ trách gian hàng triển lãm HÐ, gian hàng thức 
ăn uống HÐ, tổ chức, thiết kế các gian hàng trò chơi 
cho Hội Chợ. 

 ► thăm viếng các Liên Ðoàn Ottawa, Montreal, Calgary 
vào dịp Họp Mặt Tất Niên Tết hoặc vào mùa Hè. 

 ► tham dự các Buổi Tất Niên của các Xóm Trưởng Niên 
Ottawa, Montréal, Thiếu Ðoàn Hoa Lư ở Ottawa hằng 
năm.

 ► đóng góp thường xuyên bài vở cho Ðặc San HÐTU, 
các Ðặc San Kỷ Niệm 60, 70, 80 Năm Thành Lập 

Phong Trào HÐVN; liên lạc thường xuyên với Trưởng 
Nguyễn Trung Thoại và các Trưởng phụ trách báo Liên 
Lạc.

 ► liên lạc, chia sẻ tin tức, báo chí HÐ với các anh chị em 
cựu Hướng Ðạo. 

 ► liên lạc thường xuyên, chặt chẽ với các Trưởng 
Nguyễn Trung Thoại (Xóm Trưởng Niên Montréal), 
Nguyễn Ðức Thanh (LÐ Montreal), Nguyễn Ðức Phúc 
(Niên Trưởng Xóm Ottawa), Nguyễn Minh Phúc (TÐ 
Ottawa), Phạm Quang Trung, Nguyễn Trọng Phúc (LÐ 
Edmonton), Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Trọng Quỳnh 
(LÐ Calgary) cùng nhau trao đổi ý kiến trong công 
việc điều hành Chi Nhánh để tất cả các anh chị em làm 
việc vui vẻ, hài hòa với nhau. Trong các trường hợp có 
vấn đề quan trọng tất cả cùng nhau giải quyết; 

 ► cùng với Trưởng Lê Phục Hưng liên lạc thường xuyên, 
ủng hộ tinh thần các trưởng Trần Anh Tuấn, Khiếu 
Quốc Thái, Ngô Ðình Dũng (LÐ Chi Lăng Nhị Trưng 
Toronto) trong thời gian thực hiện quyển Hướng Ðạo 
Ca.  

Nhiệm kỳ Chi Nhánh Trưởng Dương thị Kim Sơn kỳ này 
kéo dài từ 1994 đến 2006 vì không kiếm được người thay 
thế. Các Trưởng các LÐ bận công việc, không có nhiều thì 
giờ rảnh, phải lo cho công ăn việc làm trong thời kỳ kinh 
tế khó khăn nên chưa ai muốn nắm công việc Chi Nhánh 
trong thời điểm này.  

Cũng may mắn, một hôm từ Toronto tôi có dịp nói chuyện 
với chị Trần Quang Thanh Trang của Liên Ðoàn Việt Nam 
(Montréal) qua điện thoại, chúng tôi hẹn gặp nhau ở Trại 
Thẳng Tiến VIII 2006 tại Riverside, California.    

Hai chị em ngồi gần nhau trong các buổi họp Ðại Hội Ðồng, 
Tôi có mời -- thuyết phục nhiều lần -- chị Thanh Trang, một 
phụ huynh và trưởng trẻ, thay thế tôi trong chức vụ Chi 
Nhánh Trưởng. Sau vài hôm suy nghĩ chị Trang đồng ý thay 
thế tôi đảm nhận Chi Nhánh Canada (Cám ơn Trang thật 
nhiều đã hy sinh gánh vác phong trào).
Trở về Montréal, chị cũng như tôi ngày trước, gặp khó khăn 
không ít với Liên Ðoàn Trưởng đương thời trong việc điều 
hành Chi Nhánh. Chị bèn quyết định tách đơn vị của chị ra 
khỏi LÐ Việt Nam và thành lập một Liên Ðoàn mới vào năm 
2009 lấy tên là Liên Ðoàn Lạc Việt (Scout Canada Group 
814) với một số đông Trưởng trẻ sẵn sàng phục vụ phong 
trào để hướng dẫn thế hệ trẻ và thế hệ mầm non.  

Chi Nhánh Canada và Liên Ðoàn Lạc Việt Montréal do 
Trưởng Thanh Trang điều khiển cùng nhóm Trưởng Trẻ 
đông đảo, đã đem một luồng gió mới, một mùa Xuân hoa 
lá rực rỡ về lại Canada với nhiều  thành công lớn Trại Họp 
Bạn Toàn Cầu Thẳng Tiến 9 (2009 King City, California), 
Họp Bạn Kỷ Niệm 80 năm Hướng Đạo Việt Nam ngày 8-11 
tháng 7 năm 2010 (Camp Tamaracouta, Canada) và Trại 
Truyền Thống tháng 10 năm 2011 tạị Camp Tamaracouta 
gần Montréal. Một tiếng  AAAh… thật lớn cho Chi Nhánh 
và LÐ Lạc Việt !!!

Một thành tích vẻ vang của Chi Nhánh Canada và Liên 
Đoàn Lạc Việt Montréal Chi Nhánh Canada là lần tham dự 
Thẳng Tiến 10 ở Camp Stake, Texas năm 2014 vừa qua. Một 
Liên Đoàn hùng hậu, kỷ luật, và những chiếc mũ đỏ Canada 
của Chi Nhánh, các Trưởng rất trẻ và đoàn sinh đã nổi bật 
trong làn sóng đông đúc hướng đạo.  Chi Nhánh nhận được 
Giải Nhất về Bóng Đá và Hoạt Cảnh “Hai Bà Trưng, Ngược 
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Dòng Thời Gian và Lịch Sử” trình diễn tại đêm lửa trại với 
MC tí hon Nguyễn Hữu Đức, 9 tuổi (sinh ra và lớn lên ở 
Canada) nói tiếng Việt rành rõi giới thiệu hoạt cảnh.   
Rất vui từ nay Chi Nhánh Canada có một Liên Ðoàn hùng 
mạnh, Liên Đoàn Lạc Việt, Montréal, làm việc sát cánh với 
Chi Nhánh, có đơn vị đi họp mặt với các đơn vị bạn toàn 
cầu.  

Một niềm vui nữa Hội Ðồng Trung Ương đă đem đến cho 
các anh chi em Truởng ở Canada. Một hôm ngồi nói chuyện 
với một nhóm Trướng, Trưởng Võ Thành Nhân, Chủ Tịch 
Hội Ðồng Trung Ương có nói:  “Tôi thấy chúng ta mắc nợ 
Chi Nhánh Canada rất nhiều.  Từ 1981 Chi Nhánh Canada 
đã bao nhiêu năm đi sát với HÐTƯ, với các chi nhánh bạn, 
làm bao nhiêu công việc hữu ích  cho phong trào hướng 
đạo và  cho thế hệ trẻ trong cộng đồng ở Canada mà chưa 
bao giờ HÐTƯ có những phần thưởng nào cho các anh chị 
em bên đó cả.  Mà trong bao nhiêu năm các anh chị em 
cũng chẳng bao giờ nói đến công lao của mình đóng góp cho 
phong trào”. Thật ra sau này được cho biết Trưởng Nguyễn 
Trung Thoại chỉ có đề nghị cho Trưởng Nguyễn Trọng Phu 
và Trần Minh Thưởng được trao Bắc Ðẩu Bội Tinh. 

Sự vui mừng cho Chi Nhánh Canada là từ sự đề nghị của 
Trưởng Võ Thành Nhân, Chủ Tịch Hội Ðồng Trung Ương:  
các Trưởng Lê Phục Hưng, Dương thị Kim Sơn được trao 
Bắc Ðẩu Bội Tinh vào dịp Kỷ Niệm 100 Năm PT Hướng 
Ðạo Thế Giới 2007.  Bách Hợp Bội Tinh được trao đến các 
Trưởng Bùi Thế Hưng, Dương Văn Hoá, Nguyễn  Phan Pha, 
Lê Trọng Thu, Nguyên Xuân Linh cũng vào dịp này (2007).  
Trưởng Nguyễn Tấn Hồng (Bắc Ðẩu Bội Tinh), Trần Quang 
Thanh Trang, Nguyễn Ðức Thanh và Nguyễn Minh Phúc 
(Bách Hợp Bội Tinh) được trao trong 3, 4 năm vừa qua.

Có vui thì cũng có buồn. Chi Nhánh đã mất mát đi một số 
Trưởng. Các Trưởng Trần Văn Khắc, Mai Xuân Tý, Nguyễn 
Ðức Phúc đã ra đi.  Làm việc vui vẻ với nhau, đi dự trại xa 
gần chung với nhau nay các Trưởng Nguyễn Trung Thoại, 
Trần Minh Thưởng, Nguyễn Tuân, các chị Lâm Tô Bông, 
Mai Xuân Tý, Trần thị Mai, Ngọc Lan trong vài năm gần 
đây đã rủ nhau về bên kia thế giới. Những người trưởng 
niên như chúng tôi còn lại, chân tay và “lục phủ ngũ tạng” 
đã yếu dần không biết còn có dịp đi các trại Thẳng Tiến 
một lần nữa không? Ngày dự Trại Thẳng Tiến VII ở Camp 
Strake, Houston năm 2002 các chị Lâm Tô Bông, Trần thị 
Mai, Ngọc Lan và tôi cùng ở chung một phòng trong cabin, 
giường nằm kê sát nhau.  Kỳ trại Thẳng Tiến X (2014) vừa 
qua cũng được tổ chức tại đất trại cũ Camp Strake đó.  Đi ra 
vào cabin tôi như cảm thấy hình ảnh các chị còn lảng vảng 
quanh quẩn đâu đây trong cabin và trong Trại.
V.  NHỮNG TRƯỞNG ÐÃ ÐÓNG GÓP CHO PHONG 
TRÀO HƯỚNG ÐẠO TẠI CANADA

 ► Montréal: Trưởng Nguyễn Tấn Hồng, Nguyễn Trung 
Thoại, Lê Trọng Thu, Nguyễn Ðức Thanh, Ðỗ Quý 
Toàn, Nguyễn Văn Sơn, Mai Xuân Tý, Ðinh Văn 
Khang, Lã Mạnh Hùng, Tr. Ngô, Nguyễn Xuân Toàn, 
Ðàm Quang Long, Nguyễn Văn Quỳnh, Trịnh Ðình 
Tuân, Lương thị Ðẹp, Nguyễn thị Cẩm Vân, Lê Thọ, 
Nguyễn Tuấn Cương, Nguyễn Anh Luân, Hoàng thị 
Thu Hà, Nguyễn Tăng Mỹ Phương, Tạ Tuyết Trinh, 
Phan Minh Tâm, Nguyễn Xuân Quý, Nguyễn Gia 
Hách, Lê Ngọc Diệp, Tôn Nữ Dạ Thảo, Nguyễn Tăng 
Dáng, Trương Ðình Tâm, Phan Hữu Tiến, Bùi Thọ 
Tân, La Không Cương, La Khắc Tuấn, Vương Ngọc 

Nô, Lương Diên Long, Nguyễn Duy Tân, Hà thị Diễm, 
Ngô Hữu Trân Nga, Nguyễn Thế Nhật Tân, Kevin, 
Nam, Trương Như Minh, Phan Hũ Tiến, Lê Di Luân, 
Phan An, Helen Nguyễn,

 ► Trần Quang Thanh Trang, Võ Minh Thi, Nguyễn Hữu 
Côn, Phan T Hương Trang, Nguyễn Khang Diễm, Võ 
Ngọc Diệp, Nghinh Truong Le Diep, Phạm Tấn Dụng, 
Lê Thanh Hiệp, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Doan 
Phú Sĩ, Phan Thị Thu Thảo, Võ Ngọc Trân, Phạm 
Xuân Thư, Nguyễn Đoàn Hải Yến, Trương thị Hồng 
Điệp, Trương Đình Tâm, Công Huyền Tôn Nữ Thanh 
Nhã, Đỗ Thanh Châu, Tăng Bang, Bùi Thế Trúc, Cẩm 
Thúy.

 ► Ottawa: Trưởng Trần Văn Khắc, Nguyễn Ðức Phúc, 
Nguyễn Kim, Ninh Ngọc Nam, Nguyễn Quý, Nguyễn 
Minh Phúc, Trần Minh Thưởng, Chung Thế Hùng, 
Trần Quang Danh, Phạm Quân Khanh, Ngô Tấn Phú, 
Vũ Thùy Lan, Dương Ngọc Hương, Ðào Mạnh Cương, 
Nguyễn Bách Bằng.

 ► Toronto, Windsor:  Ông Bà Ðỗ Trọng Chu, Ông 
Nguyễn Anh Ðức, Ông Nguyễn Phú Duyệt

 ► Trưởng Bùi Thế Hưng, Phạm Tạo, Dương Văn Hoá, 
Trần Quốc Tuấn, Trần Ngọc Thành, Trần Quang Mậu, 
Bảo Anh, Thuần, Nguyễn Trọng Phu, Lê Phục Hưng, 
Dương thị Kim Sơn, Bùi thị Minh Ngọc, Nguyễn thị 
Kim Oanh, Nguyễn Phan Pha, Nguyễn thị Thanh Nhã, 
Thanh Mỹ, Nghiêm Phương Mai, Huỳnh Thoại Châu, 
Trần Sĩ Minh, Nguyễn Phúc Thuỳ Hương, Nguyễn 
Phúc Anh Lan, Ðoàn Diệu Lam, Nguyễn Nga, Trần 
thị Diễm Châu, Khiếu Quốc Thái, Trần Anh Tuấn, 
Lê Quốc Thắng, Ngô Ðình Dũng, Nguyễn Toản, Lê 
Quang Vinh, Ðỗ Châu Minh, Tôn thị Hai, Tôn thất 
Hoè, Tôn Nữ Ngọc Hân, Trần Gia Phú, Lê Thanh 
Dũng, Lê thị Ngọc Lan, Phạm Ngọc Tuấn, Vũ Thuật, 
Lâm Kim Anh Vũ, Nguyễn Dũng, Thạnh, Lê Quang 
Thuần, Lê Công Thuận, Phan Lạc Niên, Phạm Luân, 
Phong.

 ► Mississauga, Brampton:  Trưởng Tôn thất Hoàng, Hồ 
Sơn, Lâm Vĩnh Phương, Trần Quốc Thiện, Trần thị 
Bích Thoa.

 ► Edmonton: Trưởng Nguyễn Trọng Phúc, Phạm Quang 
Trung, Lê Anh Hoàng, Nguyễn Hiền, Nguyễn Văn 
Tân.

 ► Calgary:  Trưởng Phan Thu, Nguyễn Xuân Linh, Ðào 
T Cát, Ngô Anh Dũng, Nguyễn Trọng Quỳnh, Nguyễn 
Trọng Thủy, Trần Kim Danh, Vương Nhất Nguyên, 
Nguyền Ðình Dũng, Võ Bích Hiên, Lê thị Bích Vân, 
Nguyễn Tấn Phước, Phan thế Vinh, Ý Nga, Chiêm 
Hùng, Mai Việt, Võ Hoàng.

 ► Saskatoon: Trưởng Trương Ðình Bảo Khải, Nguyễn 
Hoàng Tuân.  

Mong rằng Chi Nhánh Canada, các Liên Ðoàn tiếp tục nhận 
được sự cộng tác, trợ giúp của các Cựu Trưởng, các Trưởng 
hiện nay, Phụ Huynh, các Hướng Ðạo Sinh trẻ Tráng, 
Thanh, Thiếu, Ấu, Cộng Ðồng, Cảm Tình Viên với phong 
trào hướng đạo để có nhiều sinh hoạt ích lợi cho thế hệ trẻ 
tương lai và cộng đồng.  

                          

Dương thị Kim Sơn (Hải Ly Cẩn Trọng) 
Cựu Chi Nhánh Trưởng,Chi Nhánh Canada (1994-2006)
Toronto, Canada -  November 23, 2014
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Canada

 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN HỒN VIỆT

 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Calgary / Alberta

 ► Quốc Gia (Nation): Canada

 ► Thành lập ngày (Established): 2003

 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Mai Quốc Việt

 ► Cố vấn Liên Đoàn : Tr. Nguyễn Xuân Linh

 ► Điện thư (Email): thanhhonviet252@gmail.com 

 ► Điện thoại (Phone): 

 ► Trang nhà (Web Site): 

 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

  Hội Người Việt Calgary, #2, 1829 - 54 st, Se, Calgary, AB

 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 10:30 am - 12:30 pm

 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 17

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 5

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
   
1. Tráng  2   

2. Thanh 4  Trưởng Hùng Chiêm

3. Thiếu  3     Trưởng Chính Vũ

4. Ấu 5  Trưởng Việt Mai

5. Chim non 3    Trưởng Quỳnh Võ

LIÊN ĐOÀN HỒN VIỆT
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Liên Đoàn Hồn Việt
Chào Mừng 85 Năm

Hướng Đạo Việt Nam
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Canada
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN LẠC VIỆT MONTREAL 
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Montreal / Quebec
 ► Quốc Gia (Nation): Canada
 ► Thành lập ngày (Established): 15/12/2009 
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Nguyễn Hữu Côn
 ► Điện thư (Email):  liendoanlacvietmontreal@yahoo.ca 
 ► Điện thoại (Phone): 438-283-2294
 ► Trang nhà (Web Site): liendoanlacvietmontreal.net
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

  nhà thờ St-Sixte, 1897 Avenue de L’église, St-Laurent 
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Thứ sáu, 19g30 - 21g30
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 48
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 4

Tên Đơn vị Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
   
1. Ấu Đoàn 12 Trưởng Võ Ngọc Trân, Tăng Bang, Công Tôn Nữ Thanh Nhã

2. Thiếu Đoàn 9 Trưởng Nguyễn Khang Diễm, Phan Tấn Dụng  

3. Thanh Đoàn  12 Trưởng Nguyễn Hữu Côn, Nguyễn Đoàn Hải Yến, Phan Thu Thảo

4. Tráng Đoàn 15 Trưởng Trần Quang Thanh Trang, Lê Thanh Hiệp, Võ Minh-Thi

LIÊN ĐOÀN LẠC VIỆT MONTREAL 
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Được sinh ra và lớn lên trên xứ lạnh tình nồng 
Canada, tính đến nay, liên đoàn Lạc Việt Montre-
al group 814 vừa được tròn 6 tuổi.  Khởi đầu với số 
lượng đoàn sinh đông không thua gì số lượng trưởng 
là 9 em, năm nay, với 48 đoàn sinh và 11 trưởng, liên 
đoàn Lạc Việt Montreal LVM là liên đoàn Hướng Đạo 
Việt Nam lớn mạnh nhất nước Canada (tác giả hình 
như sinh ra gần kho đạn hay sao mà nổ dữ vậy ta?).  
Một bằng chứng hùng hồn là trong lần ra quân đầu tiên 
tại trại Thẳng Tiến 10 năm 2014, Lạc Việt Montreal đã 
giành được giải nhất văn nghệ lửa trại và giải nhất bóng 
đá.  Có lúc LVM đã có đầy đủ các đoàn từ Hải Ly đến 
Tráng, nhưng vì lý do trưởng đoàn Hải Ly nghỉ ở nhà 
để sinh thêm đoàn sinh tương lai cho LVM, đòan Hải 
Ly tạm thời nghỉ “giải lao”.  Hiện tại, LVM có 4 đoàn 
đang sinh hoạt, Ấu Đoàn Chi Lăng,Thiếu Đoàn Đinh 
Bộ Lĩnh, Thanh Đoàn Lam Sơn, Tráng đoàn Lê Lợi , 
trong đó tráng đoàn là đông nhất, với 15 tráng sinh, 

một số lượng đông “kỷ lục của 6 năm lịch sử thành lập 
lâu dài”,  LVM đang tràn trề hy vọng một tương lai rực 
rỡ với sự “ra đời” của các trường trẻ, năng động, và đầy 
nhiệt huyết sẽ tiếp tay với các trưởng đi trước để giúp 
cho LVM nói riêng và phong trào hướng đạo nói chung 
ngày càng lớn mạnh.  

Bài giới thiệu ngắn gọn về liên đoàn LVM này xin được 
chấm dứt bằng lời hẹn gặp mặt các anh chị em Hướng 
Đạo Việt Nam, các bạn bè, thân hữu trên khắp thế giới 
tại đất trại TAMARACOUTA, đất trại hướng đạo trên 
100 năm tuổi, với non xanh nước biếc, tuyết trắng lá 
vàng, nơi đã từng tổ chức trại kỷ niệm 80 năm thành 
lập hướng đạo Việt Nam và 2 lần trại huấn luyện truyền 
thống , trong một ngày rất gần.

December 2015
Báo Hoạt Bát Nguyễn Hữu Côn
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CHI NHÁNH ĐỨC

Nguyễn Minh Hung
Liên Đoàn Hung Vưong

Nguyễn thị Hoàng Hải
Liên Đoàn Hoa Lư

Nguyễn Ngọc Anh
Trưởng Đại Diện Chi Nhánh Đức

1. Liên Đoàn Hoa Lư 28 Tr. Nguyễn Thị Hoàng Hải hoanghai_nguyen@gmx.de
2. Liên Đoàn Hung Vưong 28 Tr. Nguyễn Minh Hung  baokt@arcor.de
3. Liên Đoàn Sào Nam 25 Tr. Đặng Hoàng Bá hbdc16@online.de

Trưởng Đại Diện Chi Nhánh Đức:  Tr. Nguyễn Ngọc Anh

 ►Điện thư (Email): 

 ►Điện thoại (Phone): 

 ►Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 81

 ►Tổng số các Liên Đoàn trực thuộc (Number of Sub Units): 3

Tên Liên Đoàn Số Đoàn Sinh Liên Đoàn Trưởng Liên Lạc 

Đặng Hoàng Bá
Liên Đoàn Sào Nam
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch): ĐỨC 

 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name):   LIÊN ĐOÀN HOA LƯ

 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Hamburg/Hamburg

 ► Quốc Gia (Nation): Đức quốc

 ► Thành lập ngày (Established): 15.04.2006

 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Nguyễn thị Hoàng Hải

 ► Điện thư (Email): hoanghai_nguyen@gmx.de  

 ► Điện thoại (Phone): +49 4122 715867

 ► Trang nhà (Web Site): http://hoalu-hh.jimdo.com/

 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Nhà thờ Heilig Geist, Rahlstedter Weg 15, 22159 Hamburg (Farmsen) 

 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 15g - 19/20g

 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 28

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units):  2

Tên Đơn vị Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị

 LIÊN ĐOÀN HOA LƯ

1. Ấu đoàn Cờ Lau 18   Trưởng Nguyễn thị Hoàng Lan, Lưu Chinh, Phạm thị thu Thủy, Uông Mỹ Lệ

2. Thiếu đoàn Đinh bộ lĩnh 10 Trưởng Nguyễn Đức Liệu, Diana Jung ( Cong Dung)
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Thấm thoắt mà sắp 10 năm trôi qua. Tin của BTV-
HĐTU-HĐVN về việc thực hiện Đặc san kỷ niệm 85 
năm Hướng Đạo Việt Nam đến đúng lúc Liên Đoàn 
chúng tôi đang náo nức bàn soạn và lên chương trình 
việc tổ chức 10 năm thành lập Liên Đoàn. Vào dịp trại 
Bách hợp 22 (25-28.03.2016) chúng tôi sẽ cùng anh chị 
em trong CN Đức kỷ niệm "việc trọng đại" này.
Hamburg, một thành phố hải cảng ở miền Bắc Đức có 
khoảng 3 triệu người Việt nam tị nạn và "lao động".  Tuy 
vậy con số các em sinh hoạt với Liên Đoàn thật khiêm 
tốn:  trên dưới 30 em, gồm Thiếu đoàn Đinh Bộ Lĩnh 
và Ấu đoàn Cờ lau. Nhân số các em thuộc Ấu đoàn 
chiếm gần một nửa của LĐ!  Cũng có vài em Thanh 
nhưng vì còn ít quá cho nên thường thì các em vừa phụ 
giúp vừa sinh hoạt chung với Thiếu! Ngoài Ấu, Thiếu 
chúng tôi còn có Làng Bách Hợp Hoa Lư. Ban Huynh 
Trưởng LĐ hiện được 7 Trưởng. Không thể nào không 
nhắc đến lực lượng các Phụ huynh hùng hậu luôn sát 
cánh với BHT trong các hoạt động của LĐ.
 Liên Đoàn Hoa Lư sinh hoạt mỗi tháng hai lần vào 
các ngày thứ bẩy từ 15:00 đến 19:00, có khi đến 20:00 
giờ. Sinh hoạt định kỳ của các em bao gồm phần học 
tiếng Việt, sinh hoạt chuyên môn và trò chơi ngoài trời. 
Nơi sinh hoạt là một căn hầm của nhà thờ Công giáo 
Farmsen, Hamburg. Nơi đây cũng là nơi sinh hoạt của 
HĐ Công giáo Đức, DPSG và ban phụ lễ nhà thờ. Để 
góp sức với nhà thờ, LĐ chúng tôi thường tham gia các 
hoạt động hàng năm: lễ mùa hè, lễ Giáng Sinh. Chủ 
nhật  25.10.15 vừa qua tất cả các em, Trưởng, LBH và 
Phụ huynh cùng góp sức làm chả giò và mì xào bán sau 
lễ Welt-Missionsonntag (lễ truyền giáo ngày chủ nhật 
thế giới) mà LĐ chúng tôi được cho phép gây quỹ sinh 
hoạt. 
Hàng năm LĐ còn tham gia các hoạt động với Hội 
người Việt Tị Nạn CS tại Hamburg. "Đoàn vũ" của Ấu 

đoàn cũng thường luyện tập để tham gia vào Hội Tết 
Nguyên đán và Tết Trung thu. Các em Thiếu giúp sức 
với Phụ Huynh, LBH và các Trưởng trong việc làm trò 
chơi và bán hàng gây quỹ. Từ 5 năm nay LĐ tham gia 
với tổ chức "Terre des homes“ dịp lễ mùa hè qua các trò 
chơi cho trẻ em và bán thức ăn. Đây là một tổ chức thế 
giới thường giúp đỡ trẻ em Phi châu và các nước chậm 
tiến. Tổ chức này đã thành lập làng hòa bình giúp các 
trẻ em tàn tật tại VN trước năm 75.
Hàng năm chúng tôi tham gia các trại Hướng Đạo với 
Chi Nhánh Đức và cố gắng tổ chức trại của Liên Đoàn 
vào mùa hè để tất cả thành viên LĐ có dịp gần gũi và 
kết thân với nhau. Mong ước mỗi kỳ nghỉ của các em 
(xuân, hè, thu, đông) có thể tổ chức cho các em những 
ngày trại cuối tuần hay nhiều ngày đến nay chưa thực 
hiện được. Ban Huynh Trưởng Hoa Lư và làng Bách 
Hơp có điểm đặc biệt: 2/3 là phụ nữ. Các chị rất tích 
cực trong mọi hoạt động của LĐ và thường so sánh, áp 
dụng những hoạt động giáo dục hữu ích của người Đức 
bổ sung vào sinh hoạt Liên Đoàn. 
Nhìn lại 10 năm qua chúng tôi không khỏi bùi ngùi 
khi nhắc đến Tr. Phan Phú Đạt, một Trưởng Thiếu xuất 
sắc đã lìa rừng vào năm 2009. Các Trưởng Trương Lệ 
Hồng, Tr. Lê Titi, Tr. Đỗ Tú Anh đã góp sức rất nhiều 
vào thời gian phôi thai của Liên Đoàn, gầy dựng Ấu 
đoàn và đào tạo các Thiếu sinh ban đầu. 
Với một niềm lạc quan chúng tôi hy vọng LĐ Hoa Lư 
- Hamburg sẽ tiếp tục góp sức với CN Đức, giữ vững 
được phong trào và tạo cơ hội cho các em có một môi 
trường sinh hoạt lành mạnh và hữu dụng.

27.10.2015
Thay mặt BHT Liên Đoàn Hoa Lư Hamburg, CN Đức

Nguyễn Thị Hoàng Hải   

Liên Đoàn Hoa Lư - Hamburg, CN Đức.
Nhìn lại chặng đường 10 năm thành lập
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch): ĐỨC 

 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN HÙNG VƯƠNG

 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Franfurt am / Maim

 ► Quốc Gia (Nation): Đức quốc

 ► Thành lập ngày (Established): 1987

 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Nguyễn Minh Hung

 ► Điện thư (Email): baokt@arcor.de  

 ► Điện thoại (Phone): 

 ► Trang nhà (Web Site): www.ldhv.tk

 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Gemeindehaus St Lioba, Ben Gurion Ring 16a, 60437 Franfurt/ M  

 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 14:00 - 19:30

 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 28

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units):  3

Tên Đơn vị Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị

1. Ấu Phu Dong 10   Trưởng Nguyễn thi Thuy, Phan thi Binh

2. Thiếu Lac Long Quan 14 Trưởng Nguyễn Minh Hoang, Phan quoc Viet 

3. Thanh 4 Trưởng Nguyễn Minh Hung

 LIÊN ĐOÀN HÙNG VƯƠNG
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Liên đoàn Hùng Vương là đơn vị trực 
thuộc Hội đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam,  
Chi Nhánh CHLB Đức. Liên Đoàn Hùng Vương được 
thành lập và ra mắt vào tháng tư năm 1987 tại trại Bách 
Hợp 1, Karben v.  
Liên đoàn trưởng: Trưởng Nguyễn Minh Hùng

Địa bàn hoạt động của HV là thành phố Frankfurt am 
Main, được Hội Đồng Âu châu chọn làm "Thủ Đô Tài 
Chánh của Âu Châu", viết tắt Ffm, thuộc phần đất Tây 
Đức, khác với Frankfurt Oder bên phía Đông.
LĐ HV hiện gồm một đàn Ấu, Thiếu đoàn Lạc Long 
Quân, một Tuần Thanh và Làng Bách Hợp Frankfurt. 
Tổng số các em hiện tại khoảng 20.
Mỗi tháng LĐ sinh hoạt một lần vào Chủ nhật giữa 
tháng tại Gemeindehaus St Lioba, Ben Gurion Ring 
16a - 60437 Frankfurt am Main, từ 14:00 đến khoảng 
18:00, sau đó cùng dùng bữa ăn tối chung và khoảng 
19:30 chia tay.
Mỗi năm có trại Liên đoàn hoặc du lịch.
Liên đoàn luôn tích cực hỗ trợ Chi nhánh trong các 
sinh hoạt chung như trại Chi nhánh hoặc các khóa 
huấn luyện.

Ngoài những chương trình huấn luyện HĐ và học 
tiếng Việt, LĐ còn có một Đội Lân, một Đội Văn nghệ, 
hàng năm góp sức với Cộng đồng người Việt quốc gia 

tại Frankfurt tổ chức Mừng Xuân Đón Tết, cùng các 
Sắc Dân sinh sống tại Ffm tham dự ngày Đa Văn Hóa 
do Chính quyền địa phương tổ chức cũng như những 
chương trình gây quỹ từ thiện của Nhà Thờ. Ngoài ra 
trong sinh hoạt LĐ cũng thường tổ chức mừng Tết 
Trung Thu hoặc Giáng sinh cho các em.
Hiện tại sĩ số đang sinh hoạt trong Liên đoàn khoảng 
50 người.

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG  
Gần 30 năm qua liên đoàn vẫn ủng hộ và góp sức với 
Hội NVTNCS tại Frankfurt và vùng phụ cận trong 
những công việc tổ chức mang đến ích lợi chung, gắn 
bó tình đoàn kết của các người Việt đang sinh sống ở 
trong và quanh vùng Frankfurt như các công tác trang 
trí, vệ sinh, trật tự, bán vé, … mỗi khi có dịp sinh hoạt 
cộng đồng chung và nhất là đóng góp đều đặn những 
tiết mục văn nghệ bảo tồn văn hóa qua các ban ca, vũ, 
nhạc, kịch và đội lân.

SINH HOẠT XÃ HỘI 
- Quyên góp, giúp đỡ và chia sẻ đau thương với những 
nơi có thiên tai, bão lụt, bị nạn đói đe dọa…
- Thăm viếng sinh hoạt chung với các người già trong 
viện dưỡng lão.
- Tham dự những ngày diễn hành ĐA VĂN HÓA.

Vài hình ảnh sinh hoạt của Liên Đoàn:

ngày khai mạc trại hè LĐ. Trại Văn Lang 3.

hình chụp trại Bách Hợp 1, năm 1987.  Ngày ra mắt Liên Đoàn Hùng Vương
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Tr. Minh Hùng khai mạc trại.

LĐ tham dự trại Chi Nhánh Bách Hợp 24
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Tr. Minh Hùng khai mạc trại.
 LĐ thăm viếng thắng cảnh Bá Linh

ban Ca Vũ Nhạc Kịch của LĐ trong dịp trình diễn văn nghệ tại Bá Linh
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch): ĐỨC 
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN SÀO NAM
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Berlin 
 ► Quốc Gia (Nation): Cộng Hòa Liên Bang Đức
 ► Thành lập ngày (Established): 1983 
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Đặng Hoàng Bá
 ► Điện thư (Email): hbdc16@online.de  
 ► Điện thoại (Phone): +49 015733284807
 ► Trang nhà (Web Site): 
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Nhà thờ Christ Koenig, Berlin-Luebars  
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 1 lần/tháng, 11:00 – 15:00
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 21
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units):  3

Tên Đơn vị Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị

1. Ấu đoàn: Lạc Hồng 5   Trưởng Huỳnh thị Thu Vân

2. Thiếu đoàn: Việt Điểu 6 Trưởng Nguyễn Quang Hào

3. Tráng, Thanh, Trưởng 10 

LIÊN ĐOÀN SÀO NAM - BERLIN
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LIÊN ĐOÀN SÀO NAM - BERLIN 
Sau gần hai tháng "thí nghiệm", LĐ Sào Nam (SN) "tái 
xuất giang hồ" trở lại với một kỳ trại được tổ chức vào 
2 ngày 03 - 04 tháng 10 vừa qua mà cả bao năm trời đã 
tạm vắng bóng sinh hoạt chính thức cùng CN. 
Địa điểm là sân sau ngôi nhà thờ.Christ Koenig, đây 
cũng là "Liên đoàn quán mới" của SN. Đúng vào thời 
điểm này, Hội Đồng Trưỏng CN đã về họp tại nơi đây, 
Bálinh, cho nên có thể nói cũng là dịp để LĐ-SN "trình 
làng cùng các Trưởng" về việc trở lại CN của LĐ mình!

Hiện tại, LĐ-SN gồm 1 Thiếu đoàn và 1 Ấu đoàn cùng 
một đám nhi, tổng cộng khoảng trên 20 em cùng với 6 
Huynh Trưởng và Tân LĐT là Tr. Đặng hoàng Bá.
Vì toàn "dân mới" cho nên hy vọng chậm nhất là trại 
Bách Hợp 22 vào dịp Lễ Phục sinh năm tới của CN, 
các em sẽ tuyên hứa, nhập bầy, nếu LĐ không thể làm 
sớm hơn. Cũng phải nói là nhờ sự nhiệt tình tiếp sức 
của Phụ huynh-thân hữu và HĐTrN mà anh chị em 
Trưởng mới "mạnh dạn tái lập SN!" 

Khoảng đầu thập niên 80, 3 đơn vị đầu tiên của CN-
Đức về phía đông là Sào Nam lọt thỏm vô "tây Bá linh" 
do Trưởng Huỳnh đa Thức thành lập, phía tây là LĐ 
Thất Sơn ở Mönchengladbach với Tr. Bùi hữu Tuấn và 
tận phía Nam, LĐ Quang Trung với Tr. Tô văn Phước, 
hai năm sau ở miền trung là liên đoàn Hùng Vương 

với trưởng Võ Vĩnh, rồi liên đoàn Cửu Long, liên đoàn 
Lê-Lợi. Sang giữa thập niên 90, LĐ Thất Sơn, Quang 
Trung, Cửu Long và Lê Lợi đã ngưng sinh hoạt, chỉ còn 
lại SN và HV với bao thăng trầm.  Đến năm 2006 xuất 
hiện trên vùng đất phiá bắc ngay thành phố hải cảng 
Hamburg một liên đoàn mới, Liên đoàn Hoa Lư , độc 
đáo gồm toàn trưởng mới, chưa ai đã qua một ngày làm 
trưởng, và vào dịp trại Phục sinh năm tới sẽ mừng tròn 
10 tuổi.

Ngoài những lần tham dự trại Âu châu và CN, LĐ-SN 
cũng tổ chức trại riêng ở Nauy, Đan Mạch, Áo..v..v.. 
Nhưng có lẻ sinh hoạt sôi động nhất của SN là cuối năm 
1989 khi bức tường "ô nhục Bá linh sụp đổ", những 
người Việt miền Bắc, qua mỹ từ "công nhân hợp tác 
lao động" ở Đông Đức, đã theo làn sóng tường đổ chạy 
sang Tây Đức tìm...tự do và LĐ-SN đã bận rộn suốt 
trong khoảng thời gian này, coi như 24/24! : hướng dẫn 
tìm chỗ ở tạm, giúp làm giấy tờ và thông dịch....

Hy vọng với nhiệt tình của các Trưởng trở lại PT, với 
sự hổ trợ của Phụ huynh-thân hữu và HĐTrN, LĐ-SN 
chầm chậm sẽ "hồi sinh", chắc chắn không như ngày 
xưa nhưng cũng sẽ gắn bó với CN ... đến cùng.

Người ghi: Nguyễn ngọc Anh
  Bálinh, 08.11.2015
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Hiep luc 1983 va HDVN tai Y
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Hiep luc 1983 va HDVN tai Y

Lớp học ngoài trời
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Vũ Thu Hồng
Liên Đoàn Thuận Hóa

Vinh Bao Huy
Liên Đoàn Văn Lang

Ngô Đình Trí
Trưởng Đại Diện Chi Nhánh Pháp

1. Liên Đoàn Văn Lang 39 Tr. Vinh Bao Huy baohuy.hdvn@gmail.com

2. Liên Đoàn Thuận Hóa 28 Tr.  Vũ Thu Hồng thvu196@yahoo.fr

Trưởng Đại Diện Chi Nhánh Pháp:  Tr. Ngô Đình Trí

 ►Điện thư (Email): 

 ►Điện thoại (Phone): 

 ►Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 67

 ►Tổng số các Liên Đoàn trực thuộc (Number of Sub Units): 2

Tên Liên Đoàn Số Đoàn Sinh Liên Đoàn Trưởng Liên Lạc 

CHI NHÁNH PHÁP
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 LIÊN ĐOÀN VĂN LANG

1. Tráng đoàn Phạm Ngũ Lão 4   Trưởng Tram NGUYEN

2. Thanh đoàn Lê Lai 9  Trưởng Bao Huy VINH

3. Thiếu đoàn Trần Quốc Toản 16 Trưởng Mai Philippine LE VU

4. Ấu đoàn Phù Đổng Thiên Vương 8  Trưởng My Linh PHAM

5. Nhi đoàn Đinh Bộ Lĩnh 9  Trưởng Phuong DÖ DUY

 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch): Chi Nhánh Pháp
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name):  LIÊN ĐOÀN VĂN LANG
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): ANTONY
 ► Quốc Gia (Nation):Pháp Quốc
 ► Thành lập ngày (Established): 1995
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. VINH Bao Huy
 ► Điện thư (Email): baohuy.hdvn@gmail.com  
 ► Điện thoại (Phone): 
 ► Trang nhà (Web Site): http://www.scout-vanlang.net/
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Antony
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 1 ngày hàng tháng (10 giờ đến 15 giờ)
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 39 trẻ và 17 người lớn: tổng cộng là 56 người 
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units):  5

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị



161

Liên đoàn Văn Lang 
được thành lập vào năm 1995 với các Tr Nguyễn 
Phương Túy, Tr Lý Trí Thanh Lương.
LĐ đóng đô ở Antony một tỉnh ngoại ô phía nam của 
Paris. Trung bình liên đoàn sinh hoạt một lần mỗi tháng. 
Nơi họp là trường Sainte Marie rộng rãi và thoáng mát. 
Vào mùa hè, liên đoàn bày trò chơi và pique nique ờ 
công viên nổi tiếng Parc Des Sceaux.
 Liên đoàn gồm có 12 trưởng (đa số là trưởng trẻ đã 
từng là Sói, Thiếu, Thanh và Tráng của LĐ Văn Lang )
Hiện nay có khoảng 50 em. Liên đoàn trưởng là trưởng 
Vĩnh Bảo Huy. 

Mỗi năm liên đoàn có ba kỳ trại:  tháng 11 vào lễ các 
Thánh (Toussaint), tháng 4 vào lễ Phục sinh và vào 
mùa hè. Đó là dịp cho các em thực tập các thủ công 
của trại, sống đoàn kết trong tinh thần kỷ luật và biết 
chia sẻ trong một cộng đồng nhỏ vui tươi. Các em mạo 
hiểm, tìm tòi, khai phá và tập giữ những trách nhiệm 
trong một cộng đồng dân chủ².
Ngoài ra liên đoàn còn tổ chức văn nghệ Tết. Mỗi kỳ 
họp hàng tháng các em được tham gia chương trình  « 
Vui Học Việt » để các em học tiếng Việt và sống lại các 
tập tục và truyền thống Việt Nam.  Chương trình « Vui 
Học Việt » không phải là sinh hoạt của riêng LĐ Văn 
Lang, chương trình còn được mở cho người ngoài LĐ 
VL tham dự . LĐ có 5 ngành : 

 ► Ngành Nhi (gia đình Gấu con) : từ 5 đến 7 tuổi- Châm ngôn : chia sẻ  - Viền khăn màu cam
 ► Ngành Ấu : từ 7 đến 11 tuổi  - Châm ngôn : gắng sức 
 ► Ngành Thiếu : từ 11 đến 15 tuổi - Châm ngôn : sắp sẵn  
 ► Ngành Thanh: từ 15 đến 17 tuổi - Châm ngôn : khai phá 
 ► Ngành Tráng : từ 18 đến 25 tuổi - Châm ngôn : giúp ích  
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 LIÊN ĐOÀN THUẬN HÓA

1. Ấu Đoàn Phù Đổng 6   

2. Thiếu Đoàn Nguyễn Huệ 8  

3. Thanh Đoàn Lê Lợi 8  

4. Tráng Đoàn Nguyễn Trãi 6  

 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch): Chi Nhánh Pháp

 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name):  LIÊN ĐOÀN THUẬN HÓA

 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Paris

 ► Quốc Gia (Nation): Pháp Quốc

 ► Thành lập ngày (Established): 2003

 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Vũ Thu Hồng

 ► Điện thư (Email): thvu196@yahoo.fr  

 ► Điện thoại (Phone): 01.49.14.00.31

 ► Trang nhà (Web Site): scout-thuanhoa.net

 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Centre St Paul 8 allée Jean-Paul Sartre 77186 Noisiel

 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 3:30PM-5:30PM 1st & 3rd Sunday

 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 28 

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units):  4

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
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1. Liên Đoàn Bách Việt 80 Tr. Hồ Văn Chánh hovc@hotmail.com

2. Liên Đoàn Hoa Lư  Tr.   

3. Liên Đoàn Lạc Việt  Tr. Vũ Đức Tuynh dtvu@adam.com.au

4. Liên Đoàn Phù Đổng  Tr.  

5. Liên Đoàn Trần Hưng Đạo  Tr. Vincent Phan vphan@au.methven.com

6. Liên Đoàn Văn Lang 90 Tr. Trần Công Thúy Định dinhtran1199@gmail.com

7. Liên Đoàn YetKieu  Tr.  
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CHI NHÁNH ÚC

Trưởng Đại Diện Chi Nhánh Úc: Trần Công Thúy Định

 ►Điện thư (Email): dinhtran1199@gmail.com

 ►Điện thoại (Phone): 

 ►Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 170

 ►Tổng số các Liên Đoàn trực thuộc (Number of Sub Units): 7

Tên Liên Đoàn Số Đoàn Sinh Liên Đoàn Trưởng Liên Lạc 

Vũ Đức Tuynh
Liên Đoàn Lạc Việt

Vincent Phan
Liên Đoàn Trần Hưng Đạo

Liên Đoàn Hoa Lư

Trần Công Thúy Định
Liên Đoàn Văn Lang

Hồ Văn Chánh
Liên Đoàn Bách Việt

Liên Đoàn Phù Đổng Liên Đoàn YetKieu

LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG CHI NHÁNH ÚC
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 LIÊN ĐOÀN VĂN LANG

1. Tráng Đoàn Nguyễn Trãi 12   

2. Thanh Đoàn Thăng Long 17 Tr. Trần Công Thúy Định

3. Thiếu Đoàn  Hùng Vương 42 Tr. Lê Thanh Thúy

4. Ấu Đoàn Âu Lạc 19 Tr. Ánh Nguyễn

 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch): Chi Nhánh Úc

 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name):   LIÊN ĐOÀN VĂN LANG

 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Canley Heights / NSW

 ► Quốc Gia (Nation): Australia

 ► Thành lập ngày (Established): May 1992

 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Trần Công Thúy Định

 ► Điện thư (Email): dinhtran1199@gmail.com 

 ► Điện thoại (Phone): +61430533396

 ► Trang nhà (Web Site):

 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 99GladstoneSt, Canley Heights

 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Sunday, 2pm - 4pm

 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 90 

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units):  4

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
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 LIÊN ĐOÀN BÁCH VIỆT

1. Tráng Đoàn Lam Sơn 15   Tr. Ho Kim Thu

2. Thanh Đoàn Thang Long 20 Tr. Dang Tran Dan 

3. Thiếu Đoàn Quang Trung 25 Tr. Ho Thong

4. Ấu Đoàn Phù Đổng 20 Tr. Jenny Huynh

 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch): Chi Nhánh Úc

 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name):   LIÊN ĐOÀN BÁCH VIỆT

 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Sydney

 ► Quốc Gia (Nation): Australia

 ► Thành lập ngày (Established): 13/6/1989

 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Ho Van Chanh

 ► Điện thư (Email): hovc@hotmail.com 

 ► Điện thoại (Phone): +61 410 623 548

 ► Trang nhà (Web Site): www.ldbachviet.com

 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 70 Restwell St Bankstown NSW, Australia

 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Sunday, 10am to 12pm

 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 80 

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units):  4

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
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Hướng đạo VN miền Tây Nam Hoa Kỳ có 15 Liên Đoàn khoảng 2500 đoàn sinh, khoảng 78 đơn vị (Nam 
và Nữ Hướng Đạo). Các sinh hoạt tiêu biểu các Liên Đoàn gồm có Lễ Chào Cờ Đầu Năm Âm Lịch, và tưởng 
nhớ ngày sinh của BP, Trại Liên Kết, Ngày phục vụ cộng đồng, rửa xe gây quỹ cứu trợ nạn nhân Katrina, Haiti, 
Nhật Bản, các gian hàng trong Làng Việt Nam trong Hội Tết sinh viên.
Miền Tây Nam Hoa Kỳ cũng tổ chức Trại Thẳng Tiến VIII, và các Trại Truyền Thống Văn Hóa và Huấn Luyện 
Trưởng. Và nhất là nơi tổ chức Hội Nghị Trưởng Costa Mesa, 1983, cái nôi của Hội Đồng Trung Ương Hướng 
Đạo Việt Nam.

Trưởng Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ: 

 Tr. Nguyễn Tấn Tiến 

 ►Điện thư (Email): vikingsco@yahoo.com

 ►Điện thoại (Phone): 

 ►Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 2622

 ►Tổng số các Liên Đoàn trực thuộc (Number of Sub Units): 15

Tên Liên Đoàn Số Đoàn Sinh Liên Đoàn Trưởng Liên Lạc 

MIỀN TÂY NAM HOA KỲ

174

1. Liên Đoàn Bạch Đằng Giang  Tr. Nguyễn Duy Việt explr1930@aol.com
2. Liên Đoàn Chi Lăng 278 Tr. Nguyễn Charles Tuấn Tú info@chilang279.org 
3. Liên Đoàn Chí Linh 267 Tr. Trương Vinh vinh_truong88@yahoo.com
4. Liên Đoàn Hoa Lư 297 Tr. Tammy Nguyễn tammynguyen92677@yahoo.com
5. Liên Đoàn Hoàng Sa 42 Tr. Nhan Thiện Hùng liendoanhoangsa@yahoo.com
6. Liên Đoàn Hùng Vương 130 Tr. Nguyễn Đình Tùng tung.nguyen92867@yahoo.com
7. Liên Đoàn Hướng Việt 310 Tr. Nguyễn Hữu Khanh ldhuongvietleaders@gmail.com
8. Liên Đoàn Lạc Việt 117 Tr. Lưu Dân Thoại thoaisteve@yahoo.com
9. Liên Đoàn Lam Sơn 168 Tr. Nguyễn Tư Nhân nhanlamson@yahoo.com
10. LĐ Quang Trung-Ngọc Hồi 83 Tr. Trần Mindy mindytran.ayers@gmail.com
11. Liên Đoàn Thăng Long 142 Tr. Lê thế Ngọc Bảo ltnb10@yahoo.com
12. Liên Đoàn Trường Sơn 193 Tr. Đỗ Xuân Hương huong939@gmail.com
13. Liên Đoàn Trùng Dương 99 Tr. Randy Nguyễn y2krandy_2000@yahoo.com
14. Liên Đoàn Văn Lang 119 Tr. Phạm  Phongnhã socnaukientri@hotmail.com
15. Liên Đoàn Vạn Kiếp 77 Tr. Nguyễn Hữu Đức huongdaovankiep@gmail.com



Huế Quế Trung
Secretary

Nguyễn Tấn Tiến
Representative

Bùi Ngọc Cầu
Treasurer

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN MIỀN TÂY NAM HOA KỲ

LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG MIỀN TÂY NAM HOA KỲ
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Lê thế Ngọc Bảo
Liên Đoàn Thăng Long

Đỗ Xuân Hương
Liên Đoàn Trường Sơn

Randy Nguyễn
Liên Đoàn Trùng Dương

Phạm  Phongnhã
Liên Đoàn Văn Lang

Nguyễn Charles Tuấn Tú
Liên Đoàn Chi Lăng

Tammy Nguyễn
Liên Đoàn Hoa Lư

Nguyễn Duy Việt
Liên Đoàn Bạch Đằng Giang

Nhan Thiện Hùng
Liên Đoàn Hoàng Sa

Nguyễn Hữu Khanh
Liên Đoàn Hướng Việt

Lưu Dân Thoại
Liên Đoàn Lạc Việt

Nguyễn Tư Nhân
Liên Đoàn Lam Sơn

Nguyễn Đình Tùng
Liên Đoàn Hùng Vương

Trần Mindy
Liên Đoàn Quang Trung-Ngọc Hồi

Nguyễn Hữu Đức
Liên Đoàn Vạn Kiếp

Trương Vinh
Liên Đoàn Chí Linh



176

 ► Tháng Tư năm 1975: Liên Đoàn Lạc 
Việt được Trưởng Trương Trọng Trác 
thành lập tại Camp Pendleton để sinh 
hoạt và giúp ích đồng bào tỵ nạn trong 
cuộc sống mới. Một số các trưởng cùng 
sinh hoạt trong Liên Đoàn Lạc Việt như 
Tr. Nguyễn Đoàn, Nguyễn Bôn, Nguyễn 
Thế Thanh, Lê Minh Lý đã tiếp tục xây 
dựng phong trào Hướng Đạo Việt Nam 
Hải Ngoại sau khi trại tỵ nạn đóng cửa. 
 ► Tháng 2 năm 1976: Hai trưởng Nguyễn 
Thế thanh và Lê Minh Lý cùng với các 
trưởng khác họp lại và thành lập Kha 
Đoàn Hướng Việt (Explorer Post 304) 
vào tháng 4 năm 1976 với Kha Trưởng 
Lê Văn Lân, Kha Phó Nguyễn Thế Thanh 
và các Trưởng Lê Minh Lý, Đỗ Hữu Tầm 
và Nguyễn Văn Lượm (1976 – 1979). 
 ► Tháng 2 năm 1979: Hai Trưởng Lê Minh 
Lý và Đỗ Hữu Tầm thành lập Kha Đoàn 
Chi Lăng và phát triển thành Liên Đoàn 
Chi Lăng.
 ► Tháng 6 năm 1980: Hai trưởng Nguyễn 
Bôn và Nguyễn Đoàn thành lập Kha 
Đoàn Trường Sơn (post 680) và phát 
triển thành Liên Đoàn Trường Sơn (theo 
ĐS Kỷ Niệm 35 năm LĐHĐTS). 
 ► Sau Hội Nghị Trưởng Costa Mesa 1983, 
Trưởng Trần Xuân Đức được mời làm 
Ủy Viên Liên Lạc các đơn vị Hướng Đạo 
của vùng Nam California.
 ► Vào cuối thập niên 1990, Miền Tây Nam 
mời Tr. Mai Hiếu Trực làm Ủy Viên Đại 
Diện Miền, có 5 đơn vị HĐ.
 ► Năm 2002 Miền Tây Nam mời Tr. Phùng 
Mạnh Tâm làm Ủy Viên Đại Diện Miền, 
có 6 đơn vị HĐ.
 ► Năm 2004 Miền Tây Nam mời Tr. 

Nguyễn Tiến Minh làm Ủy Viên Đại 
Diện Miền Tây Nam, có 7 đơn vị HĐ 
 ► Năm 2006 Miền Tây Nam bầu Tr. Nguyễn 
Tư Nhân làm Ủy Viên Đại Diện Miền, 
có 12 đơn vị HĐ ghi danh sinh hoạt với 
HĐTƯ HĐVN
 ► Năm 2008 Miền Tây Nam nhận sự ủy 
nhiệm của Ban Thường Vụ HĐTƯ 
HĐVN giao phó tổ chức ngày kỷ niệm 
25 năm Hội Nghị Costa Mesa.
 ► Năm 2013 Miền Tây Nam nhận sự ủy 
nhiệm của Ban Thường Vụ HĐTƯ 
HĐVN giao phó tổ chức ngày kỷ niệm 
30 năm Hội Nghị Costa Mesa.
 ► Năm 2014 Miền Tây Nam bầu Tr Nguyễn 
Tấn Tiến làm Ủy Viên Đại Diện Miền, 
có 14 đơn vi. HĐ ghi danh sinh hoạt với 
HĐTƯ HĐVN. 
 ► Năm 2015 có 15 đơn vị HĐ ghi danh 
sinh hoạt với HĐTƯ HĐVN.  

1979 Liên Đoàn Chi Lăng
1980 Liên Đoàn Trường Sơn
1981 Liên Đoàn Lam Sơn
1983 Liên Đoàn Vạn Kiếp
1988 Liên Đoàn Hùng Vương
1997 Liên Đoàn Hoa Lư
2001 Liên Đoàn Chí Linh
2004 Liên Đoàn Văn Lang
2004 Liên Đoàn Bạch Đằng Giang
2005 Liên Đoàn Hướng Việt
2005 Liên Đoàn Thăng Long
2007 Liên Đoàn Quang Trung-Ngoc Hồi
2013 Liên Đoàn Hoàng Sa
2014 Liên Đoàn Trùng Dương
2015 Liên Đoàn Lạc Việt

Hướng Đạo Việt Nam
Miền Tây Nam Hoa Kỳ
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LIÊN ĐOÀN CHI LĂNG
 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Nam Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN CHI LĂNG
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Fountain Valley, California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 22 tháng 2 năm 1979
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Nguyễn Charles Tuấn-Tú
 ► Điện thư (Email): info@chilang279.org
 ► Điện thoại (Phone): 949-689-9754
 ► Trang nhà (Web Site): www.chilang279.org
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Windsor Park, Santa Ana, California
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Chủ Nhật (3-4 lần/1 tháng) từ 9:00 sáng - 12:00 trưa. 
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 278
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 9

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
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1. Bầy Lạc Long  49   Bầy Trưởng Vũ Anh  Chương
2. Bầy Âu Cơ 52 Bầy Trưởng Trần Felicia
3. Thiếu Đoàn Hàm Tử 20 Hạc Trắng Lưu Hoàng Tuấn
4. Thiếu Đoàn Chương Dương     20 Thiếu Trưởng Nguyễn Dinh
5. Thiếu Đoàn Như Nguyệt 32 Thiếu Trưởng Phùng Kim Thy
6. Kha Đoàn Chi Lăng ( Varsity Team) 16    Kha Trưởng Vũ Peter
7. Thanh Đoàn Chi Lăng 20    Thanh Trưởng Nguyễn Britany
8. Tráng Đoàn Bách Việt (Venturing Crew) 20 Thanh Trưởng Lê Phong Patrick
9. Tráng Đoàn Chi Lăng 49 Tráng Trưởng Phùng Quang Viên



179

Hội Trưởng: Anh Nguyễn Paul Tuấn 
Hội Phó: Anh Tô Hoàng, Anh Cao Xuân Huy, Chị Dương Vân

Kiểm soát viên Tài chánh:  Anh Trần Cao Bình
Ban Cố Vấn: Anh Lê James Phẩm và  anh Nguyễn Thế Hùng

Ban Đại diện Phu huynh

Liên Đoàn Trưởng: Nguyễn Charles Tuấn Tú
Liên Đoàn Phó: Phạm thị Thiện Tâm
Liên Đoàn Phó: Phạm Minh Hoàng

Trưởng Cố Vấn Liên Đoàn: 
Tr. Lê Minh Lý

Tr. Nguyễn Văn Phú
Tr. Ngô Hoàng Minh

Tr. Nguyễn Duy Trường Sơn
Tr. Nguyễn Thụy Vũ
Tr. Lê Minh Hoàng
Tr. Khưu Quốc An

Trưởng Ủy Viên:
Tr. Phùng Quang Viên (Ngành Tráng)

Tr. Nguyễn Brittany (Ngành Kha/Thanh)
Tr. Sang Cao (Ngành Thiếu)
Tr. Đỗ Cường (Ngành Ấu)

•	Tr. Bạch Jacob
•	Tr. Đào Chris.
•	Tr. Đinh Anthony Tâm
•	Tr. Đỗ Cường
•	Tr. Đoàn Christine
•	Tr. Lê Khanh
•	Tr. Lê Linh
•	Tr. Lê Phong Patrick
•	Tr. Lưu Hoàng Tuấn
•	Tr. Lý Kevin
•	Tr. Ngô Mary
•	Tr. Nguyễn Brittany
•	Tr. Nguyễn Dinh
•	Tr. Nguyễn Khoa Dennis
•	Tr. Nguyễn Michael
•	Tr. Nguyễn Mỹ Phượng
•	Tr. Nguyễn Tammy
•	Tr. Nguyễn Vaugh
•	Tr. Phạm Kelly

•	Tr. Phạm Khải
•	Tr. Phùng Kim Thy
•	 Tr. Phùng Quân 
•	Tr. Sang Cao
•	Tr. Trần Alex
•	Tr. Trần Công Đức
•	Tr. Trần Daniel
•	Tr. Trần Felicia
•	Tr. Trần Mae
•	Tr. Trần Thu-Hằng
•	Tr. Trần Tom
•	Tr. Trần Vân
•	Tr. Trương Thị Quỳnh Trâm
•	Tr. Võ Jenny
•	Tr. Võ Michelle
•	Tr. Võ Quy
•	Tr. Vũ Chương
•	Tr. Vũ Peter
•	Tr. William Deaton

 Hội Đồng Trưởng LĐ Chi Lăng
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Thành quả
Trong suốt tiến trình 36 năm sinh hoạt, LĐ Chi Lăng đã đào tạo: 71 Eagle Scouts, 4 Eagle Palms, 32 Gold Award 
Recipients. Đặc biệt 2 anh em Kha sinh Nguyễn Koby và Thiếu sinh Nguyễn Ben đã đạt được hết tổng số 137 Merit 
Badges. Từ ngày thành lập Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ, chỉ có 232 Hướng Đạo Sinh (HĐS) trên toàn quốc đã 
thu đạt hết tổng số Merit Badges hiện hành theo từng thời gian. Nguyễn Koby và Nguyễn Ben là 2 HĐS gốc Việt 
đầu tiên trong số 232 HĐS này.  

Sứ mệnh Liên đoàn Chi Lăng
 Hướng dẫn và rèn luyện các em đoàn sinh: 

 ► Học các kỹ năng hướng đạo và tham gia những sinh hoạt ngoài trời như cắm trại, thám du để gần gũi với thiên 
nhiên.

 ► Tạo cơ hội thăng tiến cho các em đoàn sinh trong xã hội Hoa Kỳ qua các chương trình đẳng thứ của Hội 
Hướng Đạo Hoa Kỳ. 

 ► Khuyến khích các em học tập tốt trong học đường và giúp hướng dẫn chọn lựa các ngành học tại các Đại học.
 ► Cùng với phụ huynh, hướng dẫn các em tìm hiểu và học hỏi về tập tục, truyền thống văn hoá, lịch sử của 

người Việt Nam.

85 Years Of Vietnamese Scout Movement
36 Years Of Liên Đoàn Chi Lăng

85 Years Of Vietnamese Scout Movement
36 Years Of Liên Đoàn Chi Lăng
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Khởi đầu  vào ngày 22 tháng 2 năm 1979, Liên Đoàn 
Chị Lăng đã sớm góp phần gìn giữ và phát huy Phong trào 
Hướng Đạo Việt Nam (HĐVN) tại hải ngoại.  Không ngờ 
sứ mạng này đã kéo dài trong suốt 36 năm; 36 năm bền gan 
rèn tâm hồn trong sáng, 36 năm điểm tô cho xã hội loài 
người, 36 năm liên tục nối tiếp con đường của cha anh từ 
năm 1930, qua hai cuộc di tản lịch sử, 1954 và 1975.
Bốn năm sau biến cố đen tối 30-4-1975, Liên Đoàn Chi Lăng 
đã đuợc thành lâp từ  lòng tin mãnh liệt vào lý tưởng trong 
sáng của Phong trào HĐVN cùng với niềm khao khát  được 
nối tiếp tình huynh đệ Hướng đạo đã bộc phát trong các trại 
tỵ nạn.  Tinh thần HĐVN tiếp tục được vun trồng và phát 
triển trong suốt hành trình 36 năm dù phải đương đầu với 
nhiều quan niệm đối nghịch.  Theo truyền thống dân chủ 
khởi nguyên từ ngày thành lập, Liên Đoàn Chi Lăng đã tự 
tìm  những bước tiến đi tiên phong để thích nghi với  hoàn 
cảnh thời đại mà vẫn luôn giữ vững ý chí: “gầy dựng một 
thế giới lành mạnh, tươi đẹp, trong sáng và đầy tình người “.  
Trong một xã hội cởi mở và nhân bản, sự phát triển của Liên 
Đoàn Chi Lăng không phải chỉ có dựa vào ý chí không thôi 
mà còn phải nhờ vào sự trợ giúp của nhiều cá nhân, đoàn 
thể và đặc biệt là Hội Nam và Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ, đã hổ 
trợ như những người huynh đệ chân tình.  Nhờ sự hổ trợ từ 
lúc ban đầu và ý chí vượt qua những khó khăn, Liên Đoàn 
Chi Lăng ngày nay đã trở thành một đại gia đình Chi Lăng 
với nhiều thế hệ sinh hoạt mật thiết như một chi tộc đã cùng 
nhau chia xẻ những thăng trầm lịch sử.   
Thế kỷ 21 đã mang đến nhiều thay đổi nhảy vọt và mở rộng 
thông tin đến khắp mọi nơi. Hướng về Việt Nam, phong 
trào HĐVN đã âm thầm phát triển với rất nhiều tương đồng 
về hình thức sinh hoạt. Phải chăng lòng khao khát lý tưởng 
trong sáng đã đưa đến một phong trào tự phát mà một thời 
đã đào tạo nhiều nhân tài lịch sử vào tiền bán thế kỷ 20?   
 Trong 85 năm lịch sử phong trào HĐVN,  Liên Đoàn Chi 
Lăng đã góp mặt 36 năm trong một hoàn cảnh thật đặc biệt.  
Ngọn lửa HĐVN đã được nối tiếp qua một vòng đại dương 
và vẫn bất biến theo thời gian. Ngọn lửa này đã soi sáng hai 
chữ “danh dự” - danh dự Hướng Đạo và danh dự dân tộc.
Gia đình Chi Lăng tiếp tục vững tiến hành trình Hướng Đạo 
để duy trì danh dự phong trào HĐVN và danh dự của dân 
tộc Việt ■

Since February 22, 1979, Liên Đoàn Chi Lăng had early 
contributed to preserving and promoting the spirit of the 
Vietnamese Scout (HĐVN) movement outside of Vietnam. 
This mission has unexpectedly persisted for thirty-six years: 
thirty-six years of “continuously promoting pure scouting 
spirit”, thirty-six years of “adorning the human society,” thir-
ty-six years of carrying the torch from the forefather and fa-
ther generations since 1930, through two historical exodus: 
one in 1954 and one in 1975.
Four years after the darkest day of April 30, 1975, Liên 
Đoàn Chi Lăng was formed with the fervent belief in the 
pure ideals of the HĐVN movement and the burning de-
sire to continue the scout fellowship that had flourished in 
the refugee camps. The spirit of the HĐVN movement has 
been cultivated and developed during the 35-year journey, 
despite being faced with opposition.   Since its inception, the 
democratic traditions of Liên Đoàn Chi Lăng have shaped 
many pioneering steps which can be adapted to new situa-
tions so that one will “build a brighter and purer world with 
full affection.” In an open and humane society such as ours, 
the expansion of Liên Đoàn Chi Lăng has not merely re-
lied on its members’ willpower but has also depended on the 
support of many individuals and organizations, such as the 
Boy Scouts of America and the Girl Scouts of United States 
of America who have both supported us with pure brother-
hood. With their support and the will to overcome any diffi-
culty, Liên Đoàn Chi Lăng today has become a large family 
with multiple generations of scouts and parents interacting 
as a unit that shares the same ups and downs that were faced 
in its early history.
The 21st century has brought leaping changes and expand-
ed instant information exchange.  In Vietnam, The HĐVN 
movement has quietly developed with many similarities as 
any Vietnamese unit abroad. Has the thirst of pure scout-
ing ideals spontaneously revived the Movement which once 
produced a lot of well-known personalities in Vietnam his-
tory in the early half of 20th century? 
Within the 85-year history of the HĐVN movement, Liên 
Đoàn Chi Lăng has existed in 36 years under very special 
circumstances. The spirit of HĐVN has been carried across 
the ocean but its flame has never flickered. This flame has il-
luminated the word “honor” - The scout honor and the Việt 
dignity.  
Chi Lăng family will continue its scouting journey to main-
tain the honor of the HĐVN movement and the dignity of 
the Vietnamese origins ■

85 Năm Phong Trào HĐVN
36 Năm Liên Đoàn Chi Lăng

85 Years Of Vietnamese Scout Movement
36 Years Of Liên Đoàn Chi Lăng

85 Years Of Vietnamese Scout Movement
36 Years Of Liên Đoàn Chi Lăng



 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Nam Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN CHÍ LINH
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Buena Park / California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 9/01
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Vinh Truong
 ► Điện thư (Email): ldchilinh@gmail.com
 ► Điện thoại (Phone): 714.548.6746
 ► Trang nhà (Web Site):  www.liendoanchilinh.com
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

  Park West Park, Westminster, CA
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time):  9am – noon, Sunday
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 267
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 6

Tên Đơn vị Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị   

182

1. Tráng Đoàn Hồng Đức 12 Tr. Matthew Mai & Hui Ly 

2. Thanh Đoàn Lê Lai 45 Tr. Alina Lee  & Dinh Tran

3. Thiếu Đoàn Lê Lợi 50 Tr. Khoa Tran, Alvin Phan, Brainy Vu, Vinh Truong, Ryan Le

4. Thiếu Đoàn Nhị Trưng 50 Tr. Christine Nguyen, Xuan Loc Van, Katherine Vo, Christina Huynh

5. Ấu Đoàn Nguyễn Trãi 50 Tr. Trish Mai, David Le, Long Phan, Ting Wang, Nghia Tran 

6. Ấu Đoàn Lê Chân 50   Tr. Trish Mai, David Le, Long Phan, Ting Wang, Nghia Tran

LIÊN ĐOÀN CHÍ LINH
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Nam Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN HOA LƯ
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Garden Grove / California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 14 Sept 1997
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Tammy Nguyễn
 ► Điện thư (Email): tammynguyen92677@yahoo.com
 ► Điện thoại (Phone): 714 200 4187
 ► Trang nhà (Web Site): www.liendoanhoalu.com
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 GARDEN GROVE PARK
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 9:00 AM-12:00PM Sunday
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 300+
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 10

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị 

186

1. Ấu Đoàn Nam/Cub Scouts Cờ Lau I  24   Bầy Trưởng Trần Thắng Anthony

2. Ấu Đoàn Nam/Cub Scouts Cờ Lau II 26 Bầy Trưởng Ngô Bá Phú Andrew

3. Ấu Đoàn Nữ/Brownies Mê Linh I 28 Bầy Trưởng Nguyễn Tammy

4. Ấu Đoàn Nữ/Juniors Mê Linh II 29 Bầy Trưởng Nguyễn Jenny

5. Thiếu Đoàn Nam/Boy Scouts Đinh Tiên Hoàng 48 Thiếu Trưởng Nguyễn Trí Tuệ

6. Thiếu Đoàn Nam/Boy Scouts Đinh Bộ Lĩnh 45 Thiếu Trưởng Nguyễn Hoàng Sơn

7. Thiếu Đoàn Nữ/Cadettes Trưng Nhị 25    Thiếu Trưởng Bùi Ngọc Cầu

8. Thiếu Đoàn Nữ/Ambassadors Trưng Trắc  26    Thiếu TrưởngTrìnhTú-AnhThanh  

9. Thanh Đoàn/Venturing Crews Trường Yên 38 Thanh Trưởng Bell Tony

10. Tráng Đoàn/Rover Scouts Vạn Thắng Vương 8  Tráng Trưởng Trần Thanh Vân

LIÊN ĐOÀN HOA LƯ

Lieân Ñoaøn HOA LÖ
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Liên Đoàn Hoa Lư, được thành lập vào tháng 9 năm 1997 tại thành phố Garden Grove, California, Miền Tây 
Nam Hoa Kỳ tiếp nối ý chí của người anh hùng Cờ Lau Đinh Bộ Lĩnh

Sau 18 năm thành lập, Liên Đoàn Hoa Lư vẫn tiếp tục sinh hoạt đều đặn tại Garden Grove Park, bên cạnh trường 
Trung Học Bolsa Grande, nơi tổ chức Hội Tết Sinh viên. Chúng tôi vẫn thường xuyên nhận được các đoàn sinh 
mới gia nhập phong trào. Hiện nay Liên Đoàn Hoa Lư có 10 đơn vị, và trên 300 Đoàn sinh như sau: 

 ► Tráng Đoàn Vạn Thắng Vương (Rover Scouts) 

 ► Thanh Đoàn Trường Yên (BSA Venture -Crew 1299) 

 ► Thiếu Đoàn Nữ Trưng Trắc (GSUSA -Cadette Troop 997) 

 ► Thiếu Đoàn Nữ Trưng Nhị (GSUSA -Cadette Troop 997) 

 ► Thiếu Đoàn Nam Đinh Bộ Lĩnh (BSA -Boy Scouts Troop 299) 

 ► Thiếu Đoàn Nam Đinh Tiên Hoàng (BSA -Boy Scouts Troop 997) 

 ► Ấu Đoàn Mê Linh I (GSUSA -Brownies Troop 997) 

 ► Ấu Đoàn Mê Linh II (BSA - Juniors Troop 997) 

 ► Ấu Đoàn Cờ Lau I (BSA -Cub Scouts Pack 997) 

 ► Ấu Đoàn Cờ Lau II (BSA -Cub Scouts Pack 997). 

Liên Đoàn Trưởng: Nguyễn Tammy 
Liên Đoàn Phó:  Trần Thắng Anthony 

 Hội Đồng Trưởng LĐ HOA LƯ

•	Trưởng Trần Thanh Vân 
•	Trưởng Bell Tony 
•	Trưởng Bell Elizabeth 
•	Trưởng Bùi Ngọc Cầu
•	Trưởng Nữ Trình Tú Anh
•	Trưởng Nguyễn Trí Tuệ

•	Trưởng Nguyễn Hoàng Sơn
•	Trưởng Trần Bryan 
•	Trưởng Bùi Nathan 
•	Trưởng Nguyễn Christine 
•	Trưởng Nguyễn Crystal 
•	Trưởng Nguyễn Michelle 

•	Trưởng Nguyễn Tammy 
•	Trưởng Nguyễn Jenny 
•	Trưởng Ngô Andrew 
•	Trưởng Trần Thắng Anthony 
•	Trưởng Nguyễn Nan 
•	Trưởng Hellen Hoa Hồ

Trưởng Ban Phụ Huynh: Nguyễn Hồng Diệp
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•	 Là một trong những Liên Đoàn Hướng Đạo 
đông nhất Miền Tây Nam Hoa Kỳ, Liên Đoàn 
Hoa Lư luôn có những sinh hoạt, trò chơi mới lạ 
và hấp dẫn cho các Đoàn Sinh của mình.  Liên 
Đoàn hiện nay cũng đã có được những Trưởng trẻ 
trưởng thành từ Hoa Lư đã hoặc đang học trong 
các trường Đại Học trở về Liên Đoàn để tiếp tục 
sinh hoạt hướng dẫn các thế hệ sau.  Liên Đoàn 
Hoa Lư luôn luôn tham gia trong các sinh hoạt 
của Miền Tây Nam Hoa Kỳ nói riêng và Hội Đồng 
Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam nói chung 
như cũng như các dự án phục vụ cộng đồng như 
đóng Chùa Một Cột, Phú Vân Lâu, Thánh Gióng, 
Nhà Sàn trong Hội Tết Sinh Viên hàng năm tại 
Quận Cam.

•	Sự phát triển của Liên Đoàn cũng nhờ một phần 

đóng góp và yểm trợ nhiệt tình từ Hội Phụ Huynh 

và một số mạnh thường quân của Liên Đoàn.   

•	Liên Đoàn Hoa Lư rất hãnh diện đã góp phần đào 

tạo được nhiều thanh thiếu niên hữu ích cho xã hội 

và cộng đồng với 18 Hướng Đạo Đại Bàng (Eagle 
Scouts), 14 Hoàng Kim (Girl Scout Gold Awards), 
28 Giải Thưởng Bạc (Silver Awards), 45 Giải 
Thưởng Đồng (Bronze Awards), 2 Đại Bàng Vũ (Ea-
gle Palm), và 12 Đoàn sinh Xuất Sắc (Ourtstanding 
Scouts). 

•	Nếu có dịp xin mời Quý Trưởng, quý vị ghé thăm 
Liên Đoàn Hoa Lư tại Garden Grove Park, số 9301 
Westminster Ave, Garden Grove, CA 92844 mỗi 
ngày Chủ Nhật từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa ■
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1. Thiếu Đoàn Ngụy Văn Thà 12 Trưởng

2. Thiếu Đoàn Trưng Trắc 5  Trưởng

3. Ắu Đoàn Bầy Nguyễn Thành Trí 14  Trưởng

4. Ấu Đoàn Bầy Trưng Nhị 11 Trưởng

LIÊN ĐOÀN HOÀNG SA

 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Nam Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN HOÀNG SA
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Westminster/California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr.  Nhan Thiện Hùng
 ► Điện thư (Email): liendoanhoangsa@yahoo.com
 ► Điện thoại (Phone): 
 ► Trang nhà (Web Site): 
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

  
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 42
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 4

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
   



191

 Liên Đoàn Hoàng Sa.
Thiệt không có cái dại nào giống như cái dại của “Tui”, 
một liên đoàn được thành lập thường thường thì có một 
nhóm sinh hoạt chung, hoặc tách đoàn thì tệ lắm cũng 
có sẳn vài ba Trưởng, và một số đoàn sinh sẳn có, còn 
“Tui” chơi ngon lắm, một phụ huynh của Liên Đoàn 
Chí Linh ra lập đoàn bắt đầu từ số 0. Ngày cuối năm 
vui vẻ nên xin được “Tám” về sự hình thành của LĐ 
Hoàng Sa.
Nói theo kiểu nhà Phật thiệt là “cái Duyên”.Giửa năm 
2013 có một ngôi chùa tại miền Nam Cali, Sư trụ trì 
muốn thành lập một gia đình phật tử, trong nhóm 
“Quân Sư quạt mo” của thầy có ông dượng rể của 
“Tui” cũng là dân Trưởng Hướng đạo kỳ cựu (cùng 
thời với Trưởng Đổ Phát Hai) dù rằng đã dẹp bỏ hết sự 
đời, quyết chí tu hành mưu cầu thành Phật, nhưng “lụy 
Hướng đạo” chưa dứt hay sao mà ông nói với thầy, 
thầy ơi! lập Gia Đình Phật Tử cũng vậy, tại sao không 
lập một đơn vị Hướng đạo cho các em đoàn sinh được 
hưởng quyền lợi từ program, chuyên hiệu, huấn luyện, 
và nhiều nhiều rất là nhiều lợi ích từ BSA. Thầy nghe 
mùi tai qúa, ừ! cứ quyết định vậy đi. Thật là khốn khổ 
cho thân “Tui” bị “sờ gáy” con coi giúp thầy lập đoàn 
đi nhe, nghe nói tới đó tóc “Tui” dựng đứng, thầy ơi có 
ai phụ con không? Trưởng lấy đâu ra, đoàn sinh ở đâu 
ra, thầy chỉ tay vào lớp Việt Ngử ở Chùa, một cô giáo 
và vài em học sinh!
Không nhận thì “hèn” sợ chơi không đúng với tinh 
thần “liều” cũa dân Hướng Đạo, ba chân bốn cẳng chạy 
về gặp mặt vị Bảo Huynh của “Tui” vấn kế . Anh Hui 
ơi! tình hình như vậy bây giờ em tính sao đây, anh Hui 
phán cho một câu, thì Hùng làm đi, có gì tui giúp cho, 
Hùng làm được mà. Còn đang lây quay tìm kiếm ba cái 
vụ giấy tờ, thì anh Hui ghé nhà đưa cho một packet đầy 

đủ giấy tờ ghi danh với BSA và còn có luôn cả số hiệu 
để lựa chọn, đã vậy còn hẹn sẳn ngày cho người D.E 
(district Executive) gặp mặt. vậy là coi như xong xuôi 
ổn định mặt giấy tờ, việc cần làm nhất bây giờ là kiếm 
Trưởng, và huấn luyện đôi trưởng, đội phó. Mọi việc 
tưởng vậy, hoá ra không phải vậy, vài tuần sau quyết 
định thử nghiệm đưa các em đi Săn, thì bị sự trở ngại 
đầu tiên, Ban Trị Sự chùa không muốn đưa đoàn sinh 
ra ngoài dù rằng chỉ có 5 em, nhưng đây là việc “tui” đã 
bàn luận với thầy rồi, chúng tôi sẻ kiếm địa điểm sinh 
hoạt ngoài trời, trong Scout có cái chử OUT mà lị, đâu 
lẻ nào bắt mấy con chim non, sói con này nhốt trong 
lồng được. việc giải quyết với Ban Trị Sự không thành 
công, cuối cùng thì thầy nói, thôi con ơi, không được 
thì coi giải tán đi, vì còn mới cũng không thiệt hại là 
bao nhiêu!!! giải tán là chuyện nhỏ, chuyện lớn là việc 
mấy em đoàn sinh đã đóng tiền ghi danh, mua uniform, 
cờ đoàn đã may, nón, khăn đã chuẩn bị, đã vậy anh Đệ, 
anh Hui, anh Tuấn còn gửi qua cho một thùng tài liệu 
sách vở, dụng cụ!!!!
Từ xưa đến giờ chỉ nghe có thành ngữ “leo lên lưng 
cọp” nhưng hoàn cảnh “tui” lúc bây giờ phải nói là leo 
lên lưng Thỏ, muốn Oai có con vật để cởi thì cứ ngồi 
lên, thấy 6 chân nhưng đi chỉ bằng 2 chân thôi. 
“Thôi Cũng Đành” vậy là hình thành Liên Đoàn Hoàng 
Sa, khởi đầu với 5 em thiếu, khăn quàng, cờ đoàn, nón, 
đã đặc sẳn, khi còn trong chuà thì định lấy tên LĐ là 
Lâm Tỳ Ni, nhưng nghe nó có mùi tôn giáo hơi nặng 
qúa, nên tôi mới bàn với thấy nên lấy tên là Bình Sa 
vì Liên Đoàn sinh hoạt trong vùng Westminster mà 
Westminster dịch thoáng qua tiếng Việt thì nhiều người 
dùng chử Bình Sa, hơn nửa nếu ai hiểu về phật pháp 
thì cũng nhận ra Bình Sa Vương là một vị hộ pháp của 
đức phật. Bây giờ không còn nằm dưới sự bảo trợ của 
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mái Tam Bảo nửa thì cũng phải đổi tên thôi, mà đổi tên 
thì phải đổi tên cho nó oai oai một tí, phải nặng mùi 
Hướng Đạo, không thôi cũng dể bị kỳ thị lắm. Khi còn 
nhỏ “tui” sinh hoạt Hướng Đạo với Liên Đoàn Lasan 
Taberd từ nghành Ấu, cho đến đầu năm 1975 chuẩn bị 
lên Thiếu nhưng tình hình chiến sự lúc bấy giờ qúa gây 
cấn nên việc sinh hoạt và Tuyên Hứa của tôi cũng “qua 
cầu gió bay” cho đến ngày SàiGòn sâp tiệm. nhớ lại lúc 
nhỏ khi chơi chung với mấy thằng bạn Hướng Đạo lối 
xóm, tụi nó nói tui là Hướng Đạo không chính thống 
như tụi nó, trời ơi! tức “cành hông bể bụng” tức đến già 
cũng còn tức. Năm 2012 lần mò về Việt Nam cố tìm 
gặp laị Trưởng Triệu Thoại Ba, thì trưởng đã lià rừng 
cách đó vài tháng, mò vô nhà Trưởng Đổ Văn Ninh đạo 
trưởng đạo Kỳ Hoà và cũng là người thành lập LĐ La-
san Taberd, nhưng “Bố” Ninh bây giờ không còn nhớ 
được gì nửa, thật là buồn, cũng mai mắn là còn lại anh 
Phùng Văn Báu “Rắn Trầm Lặng” là lớp đàn anh còn 
biết được rất nhiều về đoàn phả của Taberd để mà tìm 
hiểu. Trưởng Hướng Đạo là học sinh Taberd thì rất là 
nhiều, nhưng sinh hoạt trong Liên Đoàn Lasan Taberd 
thì không có bao nhiêu, cái đó nói lên được điều gì.!!!!
Thật khó khi chọn tên Điạ Danh Hoàng Sa cho Liên 
đoàn, và cũng khó khi chọn tên Nguỵ Văn Thà cho 
Thiếu đoàn, sợ hiểu lầm là Chính Trị hoá trong phong 
trào Hướng Đạo, bởi vì gần như tập tục truyền thống 
từ xưa đến nay trong phong trào Hướng Đạo Việt Nam 
vẩn chưa thấy các Trưởng, các bật tiền bối đi trước 
đặc tên cho đơn vị  bằng những điạ danh và những anh 
Hùng Liệt Sĩ cận đại, hôm nay chúng tôi làm điều này 
rất ngại sự phản phất mùi chính trị trong phong trào 

Hướng Đạo, Nhưng suy cho cùng cáí được cái mất, cái 
lợi cái hại, nhằm duy trì và phát triển truyền thống văn 
hóa Việt Nam nhằm tạo cho các em hiểu biết về lịch sử 
nguồn gốc, sự tồn vong của đất nước, Quốc Gia và Dân 
Tộc Việt Nam, và đó cũng là chính kiến, lập trường của 
LĐ Hoàng Sa.
Chúng Ta hảy cùng đọc một đoạn sau đây của BP nhận 
định vể chiến tranh và ý thức hệ mà ông đã viết trong 
quyển BP OUT LOOK.
“Trong cuộc chiến này, chúng ta chiến đấu vì công lý 
và danh dự, do đó mới có hòa bình, kẻ nào còn nghi 
ngờ gì về nhiệm vụ của mình trong tình hình này thì chỉ 
cần tự hỏi những điều sau
Tôi có muốn cứu vớt gia đình, đàn bà và trẻ em của tôi 
và những người ruột thịt mà tôi biết hiện giờ quân đức 
đang giáng xuống đầu dân lành vô tội hay không? hay 
là tôi làm ngơ để cho những bạn khác làm việc đó.
Tôi có chống chế độ quân phiệt, và tôi có muốn Tự 
Do-Dân Chủ ngự trị trên đất nước mình hay là tôi sẻ 
buông xuôi để chiụ sự thống trị của bọn Đức dưới kỷ 
luật “sắt và máu”?
Tôi có muốn làm bổn phận đối với Quốc Vương, Quê 
Hương Và Đế Quốc?”  
trích từ BP OUTLOOK.
“biết rồi khổ lắm nói mãi” nghi thức-tập tục-truyền 
thống, mấy cái này nó hành “tui” đau đầu nhức cổ, 
không biết mấy LĐ khác có “được đau đầu” giống 
“tui” không? 
Nghi thức chào cờ: chào cờ Mỷ trước, hay cờ Việt Nam 
Cộng Hoà trước? chào để tay lên nón hay Scout sign? 
phải để tay cho đến khi hát hết 3 bài quốc ca Mỹ-Việt-
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Hướng Đạo ca, hay lúc nào thì bỏ xuống. Huy hiệu 
Hướng đạo sử dụng cái nào, danh xưng , thủ lịnh, thủ 
hiểu, phải sử dụng thủ bản nào cho phù hợp..OMG!!!
Đứng giửa 2 làn nước, cái mới cái củ, nó lộn tùng phèo, 
tội nghiệp cho các em đoàn sinh nói tiếng Việt không 
rành, mà cứ bắt các em phải học thuộc Luật Và Lời 
Hứa bằng tiếng Việt thì mới cho tuyên hứa, nói chuyện 
trao đổi với các phụ huynh trẻ, sinh đẻ tại Mỷ sau 1975, 
“Tui” hỏi, các anh chị không nói được tiếng Việt tại 
sao không dẫn con đi sinh hoạt với Hướng Đạo Mỷ? 
họ trả lời là họ muốn con họ được gần gủi, học hỏi và 
biết giử gìn truyền thống văn hóa của người Việt Nam. 
À thì ra!! Hồn và Xác thì không thể tách rời ra, “cái 
da của anh hàng thịt, nhưng cái hồn là của gả Trương 
Ba” Máu mủ tim óc là của Hướng Đạo Việt Nam, được 
nuôi dưởng và chăm sóc bằng công sức của BSA. đó là 
chính kiến là lập trường chính thức của LĐ Hoàng Sa 
đối với Hội Đồng Hướng Đạo Trung Ương và Uỷ Ban 
Quốc Gia Hướng Đạo Việt Nam. 2 tổ chức cùng chung 
mục đích đem lại sự lợi ích về tinh thần và vật chất cho 
tương lai con em chúng ta.
Ngày 01/19/2014 Liên Đoàn Hoàng Sa chính thức 
được thành lập tại Magnolia Park, Garden Grove, Cal-
ifornia, với sự hiện diện của ban thường vụ Hội Đồng 
Hướng Đạo Trung Ương, Các Trưởng Trần Xuân Đức, 
Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Tư Nhân, Hồ Đăng , cùng các 

Trưởng và bạn bè thân hửu. Đến nay Liên Đoàn Hoàng 
Sa đã có được tổng cộng 42 em, 
Thiếu Đoàn: Nguỵ Văn Thà - 12 em. 
Thiếu Đoàn: Trưng Trắc - 5 em
Ắu Đoàn: Bầy Nguyễn Thành Trí- 14 em. 
Ấu Đoàn: Bầy Trưng Nhị - 11 em
“Thôi thì thôi”!! đã dám chơi thì dám chịu, thân em 
bây giờ như “cá nằm trên thớt” “Sắp Sẳn” chờ bị đập”.
Đùa với qúy vị một chút cho hưng phấn tình xuân, nổi 
lo canh cánh của người lập đoàn là lập đã khó, giử sao 
cho lâu bền và ổn định, đi đúng đường lối Nguyên Lý 
của phong trào, dung hoà những chương trình, đẳng 
thứ của Quốc Gia sở tại, mà vẩ giử được những truyền 
thống tập tục tốt đẹp của người Hướng Đạo Việt Nam, 
đó mới là điều khó hơn.
LĐ Hoàng Sa xin chân thành cảm tạ sự hậu thuận mạnh 
mẻ của Trưởng Lý Nhật Hui, và Ban Huynh Trưởng 
Liên Đoàn Chí Linh đã chơi hết mình với tinh thần 
“Tất cả vì đàn em thân yêu” cũng không quên cám ơn 
các Trưởng Lê Đức Phẩm, Nguyễn Tư Nhân, Hồ Đăng, 
Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Duy Việt, Nguyễn Tấn Đệ, 
cùng các liên đoàn Miền Tây Nam Hoa Kỳ và các anh 
em bạn bè Hướng Đạo khắp nơi đã hết mình ũng hộ và 
mở rộng vòng tay với LĐ Hoàng Sa.

Nhan Thiện Hùng



 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Nam Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN HÙNG VƯƠNG
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Westminster / California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): March 10, 1988
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Nguyễn Đình Tùng
 ► Điện thư (Email): tung.nguyen92867@yahoo.com
 ► Điện thoại (Phone):  (714) 743-5324
 ► Trang nhà (Web Site):  
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

  Murdy Park, 7000 Norma Dr, Huntington Beach, CA 92647
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time):  Sunday 9 AM - 12 Noon
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 130
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 7

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị 
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1. Bầy An Tiêm 12 Akela Tr. Nguyễn Đình Vượng  

2. Bầy Trưng Trắc 17 Tr. Nguyễn Trâm

3. Nam Thiếu Đoàn Trần Quốc Toản 40 Tr. Nguyễn Hưng Kevin

4. Nữ Thiếu Đoàn Triệu Thị Trinh 12 Tr. Nguyễn Thị Lành

5. Nữ Thiếu Đoàn Mê Linh 20 Tr. Lê Nga 

6. Thanh Đoàn Quang Trung 12   Tr. Trần Nghị Nathan    

7.Tráng Đoàn Phù Đổng 17   Tr. Trần Minh Phương 

LIÊN ĐOÀN HÙNG VƯƠNG
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(Westminster, California)

Chính thức thành lập vào tháng 3 năm 1988 bởi các anh 
Phùng Mạnh Tâm, anh Lê  Đức Phẩm, anh Nguyễn Gia 
Uyển và anh Dương văn Tuấn. Dưới sự Bảo trợ của Hội 
Cộng Đồng Người Việt tại Orange County (Vietnam-
ese Community of Orange County, Inc) các anh liên 
lạc với Hội Hướng Đạo địa phương (Orange County 
Council BSA, El Capital District) chính thức thành lập 
Liên Đoàn, lấy tên là Liên Đoàn ‘’Hùng Vương’’  với số 
hiệu 1003 (ngày 10 tháng 3 ngày giỗ Tổ Hùng Vương) . 
          Sau khi được chính thức sinh hoạt, Hùng Vương có 
thêm: Thanh Đoàn Quang Trung - Post 1003 (Trưởng 
Đỗ Bình An)  rồi đến Thiếu Đoàn nam Trần Quốc 
Toản - Troop 1003 (Trưởng Nguyễn Hoàng Long). 
Thiếu Đoàn nữ Trưng Trắc - 1003 (Chị Nguyễn thị Huệ 
Khanh) tiếp nối. (được một thời gian và tạm nghỉ sinh 
hoạt). 

 ► Năm 1989 Tráng Đoàn Nam Thiên (Trưởng Lê 
Đức Phẩm) thành lập.

 ► Ngày 4 tháng 4 năm 1992 Liên Đoàn không nhờ 
Hội Cộng Đồng Người Việt bảo trợ nữa, mà tự lập 
ra Hội Bảo Trợ cùng Hiến Chương riêng cho Liên 
Đoàn với Danh xưng: “Hội Bảo Trợ Liên Đoàn 
Hướng Đạo Hùng Vương’’.

 ► Năm 1994 Ấu Đoàn nam An Tiêm - Pack 1003 
(Trưởng Dương văn Tuấn) và Ấu Đoàn nữ Trưng 
Trắc Troop 1254 (Chị Nguyễn thị Kim Chi) ra 
đời. 

 ► Năm 1996 Thiếu Đoàn Nữ Triệu thị Trinh - Troop 
1256 (Trưởng Nguyễn thị Đan Thanh) thành lập. 

 ► Ngày 11 tháng 5 năm 2011 Tráng Đoàn Phù Đổng 

thành lập thay cho Tráng Đoàn Nam Thiên đã 
nghỉ sinh hoạt (Trưởng Trần Minh Phương). 

 ► Tháng 7 năm 2015 Thiếu Đoàn Nữ Triệu thị Trinh 
đổi thành Thanh Đoàn Nữ Triệu thị Trinh – Troop 
1256 (Trưởng Nguyễn thị Lành) thành lập.

 ► Ngày 5 tháng 7 năm 2015 Thiếu Đoàn nữ Mê 
Linh - Troop 1255 (Trưởng Lê Hoàng Nga) thành 
lập.

          
Nhìn lại những năm qua, bao thăng trầm biến đổi, 
trong vai trò Liên Đoàn Trưởng các Trưởng Phùng 
Månh Tâm, Trưởng Lê Đức Phẩm, Trưởng Trần Xuân 
Đức, Trưởng Nguyễn Tấn Tiến, Trưởng Lưu Thanh 
Hiển, Trưởng Trần Xuân Đức Huy và nay là Trưởng 
Nguyễn Đình Tùng, lần lượt đã và đang, cùng với Ban 
Huynh Trưởng và các Hội Trưởng Hội Phụ Huynh 
của Liên Đoàn: Anh Mai Đông Thành, Lê văn Hiếu , 
Nguyễn văn Trúc , Ngô Quang, và nay là anh Nguyễn 
Toàn cũng như các Hội Phụ huynh của các Đơn vị, tất 
cả đã đem hết khả năng và công sức mình để tạo cho 
Liên Đoàn có đươc như ngày hôm nay. Với 120 Đoàn 
sinh, 25 Trưởng của 7 Đơn Vị cùng các Phụ Huynh 

SƠ LƯỢC về Liên Đoàn HƯỚNG ĐẠO HÙNG VƯƠNG
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trong Liên Đoàn sinh hoạt hào hứng, hăng say, đều 
đặn. Ngoài Huy Hiệu “Rừng” dành cho các Trưởng, các 
Đoàn sinh cũng có được 20 Boy Scout Arrow of Light 
Award, 3 Girl Scout Gold Award, 33 Girl Scout Silver 
Award, 28 Girl Scout Bronze Award, 26 Distinguished 
Eagle Scout và 3 Boy Scout Venturing Silver Award.

Hiện nay, thành phần Hội Đồng Trưởng của Liên 
Đoàn Hùng Vương:

 ► Liên Đoàn Trưởng: Tr. “Sư tử từ bi”   
Nguyễn Đình Tùng.

 ► Liên Đoàn Phó Nội Vụ: Tr. “Hà mã bền chí”   
Timothy Tuấn Hanson.

 ► Liên Đoàn Phó Ngoại Vụ: Tr. “Hải âu nhiệt tình” 
Tiffany Hằng Tạ.

 ► Tổng Thư Ký kiêm Bầy Trưởng: Tr. Nguyễn Trâm.
 ► Ủy Viên Huấn Luyện: Tr. “Gấu nhiệt tâm”   

Trần Xuân Đức Huy.
 ► Ủy Viên Sinh Hoạt: Trưởng Đinh Thịnh.
 ► Thủ Quỹ Liên Đoàn: Chị Mai Trang.
 ► Bầy Trưởng: Tr. “Hưu tháo vát”    

Nguyễn Đình Vượng.
 ► Thiếu Trưởng nam: Tr. “Tuấn mã bền chí”   

Nguyễn Hưng Kevin.
 ► Thiếu Trưởng nữ: Tr. “Hải âu đảm đang”   

Ngô thị Lành Lauren.
 ► Thíếu Trưởng nữ: Tr. Lê Hoàng Nga .
 ► Thanh Trưởng: Tr. “Trâu cần cù”    

Trần Nghị Nathan.
 ► Tráng Trưởng: Tr. “ Báo lém” Trần Minh Phương .

Cùng Ban Cố Vấn:
 ► Trưởng “Voi hiền hoà” Phùng Mạnh Tâm.
 ► Trưởng “Hươu siêng năng” Lê Đức Phẩm .
 ► Trưởng “Gấu chăm chỉ” Trần Xuân Đức.
 ► Trưởng “Hổ trực tính” Nguyễn Tấn Tiến.
 ► Trưởng “Tê giác hoạt bát” Lưu Thanh Hiển.
 ► Trưởng “Gấu nhiệt tâm” Trần Xuân Đức Huỵ

Quyết tâm ra sức, cùng nhau phát triển Phong Trào 
cũng như hướng dẫn Thanh Thiếu niên trong việc bảo 
tồn truyền thống Hướng Đạo, văn hóa dân tộc Việt  
Nam và phụng sự xã hội ./.

Liên Đoàn Hướng Đạo HÙNG VƯƠNG
California, mùa thu năm 2015
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Nam Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN HƯỚNG VIỆT
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Irvine / California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): Jan 16, 2005
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Nguyễn Hữu Khanh
 ► Điện thư (Email): ldhuongvietleaders@gmail.com
 ► Điện thoại (Phone): (949) 394-6263
 ► Trang nhà (Web Site): www.ldhuongviet.org
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 PLAZA VISTA SCHOOL - 670 Paseo Westpark, Irvine, CA 92606
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Sunday - 9:00 AM - 12:00 PM
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 310
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 9

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
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LIÊN 

ÐO
ÀN

 H
ƯỚ

NG VIỆT ● IRVINE ● CALIFORNIA

1. Bầy Lạc Long: Sói Con / Cub Scouts  25   Akela Nguyễn Toàn

2. Bầy Phù Đổng: Sói Con / Webelos   35 Bầy Trưởng Lê Quỳnh Phương

3. Bầy Âu Cơ: Chim Non / Brownies & Junior Girl Scouts  40 Hạc Trắng Lý Mỹ Linh

4. Nam Thiếu Đoàn Tây Sơn: Boy Scouts      35 Thiếu Trưởng Nguyễn Dennis

5. Nam Thiếu Đoàn Đống Đa: Boy Scouts  35 Thiếu Trưởng Đoàn David

6. Nữ Thiếu Đoàn Châu Phong: Cadette Girl Scouts  25    Thiếu Trưởng Nguyễn  Phúc Hân

7. Nữ Thiếu Đoàn Mê Linh: Cadette to Senior GS  25    Thiếu Trưởng Tôn Nữ X Phương

8. Thanh  Đoàn Bách Việt: Venture Crew 75 Thanh Trưởng Trương Trà Mi

9. Tráng Đoàn Hướng Việt: Rover Scouts 25 Tráng Trưởng Phạm Đình Ngà

LIÊN ĐOÀN HƯỚNG VIỆT
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LIÊN ĐOÀN HƯỚNG VIỆT, một đơn vị Hướng Đạo Việt Nam đã ra đời tại Irvine, California vào đầu năm 
2005 để tiếp tay với quí phụ huynh trong việc hướng dẫn, giáo dục con em trở thành những đứa con ngoan, học 
trò tốt, và công dân hữu ích cho xã hội sau này. 

LIÊN ĐOÀN HƯỚNG VIỆT ghi danh chính thức với hai hội Nam và Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of 
America, BSA and Girl Scouts of the United States, GSUSA), sinh hoạt theo nguyên tắc chung của phong trào 
Hướng Đạo Thế Giới:  “fun and educational”,  kết hợp chương trình cập nhật của Hướng Đạo Hoa Kỳ với truyền 
thống đạo đức, kỷ luật của Hướng Đạo Việt Nam. 

THÀNH QUẢ:
Sau 10 năm sinh hoạt, LĐHV đã quy tụ được 310 Đoàn sinh, 40 Trưởng. LĐ đã đào tạo được 50 Tráng Sinh, 
trong số đó 40 đã trở thành Trưởng. Đến nay, LĐ có được 35 Eagle Scouts, 4 Venturing Silver Awards, 28 Girl 
Scout Gold Awards, 81 Girl Scout Silver Awards, 75 Girl Scout Bronze Awards, 111 Arrow of Lights. Ngoài ra, 
LD đã thực hiện được ba CD nhạc sinh hoạt Hướng Đạo, một tập tài liệu huấn luyện Tráng/Trưởng, Sổ Tay sinh 
hoạt cho Thiếu Sinh và Ấu Sinh.

Liên Đoàn Trưởng:
 Đại Bàng Tận Tâm Nguyễn Hữu Khanh

Liên Đoàn Phó Nội Vụ:
 Sơn Ca Hay Hót Phạm Đỗ Thiên Hương
 Hải Ly Đảm Đang Trương Trà Mi

Liên Đoàn Phó Ngoại Vụ:
 Thiên Nga Đảm Đang Phạm Hoàng Yến

 Hội Đồng Trưởng LĐ Hướng Việt

•	Tr. Đoàn David
•	Tr. Đoàn Quân
•	Tr. Dương Andrew
•	Tr. Dương Hà
•	Tr. Hoàng Don
•	Tr. Huỳnh Kim
•	Tr. Lâm Steven
•	Tr. Lâm Thiên Phát 

•	Tr. Lê Mỹ Victoria
•	Tr. Lê Quỳnh Phương
•	Tr. Lý Mỹ Linh
•	Tr. Nguyễn Can
•	Tr. Nguyễn Dennis
•	Tr. Nguyễn Hoàng Quân 
•	Tr. Nguyễn Hoàng Thoa  
•	Tr. Nguyễn KJ Hoa

•	Tr. Nguyễn Phúc  Hân
•	Tr. Nguyễn Phuong
•	Tr. Nguyễn Randall
•	Tr. Nguyễn Toàn
•	Tr. Nguyễn Travis
•	Tr. Phạm  Khôi Nguyên
•	Tr. Phạm Đình Ngà 
•	Tr. Phạm Đình Nghiệp 

•	Tr. Phạm Nguyệt
•	Tr. Sữ David
•	Tr. Tôn Nữ Xuân Phương
•	Tr. Trần Catherine
•	Tr. Trần Lệ Hà 
•	Tr. Trần Trọng Hiếu 
•	Tr. Vũ Khắc Chính

LIÊN ÐOÀN HƯỚNG VIỆT ● IRVINE ● CA 
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Một chặng đường đáng ghi nhớ

Nhận thấy dân Việt Nam sinh sống ở Irvine và 
các tỉnh miền Nam của California ngày càng đông, một 
nhóm bạn đã từng sinh hoạt Hướng Đạo với nhau từ 
nhỏ đã nảy ra ý định thành lập một đơn vị Hướng Đạo 
ở Irvine cho các gia đình Việt Nam vùng South County 
(Irvine, Lake Forest, El Toro, Mission Viejo etc…). Lúc 
đầu, nhóm chỉ có 4 cô: Phạm Đỗ Thiên Hương, Phạm 
Hoàng Yến, Trương Trà Mi, Trương Quỳnh Hoa. Nhìn 
qua nhìn lại, bốn chị em đồng tình: “We need a man”. 
Thế là Trưởng Phạm Đình Nghiệp đã được “rủ rê”. 
Nhóm đã tìm đến Trưởng Phạm Đình Ngà là Huynh 
Trưởng của cả nhóm thời còn đi sinh hoạt Hướng Đạo 
hơn 20 năm về trước để được hướng dẫn. Trưởng Ngà 
đã nhận lời làm Trưởng Cố Vấn cho Liên Đoàn. Sau 
đó Trưởng Nguyễn Hoàng Thoa “nhập cuộc”. Và thế 
là đã đủ một trưởng chính cho mỗi đơn vị. Cả nhóm 
đã dùng suốt mùa thu năm 2004 để chuẩn bị cho sự ra 
đời của Liên Đoàn Hướng Việt (LĐHV). Khởi đầu là 
xác định mục đích, hướng đi và cách thức sinh hoạt 
của Liên Đoàn, chọn tên Liên Đoàn, khẩu hiệu, huy 
hiệu, cờ, đồng phục, thời gian và địa điểm sinh hoạt… 
HƯỚNG VIỆT đã được chọn làm tên của Liên Đoàn 
để nhắc nhở các Đoàn Sinh luôn ‘HƯỚNG” về “VIỆT” 
Nam, luôn nhớ về cội nguồn. HƯỚNG VIỆT cũng là 
chữ đầu của “HƯỚNG” Đạo và là chữ đầu của “VIỆT” 

Nam. Để cổ võ tinh thần học hỏi, cầu tiến, Ban Huynh 
Trưởng đã quyết định chọn khẩu hiệu cho Liên Đoàn 
là TIẾN. Đến cuối tháng 12 mọi việc đã sẵn sàng, cả 
nhóm đã ngồi lại để phân chia công tác và ghi danh 
với hội nam và nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ. Danh sách các 
đoàn sinh ghi danh đầu tiên chỉ vỏn vẹn 42 em. 
Thế nhưng, nhờ sự hăng hái của Đoàn Sinh, sự nhiệt 
tình của Huynh Trưởng, sự hỗ trợ đắc lực của phụ 
huynh, và sự trợ giúp ân cần của các Trưởng từ các Liên 
Đoàn đàn anh, đàn chị, Liên Đoàn Hướng Việt đã trải 
qua giai đoạn đầu thật suôn sẻ. Sau khi đã có được một 
nền móng vững vàng, LĐHV tiếp tục tiến đều. Sau năm 
thứ ba, khi tổng số đoàn sinh đã lên quá 200, LĐHV 
đành phải giới hạn vấn đề nhận thêm đoàn sinh mới, 
và đã phải dừng lại ở con số 300 để Liên Đoàn có thể 
chú trọng về phẩm chất hơn số lượng (quality vs. quan-
tity). Ngày hôm nay, Liên Đoàn Hướng Việt đã tròn 10 
tuổi, đã trải qua đủ các giai đoạn phát triển: “forming, 
storming, norming, đang performing, nhưng vẫn luôn 
tiếp tục learning, và không bao giờ ngừng improving”. 
Nhìn lại 10 năm đã qua, chúng tôi thấy mình may mắn 
có được một đại gia đình đầm ấm, thuận hòa. Chúng 
tôi hãnh diện mình là Hướng Đạo Sinh, và là thành 
viên của LĐHV ■ 

Sơn Ca Hay Hót

10 Năm,
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Một chặng đường đáng ghi nhớ
10 Năm,
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Nam Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN LẠC VIỆT
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Fountain Valley / California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): ngày 09 tháng 5 năm 2015
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Lưu Dân Thoại
 ► Điện thư (Email): thoaisteve@yahoo.com
 ► Điện thoại (Phone): (714)-548-5084
 ► Trang nhà (Web Site): www.ldlacviet.org
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Mile Square Park, góc đường Euclid Avenue và Heil Street.
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Saturday 9:30 AM - 12:00 PM
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 117

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 6

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
   
1. Nam Ấu Đoàn Lạc Việt - Pack 980 BSA    24 Bầy Trưởng Nguyễn Thượng Tân

2. Nữ Ấu Đoàn Lạc Việt - Troop 515 GSUSA 7  Bầy Trưởng Dương Hồng Nhạn

3. Nam Thiếu Đoàn Lạc Việt - Troop 980 BSA 45    Thiếu Trưởng Trương Hưng Phillip

4. Nữ Thiếu Đoàn Lạc Việt - Troop 515 GSUSA 13    Thiếu Trưởng Huỳnh Hằng Kim

5. Thanh Đoàn Lạc Việt - Crew 980 BSA 14 Thanh Trưởng Lý Vĩnh Phong

6. Nữ Thanh Đoàn Lạc Việt Troop 515 GSUSA 14 Thanh Trưởng Lưu Phương Châm Christina

LIÊN ĐOÀN LẠC VIỆT 
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Liên Đoàn Trưởng: Tr.  Lưu Dân Thoại

Liên Đoàn Phó Ngoại Vụ:  Tr. Lý Vĩnh Phong

Liên Đoàn Phó Nội Vụ:  Tr. Nguyễn Thượng Tân

Thư Ký: Tr. Trần Vân Leesa

Thủ Quỷ: Huỳnh Hằng Kim

 Hội Đồng Trưởng
LIÊN ĐOÀN LẠC VIỆT

•	Thanh Trưởng Nam: Lý Vĩnh Phong
•	Thanh Phó Nam: Lưu Vĩ Duy Jonathan
•	Thanh Phó Nam: Mai Hưữ Bảo Steven
•	Thanh Phó Nam: Nguyễn Châu Andrew
•	Thanh Phó Nam: Vũ Hoàng Khánh Kenneth
•	Thanh Trưởng Nữ: Lưu Phương Châm Christina
•	Thanh Phó Nữ: Trần Lynn
•	Thanh Phó Nữ: Võ P. Anna
•	Thiếu Trưởng Nam:  Trương Hưng Phillip
•	Thiếu Phó Nam:  Thông Kính Thạch
•	Thiếu Trưởng Nữ:  Huỳnh Hằng Kim
•	Thiếu Phó Nữ:  Trần Vân Leesa
•	Bầy Trưởng Nam: Nguyễn Thượng Tân
•	Bầy Phó Nam: Hồ Văn Chính 
•	Bầy Phó Nam: Lê Văn Quang
•	Bấy Trưởng Nữ: Ấu Dương Hồng Nhạn
•	Bầy Phó Nữ: Phạm Hạ Mỵ Châu

Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc-Việt (LĐLV) 
ghi danh chính thức với Đoàn Nam / Nữ Hướng Đạo 
Sinh Hoa Kỳ (Boy Scouts of America Pack/Troop/
Crew 980 & Girl Scouts of the USA, Troop 515), cung 
cấp cho các em thanh niên (Venturing Crew & Senior/
Ambassador), thiếu niên (Scout & Cadette) & thiếu nhi 
(Cub & Junior/Brownie) những chương sinh hoạt lành 
mạnh để các em tự rèn luyện bản thân.  Hướng dẫn các 
em trách nhiệm của người công dân tốt, đồng thời tự 
tạo cho mình thân thể tráng kiện, ý chí vững vàng.

LĐLV vừa thành lập vào tháng 5 năm 2015 và đã có 
hơn 117 hướng đạo sinh (HĐS), sinh hoạt hằng tuần 
tại Mile Square Park vào mỗi thứ Bảy từ 9:30AM – 
12:30PM, gần góc đường Euclid Avenue và Heil Street.
Thành lập dưới tên gọi mới nhưng nền tảng của LĐLV 
gồm các Hướng Đạo Sinh nhiều năm và các Huynh 
Trưởng nhiều kinh nghiệm.  LĐLV tại Fountain Valley, 
Nam California, trực thuộc Hội Đồng Hướng Đạo Sinh 
“Pacifica District” của Orange County Council (BSA 
Council #039)

THÀNH QUẢ:
Tháng 8 năm 2015 vừa qua, LĐLV vừa mới làm lễ 
trao danh hiệu Eagle Scout cho 5 em HĐS nam thuộc 
Venturing Crew 980, và danh hiệu Gold Award cho 2 
em HĐS nữ thuộc Troop 515.  Cùng với sự cống hiến 
công sức to lớn của các Huynh Trưởng trong liên đoàn, 
những hỗ trợ của quí anh chị phụ huynh trong Hội Phụ 
Huynh cũng không kém phần quan trọng trong việc 
dạy dỗ thế hệ trẻ của người Việt tại hải ngoại trở thành 
người công dân tốt, những thành viên gương mẫu cho 
xã hội.

Mục tiêu chính của Liên Đoàn là hướng dẫn cho các 
em hướng đạo sinh:

 ► Hiểu và thực hành ba lời hứa và mười điều luật 
Hướng Đạo;

 ► Biết ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần tự lập;
 ► Dạn dĩ, nhanh nhẹn, và hòa đồng;
 ► Hiểu phong tục, tập quán và truyền thống của 

người Việt.
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Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt is a multi-level 
Vietnamese Scouting organization, established in May 
2015 to educate and develop young people in the ar-
eas of citizenship, character building, and moral values 
using the Boy Scouts of America (BSA) method and 
enable them to be future leaders in the community and 
for society as a whole.

Youth and students today are faced with higher stan-
dard curriculum and academic requirements in school.  
It leaves students and youth with very little time to 
focus on their personal development.  Scouting offers 
an environment where youth learns to develop char-
acter, moral values and citizenship outside of what’s al-
ready taught in school. In addition, youth learns about 
themselves, who they are as individuals and help them 
determine their own future.  Finally, scouting teaches 
youth to be independent and how to solve problem 
using knowledge acquired.  Among values learned by 
scouts are:  trustworthy, loyal, helpful, friendly, courte-

ous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, clean, and 
reverent.  As a Vietnamese multi-level Scouting orga-
nization, in addition to educating our youth using the 
scouting method, we offer them opportunities to learn 
more about Vietnamese culture, history, and tradition 
so they can be proud of their heritage as Vietnamese 
Americans.  As Vietnamese scouts living in the United 
States, we help our youth understand the history and 
values of the Vietnamese Scouting Movement.  Final-
ly, we provide a safe, healthy, and positive environment 
for youth to learn and play while be among friends.

Throughout the year, we provide leadership training 
and opportunity to those among our oldest scouts who 
are interested in becoming future leaders in the organi-
zation. Already we have older scouts work with young-
er and new scouts as mentors and in some cases, skills 
instructors.  Additionally, we proactively seek out par-
ents and adults who have potential to get involved with 
the organization as committee members and/or adult 
leaders ■

Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Nam Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN LAM SƠN
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Westminster/California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): August 1981
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Nguyễn Tư Nhân
 ► Điện thư (Email): nhanlamson@yahoo.com 
 ► Điện thoại (Phone): 714-383-0960
 ► Trang nhà (Web Site): https://ldls.shutterfly.com/
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

  Elden Gillespie Park/Westminster
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 9:30am-12:00pm Sunday
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 168
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 5

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
   
1. Thanh 27 Trưởng Mai Andrew

2. Thieu nam 61 Trưởng Le Nhu Tap

3. Thieu nu 28     Trưởng Duong Thu Thuy

4. Chim Non 27 Trưởng Lưu Ái Nghi

5. Soi Con 36   Trưởng Nguyễn Hữu Hòa

LIÊN ĐOÀN LAM SƠN

Kỷ Yếu Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam và Hội Nghị Trưởng Costa Mesa, CA.USA 1983-2013        149
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Liên Đoàn Lam Sơn Chào Mừng 85 Năm
Hướng Đạo Việt Nam
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Kỷ Yếu Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam và Hội Nghị Trưởng Costa Mesa, CA.USA 1983-2013        149
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Nam Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN THĂNG LONG
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Westminster, California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 20/11/2005
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Lê thế Ngọc Bảo
 ► Điện thư (Email): ltnb10@yahoo.com
 ► Điện thoại (Phone): 1-562- 606-6939
 ► Trang nhà (Web Site): 
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Liberty Park 13700 Monroe st, Westminster CA 92683
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Sunday, 09:00 AM-12:00 Noon 
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 142

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 6

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
   
1. Ấu Đoàn Tran Quang Dieu    18 Bầy Trưởng Bui Vu Chau

2. Ấu Đoàn Ngoc Hoi 20 Bầy Trưởng Diana Pham

3. Thiếu Đoàn Nguyen Hue 41    Thiếu Trưởng Lê quang Duc

4. Thiếu Đoàn Bui thi Xuan 29    Thiếu Trưởng Lê thuy Khanh Van

5. Thanh Đoàn Bac Binh Vuong 17 Thanh Trưởng Lê thế Ngọc Bảo

6. Trang doan Thăng Long 17 Tráng Trưởng Lê quang Duc

LIÊN ĐOÀN THĂNG LONG 
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Nam Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO TRƯỜNG SƠN
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Westminster / California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): Tháng 6 năm 1980
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Đỗ Xuân Hương
 ► Điện thư (Email):  huong939@gmail.com 
 ► Điện thoại (Phone): (714) 319-0016
 ► Trang nhà (Web Site): www.truongson.org
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

  Elden Gillespie Park, 9801 McFadden Ave., Westminster, CS 92683
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Thứ Bảy Hằng Tuần từ 9 giờ 30 sáng - 12 giờ trưa
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 193
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 7

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
   
1. Chim Non Bầy Sơn Ca  20 Trưởng Nguyễn Tâm

2. Ấu Nữ Bầy Hướng Dương 18 Trưởng Huỳnh Ái Quyên

3. Ấu Nam Bầy Phù Đổng 38    Trưởng Lưu Trần Vũ

4. Nữ Thiếu Đoàn Âu Cơ 20 Trưởng Trương Lê Lan

5. Nam Thiếu Đoàn Lạc Long Quân 50    Trưởng Trương Phúc Marcus 

6. Thanh Đoàn Bắc Đẩu 32 Trưởng Đỗ Việt Anh Quân 

7. Tráng Đoàn Hoành Sơn 15 Trưởng Nguyễn Cửu Lâm 

LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO TRƯỜNG SƠN
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 Hội Đồng Trưởng
LIÊN ĐOÀN TRƯỜNG SƠN

Liên Đoàn Trưởng: Đỗ Xuân Hương
Liên Đoàn Phó: Phạm Quang Minh James 

Liên Đoàn Ngoại Vụ: Hải Ly Cần Cù Hồ Văn Đức

 ► Xuân 1975:  LĐ Lạc Việt với Tr. Trương Trọng Trác, Nguyễn 
Đoàn, Nguyễn Bôn, Nguyễn Thế Thanh,  Lê Minh Lý và 
những Trưởng khác.

 ►Tháng 4 năm 1976:  Kha Đoàn Hướng Việt với những Trưởng 
Lê Văn Lân, Lê Minh Lý, Đỗ Hữu Tâm, Nguyễn Thế Thanh, 
Ngô Văn Lượm

 ►Tháng 9 năm 1978:  Kha Đoàn Hướng Việt ngưng sinh hoạt. 
Một số HĐS tiếp tục sinh hoạt chung với Tr. Nguyễn Thế 
Thanh

 ►Hè 1980: Kha Đoàn Trường Sơn ra đời với sự lãnh đạo của 
Tr. Nguyễn Bôn

 ►Năm 1981: Kha Đoàn trở thành Liên Đoàn Trường Sơn với 
sự thành hình của Tráng Đoàn Hoành Sơn & Sói Đoàn Phù 
Đổng dưới sự lãnh đạo của Tr. Nguyễn Vĩnh Thọ & Tr. Trần 
Quốc Thắng

 ►Năm 1982: Thiếu Đoàn Nam Trường Sơn được thành lập
 ►Năm 1988: LĐTS ngưng hoạt động; nhóm họp riêng và đi trại 

theo tinh thần HĐS
 ►Tháng 11 năm 1990: tái thành lập Thiếu Đoàn Nam Trường 

Sơn, BSA Troop 680
 ►Tháng 6 năm 1991: tái thành lập Ấu Đoàn Nam Trường Sơn, 

BSA Pack 680
 ►Tháng 1 năm 1994: LĐTS thành lập Đoàn Nữ, ghi danh với 

GSUSA, Troop 2194
 ►Năm 1996: từ số Đoàn 2194 triển khai thành Brownies Troop 

2194, Juniors Troop 3194, Cadettes Troop 4194, và Seniors 
Troop 5194

 ►Năm 1996: LĐ đi đến ghi danh và thành lập ngành Thanh 
Nam – BSA Explorer Post 680. Sau này Explorer Post 680 
trở thành Venture Crew 680

 ►Năm 1996: LĐTS đặt danh xưng cho từng Đoàn 
 ►Năm 1999: Tráng Đoàn Hoành Sơn tái thành lập
 ►Năm 2001: Ngành Daisy (lớp Mẫu Giáo - Kindergarten) ra 

đời, sinh hoạt dưới Troop 2194
 ►Năm 2004: Vào ngày 29 tháng 3 năm 2004 LĐTS trở thành 

một Đoàn Thể Bất Vụ Lợi (Non-profit Corporation). Tháng 
5 năm 2004, LĐTS tổ chức lại với sự thành lập LĐ Văn 
Lang, và sau đó tháng 10 với sự thành lập Thanh Đoàn Bạch 
Đằng Giang

 ►Năm 2014: LĐTS một lần nữa tổ chức lại với sự thành lập LĐ 
Trùng Dương

Theo Dòng Sự Kiện (Timeline)
Hướng Đạo Hải Ngoại liên hệ trực tiếp với LĐTS:

•	Tr. Đỗ Việt Long
•	Tr. Đỗ Việt  Anh-Quân
•	Tr. Đoàn Liêm
•	Tr. Hạ Quốc Khiêm
•	Tr. Hồ Văn Đức
•	Tr. Hồ Văn Quang
•	Tr. Hứa Quế Trung
•	Tr. Hứa Mạch Alexander
•	Tr. Huỳnh Ái Quyên
•	Tr. Lê Hoàng Nhật Justin
•	Tr. Lê Thanh Kim Ngọc
•	Tr. Lương Thanh Ngọc Linh Lindy
•	Tr. Lưu Trần Vũ
•	Tr. Nguyễn Cửu Lâm
•	Tr. Nguyễn Đoàn
•	Tr. Nguyễn Hữu Hậu
•	Tr. Nguyễn Tâm
•	Tr. Nguyễn Trọng Hoàng
•	Tr. Nguyễn Ngọc Thành Tín John

•	Tr. Nguyễn Liza
•	Tr. Nguyễn Hùng Michael
•	Tr. Nguyễn Ngô Diễm Trân
•	Tr. Nguyễn Ngọc Bảo
•	Tr. Nguyễn Quốc Trí
•	Tr. Nguyễn Thanh Vân
•	Tr. Phạm Tuấn Tony
•	Tr. Phan Đức Hùng
•	Tr. Tiêu Cẩm Huệ
•	Tr. Trần Phương Anh
•	Tr. Trịnh Andrew
•	Tr. Trương Lê Lan
•	Tr. Trương Phúc Marcus
•	Tr. Trương Phú Marshall
•	Tr. Nguyễn Vĩnh Nghi
•	Tr. Vũ Christine
•	Tr. Vũ Duy Linh
•	Tr. Vũ Thành Đệ
•	
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Chim Non (Junior) field trip at Santa Ana Zoo

Các em Thiếu Nữ - community service in Seal Beach Chim Non (Brownie) - 
communication game
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Các em Sói làm lễ Arrow of Light

Thanh Đoàn Bắc Đẩu - Trại Khai Phá

Phụ Huynh cũng vui chơi

Băng reo - Trại Liên Đoàn

Trốn muỗi - Trại TT 10
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Nam Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO TRÙNG DƯƠNG
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Fountain Valley / California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): May 01, 2015 
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Nguyễn, Quốc Randy
 ► Điện thư (Email):  info@ldhdtd.org 
 ► Điện thoại (Phone): 714-209-6891
 ► Trang nhà (Web Site): www.ldhdtd.org
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

  Mile Square Park 10410 Edinger Ave, Fountain Valley, CA 92708
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Saturdays 9:00AM-12:30PM
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 99
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 7

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
   
1. BROWNIES  26 Trưởng Trần Kim Thanh

2. JUNIORS 12 Trưởng Phạm Yến

3. CADETTES  10     Trưởng Trần Diễm Ty

4. SENIORS 8  Trưởng Đặng Hạnh Mallorie

5. CUBS 26    Trưởng Võ Nghĩa 

6. SCOUTS 9  Trưởng Trần James 

7. CREWS 8  Trưởng Trần Michael 

LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO TRÙNG DƯƠNG
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•	Tr. Nam Võ 
•	Tr. Nga Võ 
•	Tr. Nghĩa Võ 
•	Tr. Randy Nguyễn
•	Tr. Siêu Đỗ 
•	Tr. Theresa Trần 
•	Tr. Tyler Nguyễn 
•	Tr. Vincent Đặng 
•	Tr. Yến Phạm 

 Hội Đồng Trưởng LIÊN ĐOÀN TRÙNG DƯƠNG

•	Tr. Chiến Nguyễn 
•	Tr. Diễm Ty Trần 
•	Tr. Hạnh Đặng  
•	Tr. James Trần 
•	Tr. John Trần 
•	Tr. Kim Thanh Trần 
•	Tr. Laura Phan 
•	Tr. Liêm Trần
•	Tr. Michael Trần 

Liên Đoàn Trưởng: Nguyễn Quốc Randy
Liên Đoàn Phó Nội Vụ: Phạm Yến

Liên Đoàn Phó Ngoại Vụ: Đặng Hạnh Mallorie

 ►  Tiếp nối truyền thống tốt đẹp 85 năm phong trào 
Hướng Đạo Việt Nam 1930 - 2015, LĐHĐTD, mặc 
dù còn non trẻ luôn tự hào về các nhiệm vụ được 
giao cũng như các thành quả đạt được như trong 
Trại Khai Phá cho các em Thanh, Trại Liên Kết 
Miền Nam California 2015 cũng như các sinh hoạt 
thiện nguyện và văn hoá cộng đồng khác.

 ► Chính thức ghi danh với cả hai Hướng Đạo Nam và 
Hướng Đạo Nữ Hoa Kỳ (BSA & GSUSA), LĐHĐ 
Trùng Dương đã và đang kết hợp hài hòa tôn chỉ 
của phong trào Hướng Đạo Thế Giới  - fun and 
educational -  và chương trình cập nhật của Hướng 
Đạo Hoa Kỳ cùng song song với truyền thống và 

tinh túy của Hướng Đạo Việt Nam nhằm đạt được 
các mục tiêu lâu dài cho thế hệ mai sau. LĐHĐTD 
hiện có 18 trưởng và 99 đoàn sinh trong đó vừa có 
hai Đại Bàng và một Hoàng Kim.

 ► Là một tổ chức vô vụ lợi, phi chính trị và mang 
đậm bản sắc Việt Nam, LĐHĐ Trùng Dương là 
nơi các trưởng đam mê hướng đạo cùng tề tựu để 
tiếp tay với các phụ huynh hướng dẫn, giáo dục 
các đoàn sinh trở thành những con em ngoan ngoãn 
trong gia đình và những công dân  gương mẫu cho 
xã hội theo đúng các điều hứa mà các đoàn sinh 
tuyên đọc cũng như mỗi khi các em “trying to do a 
good turn daily.”



218

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT
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TÙNG NGUYÊN VIII FUNDRAISING LUNCHEON 

LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO TRÙNG DƯƠNG



 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch): Miền Tây Nam Hoa Kỳ

 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): Liên Đoàn Hướng Đạo Văn  Lang

 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Westminster, California

 ► Quốc Gia (Nation): United State of America (USA)

 ► Thành lập ngày (Established): May 14, 2004

 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Phạm  Phongnhã

 ► Điện thư (Email): socnaukientri@hotmail.com

 ► Điện thoại (Phone): (714) 931-0413

 ► Trang nhà (Web Site): 

 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Park West Park 16371 Wilson St. Westminster, Ca 92863

 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Saturday  9AM - 12 Noon

 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 119

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 4

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
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1. Bầy Lạc Hồng 47 Bầy Trưởng Võ Minh Vượng

2. Nam Thiếu Đoàn Lạc Việt 30 Thiếu Trưởng Nguyễn Thiện Tân

3. Đoàn Nữ Cô Bắc 32    Đoàn Trưởng Trần Liễu

4. Thanh  Đoàn Lạc Long 10 Thanh Trưởng Nguyễn Paul

LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO VĂN LANG
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Liên Đoàn Trưởng: Sóc Nâu Kiên Trì Phạm  Phongnhã
Liên Đoàn Phó Ngoại vụ: Hà Mã Cần Cù  Nguyễn Thiện Tân

Liên Đoàn Phó Nội vụ: Tr. Võ Minh Vượng

 Hội Đồng Trưởng LĐ Văn Lang

•	Én Cương Nghị Tr.  Liễu N Trần
•	Tr. Hồng Ngọc Minh-Nguyệt
•	Tr. Linh Trần
•	Sói Đa Năng Tr. Trần Chí Hồngtiên.
•	Tr. Cristina Trương
•	Tr. Võ Minh Vượng
•	Tr. Trần Minh Trung
•	Báo Vui Vẻ Tr. Đặng Ngọc Trân

•	Tr. Nguyễn Quốc Khánh
•	Tr. Daryc Vinh Phạm
•	Tr. Paul Phúc  Nguyễn
•	Voi Cần Mẫn Tr. Phạm Quang Minh
•	 Hà Mã Cần Cù Tr. Nguyễn Thiện Tân
•	Cóc Tài Hoa Tr. Trần Văn Lương
•	Hươu Trung Hậu Tr. Trần Phạm Quốc- Phong
•	Tê Giác Tận Tâm Tr. Vũ Tuấn Khải (David Vũ)

Cựu Liên Đoàn Trưởng:  Tr. Đỗ Đức Trí - Tr. Đồng Sĩ Nam - Tr. Trần Chí Hồngtiên



Vài sinh hoạt tiêu biểu trong năm của  LD Văn Lang
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…Trưởng khênh hay bế em nhé.
Đường dốc thế kia …

em múa theo nè  em còn biết cử hành nghi thức cúng Tổ  

và đọc cả Văn Tế bằng  tiếng Việt đấy.

 … rửa xe giúp người.

Lớn lên, em theo Trưởng đi ủy lạo người già yếu.

 … mỗi năm phụ   làm Cổng Làng VN 
trong HộI Chợ Tết Sinh Viên

Trưởng với Mẹ làm gương trước.
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Hàng năm, khi Chợ Tết Sinh Viên nhóm, trưởng  

 Ông-Đồ, bầy mực Tàu giấy đỏ chỉ học trò  viết...câu đối.

Em, Hướng Đạo Sinh Văn Lang, mười một  năm qua, đã lớn lên và bận 
rộn với những sinh hoạt Hướng Đạo và cộng đồng như thế này đấy.

Còn  em thì quần là áo lượt … 

Chán thì chạy tới  cổ võ cho đội lân của Văn Lang        

… hoặc xúng xính trong chiếc áo bà ba  

… theo Ông Bà, Ba Mẹ  dự đám cưới 
Đầu Xuân trong Làng. 

 … hay tắp vào gian hàng bầu cua cá cọp của Liên Đoàn.  

Trong khi  truởng Thầy-Giải-Xăm đoán quẻ cạnh ngôi miếu cổ



 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Nam Hoa Kỳ

 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN VẠN KIẾP

 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): San Diego / California

 ► Quốc Gia (Nation): United State of America

 ► Thành lập ngày (Established): 15 April 1983

 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Nguyễn Hữu Đức

 ► Điện thư (Email): huongdaovankiep@gmail.com

 ► Điện thoại (Phone): 619-764-2432

 ► Trang nhà (Web Site): 

 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address): 

 Kearny Mesa Park  - 3170 Armstrong St, San Diego, CA 92102

 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 2:00 PM-4:30PM - Saturday

 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 77

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 5

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị 
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1. Ấu Đoàn Nam  15   Bầy Trưởng Lưu Doanh

2. Ấu Đoàn Nữ 15 Bầy Trưởng Lê Mỹ

3. Thiếu Đoàn Nam 20 Thiếu Trưởng Đặng Lân

4. Thiếu Đoàn Nữ 13    Thiếu Trưởng Bùi Vân

5. Thanh Đoàn/Venturing Crews 14 Thanh Trưởng Nguyễn Hữu Đức

LIÊN ĐOÀN VẠN KIẾP
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Liên Đoàn Trưởng: Nguyễn Hữu Đức 
Liên Đoàn Phó:  Đặng Quang Lân

 Hội Đồng Trưởng LĐ VẠN KIẾP

•	Tr. Lưu Doanh
•	Tr. Lê Mỹ
•	Tr. Đặng Lân
•	Tr. Bùi Vân
•	Tr. Nguyễn Hữu Đức

•	Tr. Le TuongVi  
•	Tr. Vinh Luu 
•	Tr. Nguyễn Giang
•	Tr. Nguyễn Nha 
•	Tr. Ha Tran 

•	Tr. Khanh Ngo
•	Tr. Nelson Carona
•	Tr. Ben Dinh 
•	Tr. Viet Tran

Ban Phụ Huynh Liên Đoàn 
Tai Pham 

Liên Đoàn Vạn Kiếp khởi nguồn từ vài đứa 
trẻ sinh hoạt tại một ngôi trường tiểu học ở San Diego, 
được quy tụ lại do mấy anh em cựu Hướng Đạo trong 
năm 1982. Trong đó, chính yếu là Tr. Đỗ Thanh Liêm, 
Vũ Minh Đại và Vũ Lộc.

 ► Năm 1983, được sự khuyến khích của Tr. Phan 
Như Ngân, cựu Tổng Ủy Viên Hội Hướng Đạo Việt 
Nam ở quê nhà trước kia, và của ông Nguyễn Văn 
Nghi, một nhân sĩ trong cộng đồng và cũng là một 
cựu HĐS, Thiếu Đoàn Chí Linh được thành lập từ 
nhóm trẻ này.

 ► Năm 1984, Thiếu Đoàn Chí Linh được giao lại cho 
Tr. Mai Quan Vinh làm Thiếu Trưởng và Tr. Cao 
Ngô An làm Thiếu Phó. Thiếu Đoàn từ từ phát triển 
lên được 2 đội.

 ► Năm 1985, Tr. Dương Tiến Đạt gia nhập Thiếu 
Đoàn, phụ với Thiếu Trưởng Cao Ngô An; Tr. Mai 
Quan Vinh làm Ủy Viên nhưng vẫn sinh hoạt sát 
cánh với đoàn. 

 ► Năm 1987 Tr. Dương Tiến Đạt nhận coi Thiếu 
Đoàn. “Gia tài của mẹ” chỉ còn lại 1 Trưởng, 5 thiếu 
sinh, 

 ► Năm 1988, Thiếu Đoàn quyết định đổi tên là Vạn 
Kiếp.

 ► Cũng trong năm 1988, Tr. Trần Duy Mỹ, mặc 
dù chưa đến Mỹ bao lâu, đã tìm đến chơi HĐ và 
thành lập được một thiếu đoàn nữ. Thiếu đoàn này 
thường sinh hoạt cùng địa điểm với Thiếu Đoàn 
Chí Linh, mở đường cho việc thành lập Liên Đoàn 
Vạn Kiếp sau này.

 ► Gần cuối năm 1989, Tr. Trần Duy Mỹ tạm ngưng 
sinh hoạt, giao lại Thiếu Đoàn Nữ với đội Phượng 
Hoàng gồm 5 đoàn sinh cho Tr. Đạt. Vì vậy, Liên 
Đoàn Vạn Kiếp được chính thức thành lập năm 
1989 với 1 Thiếu Đoàn Nam và 1 Thiếu Đoàn Nữ.

 ► Năm 1990, các Thiếu Nữ và một số Thiếu Nam đến 
tuổi Thanh, Liên Đoàn thành lập Thanh Đoàn Vạn 
Kiếp. Thiếu Đoàn nữ không hoạt động vì tất cả 
đoàn sinh đều gia nhập Thanh Đoàn.

 ► Năm 1991, để có phương tiện hoạt động và thêm 
một bộ môn sinh hoạt, LĐ thành lập đội lân. Đội 
Lân Vạn Kiếp đã mau chóng trở thành đội lân hàng 
đầu tại địa phương với nhiều màn biểu diễn ngoạn 
mục.

 ► Năm 1992, để đáp ứng nhu cầu của một Thanh 
Sinh đến tuổi đại học, LĐ thành lập Toán Tráng 
Vạn Kiếp. 

 ► Năm 2003, Tr. Nguyễn Hữu Đức đã bắt đầu đảm 
nhiệm việc sinh hoạt của LĐ trong thời gian Tr. 
Đạt  bận rộn với Trại Thẳng Tiến 8. Sau Thẳng 
Tiến 8 năm 2006, Tr. Nguyễn Hữu Đức đã hăng hái 
cùng với những HĐS đồng đội ngày xưa như Đặng 
Quang Lân, Trần Quốc Việt… phát triển LĐ với sự 
yểm trợ của một số phụ huynh từ trung tâm Việt 
Ngữ.

 ► Năm 2013, vào thời điểm kỷ niệm 30 năm thành 
lập đơn vị, LĐ Vạn Kiếp đã có thêm một Ấu Đoàn 
được thành lập năm từ  2009 do Tr. Lê Tường Vi 
đảm nhiệm; Thiếu Đoàn Nữ cũng được tái lập năm 
2011 do Tr. Bùi Vân phụ trách. Ngoài ra, Thiếu 
Đoàn Nam cố hữu do Tr. Ngô Đa Khánh trông coi, 
và Thanh Đoàn do Tr. Đặng Quang Lân phụ trách.

30 năm nhìn lại, với tinh thần kiên trì và một sức sống 
mãnh liệt, LĐ Vạn Kiếp đã sinh hoạt liên tục không 
gián đoạn, luôn vượt qua và vươn lên trước mỗi khó 
khăn như phương châm “cố gắng hết sức” của Hướng 
Đạo. LĐ Vạn Kiếp đã góp phần một cách thiết thực 
trong việc giáo dục thanh thiếu niên tại xứ này; và các 
đoàn sinh của Vạn Kiếp có thể tin chắc rằng sự có mặt 
của Vạn Kiếp cũng giống như sự xuất hiện của một 
bông hoa đẹp ở trên đời.
Liên Đoàn Vạn Kiếp sinh hoạt mỗi thứ Bảy, từ 2:00 
chiều cho đến 4:30 chiều tại Kearny Mesa Park and 
Recreation Center, ở Linda Vista. Địa chỉ là 3170 Arm-
strong St, San Diego, CA 92102  Toàn thể gia đình Vạn 
Kiếp đang tay trong tay, vai kề vai,  ngày càng góp sức 
gầy đựng cho Liên Đoàn thêm lớn mạnh ■



226

Vài Sinh Hoạt của Phụ Huynh Vạn Kiếp
Song song với các hoạt động của liên đoàn, cách đây ba năm, một phụ huynh (anh Hiền) đã đưa ra đề nghị phụ 
huynh Vạn Kiếp bán hàng vào dịp Tết Trung Thu để đóng góp vào quỹ liên đoàn. Đề nghị này đã được các phụ 
huynh khác ủng hộ nhiệt liệt. Cũng trong dịp Trung Thu này, phụ huynh Vạn Kiếp cũng đóng góp vào chương 
trình văn nghệ thiếu nhi bằng một hoạt cảnh rất hoành tráng và ý nghĩa. Hoạt cảnh này do chính trưởng Mỹ, 
trưởng làng của Hội Hướng Đạo Tráng Niên Vạn Kiếp sáng tác và đạo diễn.

Hoạt Cảnh Hội Nghị Diên Hồng trong dịp Tết Trung Thu 2012

Điều luật thứ 4 của Hướng Đạo “… xem các Hướng Đạo Sinh khác như anh em ruột thịt” không những đã đem 
các em thân nhau như một nhà mà còn làm cho ngay cả các phụ huynh gần nhau hơn, nhất là trong những buổi 
cắm trại. Tôi nhớ khi vừa gia nhập đoàn, có lần một phụ huynh kỳ cựu đã chia xẻ: “Mới đầu các cháu còn bỡ ngỡ 
vì chưa quen nhưng sau đó các cháu sẽ không muốn bỏ ngày nào. Mỗi lần cháu có thái độ bướng bỉnh, tôi dọa 
không cho đi Hướng Đạo là các cháu phải nghe theo.” 
Hiện nay, nhóm phụ huynh Vạn Kiếp đã có một đội bóng chuyền tập luyện thường xuyên mỗi tuần trong thời 
gian chờ các cháu sinh hoạt. 
Ban Ẩm Thực là một trong những thành phần quan trọng nhất của nhóm phụ huynh. Các anh chị trong ban 
Ẩm Thực đã rất chu đáo trong các buổi trại cũng như các buổi họp mặt. Trước mỗi buổi trại, thường có một 
buổi họp để bàn về các món ăn rất sôi nổi. Sau khi Ban Ẩm Thực vừa gởi thực đơn ra là email tung lên phơi phới 
để đua nhau ghi danh. Người thì đem vài cái rổ, kẻ thì dăm bình nước. Chị thì nấu cháo, em thì thổi xôi... Phải 
nói đây là một trong những sinh hoạt trước khi đi trại của phụ huynh rất hào hứng, làm mọi người càng háo hức 
hơn. 

Ngoài những ngày cắm trại , phụ huynh Vạn Kiếp còn tổ chức chương trình “Mùa Hè Rực Rỡ” hằng năm để hát 
cho nhau nghe với sự tham dự đông đảo của cả phụ huynh và các trưởng để giữ mãi tinh thần đoàn kết trong gia 
đình Hướng Đạo Vạn Kiếp ■

Mùa Hè Rực Rỡ 2013 (ảnh Đào công Minh)
 

        Phạm Đức Tài  
        Phụ Huynh Vạn Kiếp, 
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Nam Hoa Kỳ

 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN QUANG TRUNG-NGỌC HỒI

 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Huntington Beach / California

 ► Quốc Gia (Nation): United State of America

 ► Thành lập ngày (Established): JUNE 17 2007 

 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Mindy Tran

 ► Điện thư (Email):  mindytran.ayers@gmail.com 

 ► Điện thoại (Phone): 714-743-6602

 ► Trang nhà (Web Site): 

 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

  HUNTINGTON CENTRAL PARK

 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): SUNDAYS 09:30-12:00

 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 83

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 5

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
   
1. CHIM NON  13 Trưởng Loan Charlene Than

2. SOI CON 15 Trưởng Steven Vu

3. THIEU NU  19     Trưởng Leanne Dinh

4. THIEU NAM 25 Trưởng Chi Ho

5. THANH DOAN 11    Trưởng Bach Vu

LIÊN ĐOÀN QUANG TRUNG-NGỌC HỒI
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Hướng Đạo VN miền Tây Bắc bao gồm các thành phố vùng Bay Area (San Jose, Milpitas, Gilroy, Cupertino), 
vùng Sacramento, tiểu bang Oregon và Washington. Miền Tây Bắc là mối giây liên lạc giữa HĐTƯ và các đơn vị 
trong vùng. Tại San Jose, Hội Đồng Hướng Đạo Việt Nam thuộc châu Santa Clara (Vietnamese Committee on 
Scouting thuộc châu Santa Clara) được thành lập vào năm 1987 với 3 liên đoàn Diên Hồng, Ra Khơi, và Lê Văn 
Duyệt lúc bấy giờ. Vào năm 2014, Hội Đồng được đổi thành Hội Đồng Hướng Đạo Việt Nam Miền Bắc California 
thuộc châu Silicon Valley Monterey Bay.
Vì con số đơn vị của Hội Đồng Hướng Đạo Việt Nam Miền Bắc California chiếm khoảng 75% trong miền Tây Bắc, 
các sinh hoạt của Miền thông thường là gắn liền với Hội Đồng Hướng Đạo Miền Bắc California. Trong những 
năm vừa qua, miền Tây Bắc đã tổ chức các khóa Văn Hoá Truyền Thống HĐVN, Trại Miền Đồng Tâm 4 và Trại 
Thẳng Tiến 9 (hè 2009). Hiện nay, Miền Tây Bắc có khoảng 15 Liên Đoàn với 36-38 đơn vị Boy Scout và khoảng 15 
đơn vị Girl Scout. Các sinh hoạt hàng năm gồm có Ngày Hướng Đạo Việt Nam, Đêm Hội Ngộ Trưởng, Trại Cub 
Scout Day Camp, Trại Webelos, Trại Vươn Lên, Trại Kết Thân Nữ Hướng Đạo, Ngày Thể Thao, và những Khóa 
Huấn Luyện.

 ►Trưởng Đại Diện Miền Tây Bắc Hoa Kỳ: 
 Tr.  Nguyễn Giang

 ►Điện thư (Email): ganoi69@yahoo.com
 ►Điện thoại (Phone): 408-966-9006
 ►Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 1568
 ►Tổng số các Liên Đoàn trực thuộc (Number of Sub Units): 15

Tên Liên Đoàn Số Đoàn Sinh Liên Đoàn Trưởng Liên Lạc 

1. Liên Đoàn Âu Lạc 70 Tr. Pham Don sl.donpham@gmail.com
2. Liên Đoàn Bách Việt 40 Tr. Biện Thị Quý ldbachviet@yahoo.com
3. Liên Đoàn Diên Hồng 231 Tr. Trần Anh Kiệt  ka_tran@yahoo.com 
4. Liên Đoàn Hải Đăng 30 Tr. Nguyễn Hữu Phi nguyenhuuphi@yahoo.com
5. Liên Đoàn Hướng Việt   Tr. Trần Văn Long longtran@hdvietnam.net
6. Liên Đoàn Hoa Lư  65 Tr. Đinh Hữu Lý lyhuudinh@gmail.com
7. Liên Đoàn Lạc Hồng  60 Tr. Phạm Ngọc Châu phamchau@yahoo.com
8. Liên Đoàn Lạc Việt (Sacramento)  52 Tr. Đào Diệp Thúy contact@liendoanlacviet.org
9. Đoàn Lạc Việt (San Jose)  430 Tr. Lê Quý Nhượng lequynhuong@yahoo.com
10. Liên Đoàn Phù Đổng  150 Tr. Nguyễn Ngọc Phương phuong.hop1@gmail.com
11. Liên Đoàn Ra Khơi 170 Tr. Phạm Kim Trinh tran4483@yahoo.com 
12. Liên Đoàn Tây Sơn 50 Tr. Peter Dũng Nguyễn peterdunguyen@yahoo.com
13. Liên Đoàn Trùng Dương 20 Tr. Nguyễn Việt Phương phuong.nguyen@hdtrungduong.org
14. Liên Đoàn Trường Giang 200 Tr. Việt Chánh chanhviet@gmail.com
15. Liên Đoàn Việt Hùng

MIỀN TÂY BẮC HOA KỲ
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Hồ Tiến
Secretary

Nguyễn Giang
Representative

Nguyễn Hồng Hải
Treasurer

Phạm Don
Media Representative

Phạm Kim Trinh
Liên Đoàn Ra Khơi

Peter Dũng Nguyễn
Liên Đoàn Tây Sơn

Nguyễn Việt Phương
Liên Đoàn Trùng Dương

Biện Thị Quý
Liên Đoàn Bách Việt

Nguyễn Hữu Phi
Liên Đoàn Hải Đăng

Pham Don
Liên Đoàn Âu Lạc

Trần Văn Long
Liên Đoàn Hướng Việt

Phạm Ngọc Châu
Liên Đoàn Lạc Hồng

Đào Diệp Thúy
Liên Đoàn Lạc Việt (Sacramento)

Lê Quý Nhượng
Liên Đoàn Lạc Việt (San Jose)

 Đinh Hữu Lý
Liên Đoàn Hoa Lư

Nguyễn Ngọc Phương
Liên Đoàn Phù Đổng

Việt Chánh
Liên Đoàn Trường Giang Liên Đoàn Việt Hùng

Trần Anh Kiệt
Liên Đoàn Diên Hồng

LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG MIỀN TÂY BẮC HOA KỲ

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN MIỀN TÂY BẮC HOA KỲ



 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Bắc Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN ÂU LẠC
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): San Jose / California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 9/7/2008
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Pham Don
 ► Điện thư (Email): sl.donpham@gmail.com         
 ► Điện thoại (Phone): 408-332-4763
 ► Trang nhà (Web Site): liendoanaulac.org
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 137 N White Rd, San Jose, CA 95127
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 10 am - 12 pm    Sunday
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 70

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 3

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
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1.  Thiếu đoàn          Troop  612 30 Trưởng Huy Tran

2.  Ấu đoàn Nam      Pack  612     15 Trưởng Minh Ky Ton

3. Đoàn Nữ               Troop  60956 25    Trưởng Natalie Tran/Thao Ton

LIÊN ĐOÀN ÂU LẠC 
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Liên Đoàn Âu Lạc Chào Mừng 85 Năm Hướng Đạo Việt Nam



 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Bắc Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN BÁCH VIỆT
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): San Jose / California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 17/9/2002
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Biện Thị Quý
 ► Điện thư (Email): ranmatkieng00@yahoo.com          

 ldbachviet@yahoo.com
 ► Điện thoại (Phone): (408) 410-7542
 ► Trang nhà (Web Site): http://lienbachviet.blogspot.com
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 EMMA PRUNCH PARK
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 10:00 AM - 12:30 PM
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 40

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 5

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
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1. Tráng Đoàn Bách Việt  7  Trưởng Lê Bình

2. Thanh Đoàn Trần Quốc Tuấn     3  Trưởng Trương Kỳ Anh

3. Thiếu Đoàn Quang Trung 5    Trưởng Phan Nhật Tân

4. Thiếu Đoàn Nhị Trưng  5  Trưởng Biện Thị Quý

5. Ấu Đoàn Lạc Long Quân  10 Trưởng Tăng Thị Linh

6. Ấu Đoàn Âu Cơ 10 Trưởng Biện Thị Quý 

LIÊN ĐOÀN BÁCH VIỆT 
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Tiểu Sử Liên Đoàn  Bách ViệtThe Bach Viet Scouting multi-units is a non-prof-
it organization, which serves Vietnamese American 
youths of Santa Clara County, North California.

To preserve Vietnamese culture and tradition, scout-
ers who had previously been active in the Vietnamese 
Scouting Movement founded the group in 2002, com-
bined Vietnamese Scouting Patrol Management and 
American Scouting Improvement to help young boys 
and girls learn how to live indepedently, plan their 
schedules and help out with community services.

In the troop, there are four Scout groups which en-
compass Scouts ranging in age from six to twenty-five: 
Cubs Scout Pack (Ấu đoàn Lạc Long Quân-Pack 179), 
Boy Scout Troop (Thiếu đoàn Quang Trung-Troop 
179), Girl Scout Troop (Thiếu đoàn Nhị Trưng và Ấu 
Đoàn Âu Cơ-Troop 60919), Venturing Crew (Kha 
đoàn Trần Quốc Tuấn-Crew 179) and Rover Scout 
Crew (Tráng đoàn Bách Việt). The organization is 
Chartered by Nang The Ky 21 Magazine.

 The Bach Viet Scouting multi-units is divided further 
into three units: Unit 179 includes the Pack, Troop and 
Crew which belong to the Boy Scouts of America; Unit 
60919 which belongs to the Girl Scouts of America , 
Santa Clara Council, and Service Unit 21 is for girl’s 
age from six to seventeen.

Experienced and enthusiastic adult leaders have been 
trained in both Vietnam and in America. Parents par-
ticipate by supporting all troop activities, which en-
hances the Scouts’ learning experience and helps the 
troop meet its goals.

Liên Đoàn Hướng Đạo Bách Việt là một tổ chức vô vụ 
lợi nhằm phục vụ tuổi trẻ Việt Nam sinh ra hoặc lớn 
lên trên đất Mỹ tại Châu Santa Clara, miền Bắc tiểu 
bang California.
Để duy trì văn hoá và truyền thống dân tộc Việt, một 
số Huynh Trưởng và anh em Hướng Đạo đã sinh hoạt 
trong phong trào Hướng Đạo tại Việt Nam trước đây 
đã thành lập Liên Đoàn, phối hợp phương pháp hàng 
đội tự trị của Hướng Đạo Việt Nam và những đổi mới 
của Hướng Đạo Hoa Kỳ hầu giúp cho các thanh thiếu 
niên Việt Nam quen dần với đời sống tự lập, biết tổ 
chức, sắp xếp cuộc sống cá nhân và có tinh thần vị tha 
phục vụ công ích cộng đồng.
Liên đoàn gồm 4 ngành: Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng đáp 
ứng nhu cầu cho các em thanh thiếu niên tuổi từ 7 
đến 25, sinh hoạt  trong khuôn khổ của Boy Scout of 
America, Units 179 thuộc Đạo Coyote Creek và Girl 
Scout of America, Unit 60919, đơn vị số 21 thuộc 
Châu Santa Clara, vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. 
Các Huynh Trưởng Liên Đoàn đã tốt nghiệp các khoá 
huấn luyện của Hướng Đạo Viêt Nam và Hướng Đạo 
Hoa Kỳ, từ cấp căn bản đến các cấp cao đẳng, nhiều 
kinh nghiệm và đầy nhiệt tình với tuổi trẻ. Hội Phụ 
Huynh cũng rất tích cực yểm trợ cho các sinh hoạt của 
các em được nhiều thuận lợi. 
Sau nhiều năm hoạt động (2002-), Liên Đoàn đã đạt 
được nhiều thành tích đáng kể về mọi mặt, đã là cội 
gốc từ đó phân nhánh ra một số Liên Đoàn khác trong 
vùng . Xin mời vào thăm trang web của Liên Đoàn tại 
www.liendoanbachviet.blogspot.com để biết thêm về 
những sinh hoạt hữu ích của các em thanh thiếu niên 
trong vùng Santa Clara này.



 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Bắc Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN DIÊN HỒNG
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): San Jose / California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): September 1981
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Trần Anh Kiệt
 ► Điện thư (Email): ka_tran@yahoo.com
 ► Điện thoại (Phone): (408) 966-1159
 ► Trang nhà (Web Site): 
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 YERBA BUENA HIGH SCHOOL 1855 Lucretia Ave - San Jose
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Saturday 10:00 AM - 12:00 PM
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 231

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 5

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
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1. Bầy Phù Đổng: Sói Con / Webelos   62 Bầy Trưởng Huỳnh Dũng John

2. Nam Thiếu Đoàn Đinh Bộ Lĩnh: Boy Scouts      56 Thiếu Trưởng Nguyễn Hồng Hải

3. Nữ Thiếu Đoàn Trưng Vương: Cadette to Senior GS  64    Thiếu Trưởng Cao Minh Phượng

4. Thanh  Đoàn Lâm Viên: Venture Crew 22 Thanh Trưởng Lê Quang Tuấn

5. Tráng Đoàn Lam Sơn: Rover Scouts 27 Liên Toán Trưởng Nguyễn Văn Trúc

LIÊN ĐOÀN DIÊN HỒNG
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Liên Đoàn Trưởng: 
Tr.. Trần Anh Kiệt

Liên Đoàn Phó:
Tr. Lê Quang Tuấn

Tổng Thư Ký: 
Tr. Trần Tuấn Quốc

 Hội Đồng Trưởng
Liên Đoàn Diên Hồng

•	Tr. Đặng Anderson
•	Tr. Phạm Huy Bryan
•	Tr. Lê Minh Đức
•	Tr. Lê Quang Huy
•	Tr. Lê Ngọc Christine
•	Tr. Nguyễn Bá Thọ
•	Tr. Nguyễn Xuân Mỹ
•	Tr. Hồ Liêm
•	Tr. Nguyễn Hoài Bắc
•	Tr. Đỗ Minh Mẫn
•	Tr. Nguyễn Thu Sang
•	Tr. Nguyễn Vy Kaylee
•	Tr. Nguyễn Băng Vivianne
•	Tr. Nguyễn Thị Vàng
•	Tr. Nguyễn Đan Phương
•	Tr. Trần Quyên Jennifer
•	Tr. Bích Hợp

•	Tr. Trương Thái Stacey
•	Tr. Âu Cindy
•	Tr. Lê Văn Đăng
•	Tr. Nguyễn Đình Tuấn
•	Tr. Lưu Vĩnh Thái
•	Tr. Trần An Tôn
•	Tr. Trần Anh Tuấn
•	Tr. Phan Lưu Thảo Trang
•	Tr. Phan Long Gia Hưng
•	Tr. Nguyễn Lê Duy Khang
•	Tr. Huỳnh Xuân Dũng
•	Tr. Nguyễn Hùng Khánh
•	Tr. Nguyễn Anh Tuấn
•	Tr. Trần Tim
•	Tr. Trần Minh Hữu
•	Tr. Đỗ Lộc
•	Tr. Trương Phước Philip
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Liên Đoàn DIÊN HỒNG San Jose
Cũng như tất cả các Liên Đoàn khác ở hải ngoại, 
lịch sử thành lập của Liên Đoàn Diên Hồng bắt đầu 
bằng những bước đi chập chững như những ngày đầu 
của dòng người Tị Nạn. Sau biến cố đau thương năm 
1975, những con chim đầu đàn của phong trào Hướng 
Đạo Việt Nam đã lần lượt ra đi tìm tự do. Dù phải chịu 
cảnh tha hương nhưng đi đến đâu và lúc nào, ngọn 
lửa Hướng Đạo cũng âm thầm hâm nóng tâm can của 
những con người đã hơn một lần nói lên 3 LỜI HỨA. 
Do đó, ở hải ngoại, một số các Trưởng và cựu Hướng 
Đạo sinh đã ngồi lại với nhau để nhen nhúm lại ngọn 
lửa năm xưa. Đầu thập niên 80’s, có thể nói là một trong 
những cái mốc thời gian, bắt đầu cho sự hình thành của 
phong trào Hướng Đạo Việt Nam ở hải ngoại.  

Mùa hè năm 1981, một số các cựu Trưởng Hướng Đạo 
đã đi tiền phong trong việc thành lập 3 đơn vị Hướng 
Đạo đầu tiên ở Thung Lũng Hoa Vàng, đó là: 

 ► Tráng-Ðoàn Hoa-Lư (Post 33)                        
dưới sự hướng dẫn của Trưởng Lữ Hùng.

 ► Thanh Ðoàn Lâm-Viên (Post 216)                 
dưới sự hướng dẫn của Trưởng Lê Xuân  Hùng

 ► Thiếu Ðoàn Nam-Hải (Troop 310)                 
dưới sự hướng dẫn của Trưởng Hà Tôn Thành.

Chữ LIÊN ĐOÀN được dùng để nói lên ý nghĩa tổng 
thể của 3 đơn vị. Liên Đoàn đã  bắt đầu hoạt động từ đó 
với tên chính thức là Liên Đoàn Diên Hồng.
Mục tiêu của Liên Đoàn Diên Hồng là hướng dẫn, đào 
tạo một thế hệ thanh, thiếu niên theo tôn chỉ 10 điều 
Luật và 3 lời Hứa của phong trào Hướng Đạo. Mục tiêu 
này là nhằm đưa các em về với đời sống thiên nhiên 
với một niềm tin mãnh liệt về tâm linh. Các em sẽ sống 
như những công dân tốt của một xã hội đầy nhân bản. 
Mục tiêu đã đề ra, ai là người đứng ra thực hiện? Đó là 
trách vụ của Trưởng và của Phụ Huynh!
Sau đó các đơn vị lần lượt ra đời:

• Thanh Đoàn Lạc-Việt (Post 75) dưới sự hướng dẫn 
của Trưởng Phạm Trung Thu. (1982)

• Thiếu Đoàn Đinh Bộ Lĩnh (Troop 230) dưới sự 
hướng dẫn của Trưởng Nguyễn Hưng (1983)

• Thanh Đoàn Bắc-Đẩu (Post 147) dưới sự hướng dẫn 
của Trưởng Nguyễn Khôi. (1984)

• Thiếu Đoàn Lạc Long Quân (Troop 288) dưới sự 
hướng dẫn của Trưởng Trần Văn Hùng (1988)

• Tráng-Đoàn Lam-Sơn (Post 33) dưới sự hướng dẫn 
của Trưởng Đào Diệp Hương. (1988)

• Thanh Đoàn Ngô-Quyền (Post 231) dưới sự hướng 
dẫn của Trưởng Bùi Ngọc Thiện. (1991)

• Thiếu đoàn nữ Trưng Vương(GS Troop 679) dưới 
sự hướng dẫn của Trưởng Vũ Ngọc Tuyết. (1992)

• Ấu đoàn Phù Đổng Thiên Vương (Pack 288) dưới 
sự hướng dẫn của Trưởng Trần Văn Long (1992)

• Ấu đoàn Phù Đổng (Pack 216) dưới sự hướng dẫn 
của Trưởng Trần Tuấn Quốc (2004)
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Những sinh hoạt chính của Liên Đoàn trong thời gian đã qua:

 ► Tham gia với Liên Hội Người Việt Quốc Gia Bắc Cali tổ chức Hội Chợ Tết từ năm 1982-2005
 ► Tham gia tổ chức Trại Họp Bạn Đồng Tâm 1 (1984), 2 (1987), 3 (1989), 4 (2012)
 ► Tham gia chiến dịch Tình Thương Dưới Ánh Mặt Trời 1985
 ► Tham gia sinh hoạt với Hội Đồng Hướng Đạo Việt Nam châu Santa Clara 1987
 ► Tham gia chiến dịch cứu nguy thuyền nhân tại Thái Lan 1988
 ► Tham gia, tổ chức ngày Hướng Đạo Việt Nam (1988- hàng năm)
 ► Tham gia, tổ chức trại Họp Bạn Thẳng Tiến 3 San Jose (1990)
 ► Tham gia, tổ chức chương trình hát cộng đồng (1995)
 ► Tham gia, tổ chức trại hè Kết Thân (1995)
 ► Tham gia, tổ chức trại Nghiên cứu huấn luyện (1997)
 ► Tham gia, tổ chức chương trình Niềm Mơ Ước Giáng Sinh (1997/1998)
 ► Tham gia, tổ chức tiểu trại ngành Thiếu trại Họp Bạn Thẳng Tiến 6 Virgina (1998)
 ► Tham gia, cứu trợ nạn lụt miền Trung Việt Nam, (1999) Tsunami (2004) Katrina (2005)
 ► Tham gia, tổ chức trại Họp Bạn Kỷ Niệm 70 năm thành lập HĐVN (2000)
 ► Tham dự trại Họp Bạn Thẳng Tiến 7 Texas (2002)
 ► Tham gia, tổ chức Chương Trình Hát Để Nhớ Nhau (Hà Thúc Sinh) (2004)
 ► Tham dự trại Họp Bạn Thẳng Tiến 8 Nam Cali (2006)
 ► Tham gia, tổ chức trại tiền Thẳng Tiến 9 (2008)
 ► Tham gia, tổ chức trại Họp Bạn Thẳng Tiến 9 King City (2009)
 ► Tham gia, tổ chức trại huấn luyện Đội Trưởng/Đội Phó, Khoá Quản Trò/Quản Ca (2010)
 ► Tham gia, tổ chức Trại Liên Thiếu, Khoá Văn Hoá Truyền Thống 11 (2011)
 ► Tham dự trại Họp Bạn Thẳng Tiến 10 Texas, Tham gia, tổ chức trại huấn luyện Đội Trưởng/Đội Phó (2014)
 ► Tham dự trại Họp Bạn Khai Phá 2, Tham gia, tổ chức trại họp bạn Nữ HĐVN miền Tây Bắc Hoa Kỳ (2015)

Ngoài ra Liên Đoàn cũng đã tham gia những công tác chung trong sinh họat của Hội Đồng, District, và Council.

Hiện nay Liên Đoàn được hướng dẫn bởi Trưởng Trần 
Anh Kiệt và sự trợ giúp của một  hội đồng Liên Đoàn. 
Ngoài ra, có một cơ chế độc lập và song hành với Liên 
Đoàn, đó là Hội Phụ Huynh. Các đại diện của Hội Phụ 
Huynh được bầu ra và làm việc với Liên Đoàn. Hội 
Phụ Huynh hỗ trợ về tinh thần và vật chất hầu giúp các 
em trong sinh hoạt.  
Tuy thời gian sinh hoạt hàng tuần của các em không 
có là bao nhưng nhờ sự cố gắng liên tục của chính các 
em và lòng tận tụy của các Trưởng cùng sự khuyến 
khích của phụ huynh nên trong nhiều năm Liên Đoàn 
đã đào tạo được nhiều công dân tốt cho cộng đồng Việt 
hải ngoại nói riêng cũng như cho đất nước Hoa Kỳ nói 
chung. Thật là một thành tích đáng ngưỡng mộ.
Trong những năm gần đây, hội Phụ Huynh của Liên 
Đoàn lại có được một luồng sinh khí mới. Chính nhờ 

Với sự hướng dẫn, điều hành Liên Đoàn trong thời gian qua: 

 ► 1981   Liên Đoàn Trưởng:  Tr. Nguyễn Văn Chương
 ► 1982-1983  Liên Đoàn Trưởng:  Tr. Nguyễn Mạnh Kym
 ► 1984-1985  Liên Đoàn Trưởng:  Tr. Lữ Hùng
 ► 1986-1987  Liên Đoàn Trưởng:  Tr. Lê Xuân Hùng
 ► 1988-1989  Liên Đoàn Trưởng:  Tr. Đinh Tấn Tâm/Tr. Trần Anh Kiệt
 ► 1990-1991  Liên Đoàn Trưởng:  Tr. Hoàng Đắc Quảng
 ► 1992-1993  Liên Đoàn Trưởng:  Tr. Trần Anh Kiệt
 ► 1994-1995  Liên Đoàn Trưởng:  Tr. Trần Văn Long
 ► 1996-1997  Liên Đoàn Trưởng:  Tr. Trần Văn Long
 ► 1998  Liên Đoàn Trưởng:  Tr. Đào Diệp Hương
 ► 1999-2003  Liên Đoàn Trưởng:  Tr. Trần Minh Phương
 ► 2003-  Liên Đoàn Trưởng:  Tr. Trần Anh Kiệt

những buổi sinh hoạt của các em mà các phụ huynh 
nảy sinh tình thân ái, hợp tác, và trách nhiệm. Điều này 
cũng là một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển 
của Liên Đoàn. 
Ngày nay, qua biết bao thăng trầm và thay đổi, Liên 
Đoàn đang có được một chỗ đứng khá vững vàng trong 
phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại Hải Ngoại. Đó là 
nhờ những tấm lòng và những bàn tay của những người 
đi trước. Từ những con số đoàn sinh khiêm tốn trong 
những ngày đầu thành lập; cho đến nay với gần 200 
Hướng Đạo Sinh, hơn 40 Trưởng, cùng hội phụ huynh, 
và một bề dày lịch sử 35 năm; Liên Đoàn Diên Hồng 
có thể tự hào là một trong những đơn vị Hướng Đào 
kỳ cựu và sung mãn nhất trong vùng Thung Lũng Hoa 
Vàng nắng ấm ■



 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Bắc Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN HẢI ĐĂNG
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): San Jose / California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 5 tháng 1 2014
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Nguyễn Hữu Phi
 ► Điện thư (Email): ldhaidang989@gmail.con
 ► Điện thoại (Phone): (916) 690-2928
 ► Trang nhà (Web Site): 
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  6270 Elder Creek Road, Sacramento, 95824
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): mỗi thứ Bảy, 2:30-4:30pm
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 30

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 4

Tên Đơn vị    Số Đoàn Sinh   Trưởng Đơn vị
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1. Bầy   Tr. Nguyễn Quỳnh Ngọc

2. Nam Thiếu Đoàn      Tr. Nguyễn Hữu Phi

3. Nữ Thiếu Đoàn  Tr. Lê Mỹ Dung Amy

4. Thanh  Đoàn Tr. Lê Thị Yên Thảo

LIÊN ĐOÀN HẢI ĐĂNG
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Bắc Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN HOA LƯ
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Milpitas / California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 4 tháng 3 năm 2003
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Đinh Hữu Lý 
 ► Điện thư (Email): lyhuudinh@gmail.com
 ► Điện thoại (Phone):
 ► Trang nhà (Web Site): 
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Trường Tiểu học Rose (250 Roswell Dr., Milpitas, 95035)
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Saturday 10:00 AM - 12:00 PM
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 65

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 5 

Tên Đơn vị     Số Đoàn Sinh   Trưởng Đơn vị
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1. Nữ Thiếu đoàn và Chim non  25 

2. Nam Thiếu Đoàn    25 

3. Ấu đoàn.  15    

4. Thanh đoàn

5. Kha đoàn

LIÊN ĐOÀN HOA LƯ
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I. Lịch sử
Liên đoàn (LĐ) Hoa Lư được thành lập vào ngày 4 
tháng 3 năm 2003 nhằm đáp ứng số lượng các em ghi 
danh vào Hướng đạo ngày càng đông. Đây là ngày LĐ 
chính thức đăng ký với tiểu bang California với danh 
nghĩa một hội bất vụ lợi.
Troop và Pack 111 là số đoàn chính thức được Đoàn 
Hướng đạo Hoa kỳ chỉ định. Ban đầu đoàn chỉ gồm 6 
em hướng đạo sinh nam, tụ họp đầu tiên tại công viên 
Murphy. Chỉ mấy tháng sau, đoàn bận rộn để thâu nhận 
25 Nữ Thiếu đoàn và Chim non, 25 Thiếu đoàn, và 15 
Ấu đoàn. Vì con số hướng đạo sinh tăng vọt nhanh 
chóng, đoàn chọn trường Tiểu học Rose (250 Roswell 
Dr., Milpitas, 95035) làm nơi sinh hoạt. Liên đoàn đã 
chọn khẩu hiệu: “Từ cha mẹ, bởi cha mẹ, tất cả cho con 
em chúng ta”. 
Qua những năm sinh hoạt, kẻ đến người đi. Các Trưởng 
cũng bận rộn sinh nhai nên có người sinh hoạt toàn thời 
và tạm thời. Các em hướng đạo lớn lên đủ lông đủ cánh 
bay vào trường đời bao la. Ngoài ra, các phụ huynh 
nhận thấy nhu cầu về vai trò Trưởng trong việc huấn 
luyện kỹ thuật, đã dấn thân khoác áo hướng đạo để đảm 
nhận trách nhiệm một cách chính danh. Riêng đoàn Nữ 
Hướng đạo (nhóm 10167) cũng sinh hoạt chung một 
chỗ với nhóm 111 nhưng khách sân chơi. Các bà mẹ 
cũng hy sinh, ngoài đảm đang việc nhà cho chồng con, 
khoác thêm lên tấm thân mảnh mai một bộ áo Hướng 
đạo nữa. Các phụ nữ Việt này thật đáng vinh danh.
1. Hiện tại, đoàn Nữ gồm các Trưởng sau đây chịu 
trách nhiệm các phần vụ:

 ► Tr. Phạm Loan; lo phụ huynh mới
 ► Tr. Phan Hà, Lê Khanh; lo nữ kha đoàn
 ► Tr. Vũ Dung, Nguyễn Hương; lo nữ thanh đoàn
 ► Tr. Nguyễn Tina, Bạch Hoa; lo nữ thiếu đoàn
 ► Tr. Trần Hằng, Định Quyên; lo chim non

2. Đoàn Nam gồm các Trưởng sau đây chịu trách 
nhiệm các phần vụ:

 ► Tr. Vũ Tuấn, Dinh Lý, Huỳnh Lâm, Phạm Thịnh, 
Nguyễn Huy, Đỗ Thiện, và Nguyễn BăngTâm; lo 
nam thanh, và thiếu đoàn

 ► Tr. Huỳnh Lâm, Trần Bích; lo Ấu đoàn
 ► Ngoài ra còn có sự trợ lực của các trưởng Hồ 

Tiến, tr. Phạm Vận, và tr. Ngô Tân. Họ là những 
trưởng thuộc diện bô lão nhưng vẫn sinh hoạt với 
đoàn mỗi khi rảnh rỗi.

3. Hội Phụ huynh được thành lập để giúp các trưởng 
việc điều hành đoàn. Một khi rảnh rỗi về những chuyện 
hành chánh, các trưởng sẽ có nhiều thì giờ chú tâm vào 
việc huấn luyện kỹ năng cho các em hướng đạo. Cơ 
cấu Hội Phụ huynh gồm có:
  ■ A. Nguyễn Cường; Hội trưởng
  ■ A. Nguyễn Nghị; Hội phó Nội vụ
  ■ A. Vũ Tú; Hội phó Ngoại vụ
  ■ C. Đoàn Quyên; Tổng Thủ quỹ

II. Quá trình hoạt động
Với tâm niệm đào tạo những hướng đạo sinh mạnh dạn 
bước vào đời với kỹ năng của một người tháo vát, bạt 
thiệp, tri thức với một tấm lòng vị tha, nhìn đời với con 
mắt bao dung, đoàn luôn tổ chức và huấn luyện các em 

Liên Đoàn Hoa Lư



qua câu châm ngôn, “mỗi ngày một việc tốt.” Ngoài ra, 
đoàn khuyến khích các em học hỏi tiếng Việt, cho dù 
nỗ lực nhiều nhưng kết quả chẳng bao nhiêu. Tuy thế, 
đoàn luôn khuyến khích các em hướng về cội nguồn, 
nhất là lý do tại sao cha mẹ của chúng lại lưu lạc nơi 
xứ người.
Vì thế, ngoài việc tham gia những sinh hoạt do Hội 
đồng Hướng đạo Việt nam Bắc Cali đề xướng như 
Ngày Hướng đạo Việt nam, Lễ Thượng kỳ Việt nam 
vào dịp Tết ở Milpitas…v..v. đoàn có những sinh hoạt 
đặc thù nhằm tôi luyện các em được dẻo dai, bền chí 
như backpaking, hiking. Những buổi huấn luyện cấp 
tốc, những ngày cuối tuần ngủ qua đêm, các trưởng 
đều hoạch định từ nhiều tháng trước, chỉ định những 
trưởng vào các chuyên hiệu (merit badge). Những buổi 
huấn luyện như thế, các em đều hăng hái ghi danh tham 
dự. Chưa kể mỗi năm một lần, các em tham dự khóa 
huấn luyện kỹ năng 5 ngày tại trại Sierra, do Châu San-
ta Clara tổ chức. Các phụ huynh thay phiên ngủ lại để 
phụ giúp các trưởng trong việc điều hành.
Phải kể đến 2 lần cắm trại trong năm, mở rộng cho thân 
nhân và khách tham dự. Cho khách tham dự là một 
hình thức tốt nhất giới thiệu danh tính đoàn. Từ thấy, 
đến biết, đến hâm mộ, họ sẽ đưa con em gia nhập đoàn, 
tạo những thế hệ hướng đạo sinh tiếp nối. Một sinh 
hoạt khác không kém màu sắc văn hóa là ngày Code 
of Honor (COH). Trong ngày này, các trưởng nêu tất 
cả thành tích các em đạt được trong năm như chuyên 
cấp (rank), chuyên hiệu. Lồng vào đó, đoàn tổ chức 
ăn Tết với một chương trình văn nghệ do các nhóm 

và Hội Phụ huynh trình diễn. Những điệu múa, những 
vở kịch nhỏ, những câu hò… tất cả được diễn tả trong 
tinh thần hướng đạo. Khoảng 3, 4 năm đổ lại, các em 
hướng đạo ngày càng sáng chế ra những tiết mục văn 
nghệ trên cả tuyệt vời. Không thiếu quan khách ngồi 
nhấp nhổm, trầm trồ, xuýt xoa, miệng không tiếc lời 
khen ngợi các em.
Để nhắc nhở cho các em biết đến tha nhân, biết chia sẻ 
với những gì mình có, đoàn luôn tổ chức những buổi 
phục vụ những kẻ không nhà. Các em đến địa điểm và 
làm tất cả mọi việc, từ lau chùi, dọn dẹp, sắp xếp, nấu 
nướng, dọn bữa, cơm bưng nước rót. Các em ấu và cha 
mẹ lại giúp vui bằng những bài thánh ca dưới sự điều 
khiển của trưởng BăngTâm. Giọng hát ngọt ngào của 
các em hướng đạo vang vang trong nhà ăn như một lời 
an ủi những người kém may mắn. Cha mẹ cũng đóng 
góp mua quà để tặng cho mỗi người một món quà, gồm 
vớ, găng tay, và mũ.
Trái tim của nam và nữ hướng đạo sinh Hoa Lư không 
dừng ở đó mà các em còn vươn cánh tay đến những 
lãnh vực khác như thăm viếng những người già neo 
đơn ở viện dưỡng lão, dọn bữa cho người nghèo trong 
dịp lễ Tạ ơn. Vào dịp này, các em bủa ra, đến tận cửa 
các gia đình cự ngụ chung quanh để quyên góp đồ hộp 
cho những kẻ không nhà. Có năm số đồ hộp thu được 
cân nặng trên 2000 cân.
Riêng Hội Phụ huynh mỗi năm tổ chức thành công 
một đêm dạ vũ để gây quỹ cho cả đoàn. Số tiền thu về 
ngang ngửa với số tiền huê hồng bán phiếu chợ (script) 
mà chợ Ocean đặc biệt dành cho LĐ Hoa Lư. Như thế, 
đoàn có 2 nguồn thu được dùng để mua sắm dụng cụ  ■
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Bắc Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN LẠC HỒNG
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): San Jose / California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): Jan, 1994
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Chau Ngoc Pham
 ► Điện thư (Email): joe.pham@lmco.com; phamnchau@yahoo.com      
 ► Điện thoại (Phone): 408-743-4147
 ► Trang nhà (Web Site):
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 John Sinnott School, 2025 Yellowstone Ave., Milpitas, CA 95035
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Saturday 9:30 am - 11:30 am
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 60

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 3

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
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1.  Thieu Doan 101 (Nam) 35 Trưởng Nguyen Ngoc Hien

2.  Au Doan 101   15 Trưởng Andrew Tuan Tran

3. Thieu Doan 60280 (Nu) 10    Trưởng Carly Nguyen

LIÊN ĐOÀN LẠC HỒNG 
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Bắc Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN LẠC VIỆT-SAN JOSE
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): San Jose / California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 6 tháng 10 năm 2006
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Lê Quý Nhượng
 ► Điện thư (Email): lequynhuong@yahoo.com         
 ► Điện thoại (Phone): 408-729-4543
 ► Trang nhà (Web Site):  hdlacviet.org
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Trung Tâm Công Giáo Việt Nam San Jose
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 2:00PM-4:30PM Chúa nhật
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 430

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 6

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
   
1.  Ấu Đoàn Nam Tây Sơn 85 Trưởng Duy Trần

2.  Ấu Đoàn Nữ Âu Cơ     82 Trưởng Hương Trần

3. Thiếu Đoàn Nam Lam Sơn 90    Trưởng Minh Mạc

4. Thiếu Đoàn Nữ Mê Linh 78 Trưởng Thanh Vân Trần

5. Thanh Đoàn Thăng Long 20 Trưởng Thiện Nguyễn

6. Tráng Đoàn Hùng Vương 75 Trưởng Phò Lê

LIÊN ĐOÀN LẠC VIỆT-SAN JOSE 



 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Bắc Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN LẠC VIỆT SACRAMENTO
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State):Sacramento / California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 1984
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Đào Diệp Thúy 
 ► Điện thư (Email): contact@liendoanlacviet.org
 ► Điện thoại (Phone): 916-417-4833
 ► Trang nhà (Web Site): liendoanlacviet.org
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):           

6700 Mack Rd, Sacramento CA 95823
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Sunday from 2:30 - 4:30 pm
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 52

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 4

Tên Đơn vị    Số Đoàn Sinh   Trưởng Đơn vị
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1. Ấu Đoàn Quang Trung  15 Bầy Trưởng Lê Kong

2. Thiếu Đoàn Quang Trung  21   Thiếu Trưởng Trần Minh

3. Thanh Đoàn Lam Sơn  9 Thanh Trưởng Nguyễn XuânLâm

4. Đoàn Nữ Nhị Trưng 7 Thiếu Trưởng Đàm Kim Hạnh

LIÊN ĐOÀN LẠC VIỆT SACRAMENTO
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LIÊN ĐOÀN PHÙ ĐỔNG
 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Bắc Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN PHÙ ĐỔNG
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): San Jose / California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): Summer 2006
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Nguyễn Ngọc Phương
 ► Điện thư (Email): phuong.hop1@gmail.com
 ► Điện thoại (Phone): 408-806-6039
 ► Trang nhà (Web Site): www.liendoanphudong.org
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Evergreen Park
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Saturday 10:00 AM - 12:00 PM
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 150 Scouts

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 5

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
   
1. Chim Non  30 Trưởng Thúy Nguyễn

1. Thiếu Nữ   20 Trưởng Thu Nguyễn

1. Thiếu Nam 50    Trưởng Minh Nguyễn

1. Tráng Đoàn 10 Trưởng Simon Phạm

1. Ấu Đoàn 40 Trưởng Hiệp Nguyễn
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Vài Nét về Liên Đoàn Phù Đổng
Liên Đoàn Phù Đổng được thành lập để đáp ứng nhu 
cầu của cộng đồng Việt Nam vùng Bắc Cali Bay Area 
với mục đích quảng bá phong trào Hướng Đạo và bảo 
tồn văn hoá Việt Nam. Ngoài những Lời Hứa và Luật 
của Hướng Đạo, Liên Đoàn Phù Đổng hướng dẫn các 
em theo những lập trường sau đây: Cởi Mở - khuyến 
khích các em Hướng Đạo Sinh (HĐS), các Phụ Huynh 
và các Trưởng cộng tác và đối thoại với tính cách cởi 
mở. Thêm một lập trường rất quan trọng đó là Đoàn 
Kết - Không có Đoàn Kết thì chúng ta sẽ khó thành 
công. Lập trường sau cùng là Vui Chơi - Sinh hoạt 

Hướng Đạo hàng tuần cần có Vui Chơi thì mới thu hút 
và khuyến khích các em tiếp tục sinh hoạt lâu dài.
Các em HĐS là tương lai của cộng đồng và quốc gia. 
Chúng ta hãy góp sức để giúp các em thành những 
công dân tốt, đạt được những năng khiếu như Tự Tin, 
Giao Tiếp giỏi và tài Lãnh Đạo, để các em có cơ hội 
thành công trên con đường đời đầy thử thách. Các em 
HĐS (và LĐ Phù Đổng) sẽ gặp phải những khó khăn 
và cả những thất bại, nhưng chính những thất bại của 
chính mình mới là “người thầy” giỏi nhất để chúng ta 
đạt được Thành Công.

Liên Đoàn Phù Đổng
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Bắc Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN RA KHƠI
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): San Jose / California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): ngày 22 tháng 2 năm 1985
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Phạm Kim Trinh
 ► Điện thư (Email): ldrakhoi@yahoo.com - tran4483@yahoo.com
 ► Điện thoại (Phone): 408-628-7468
 ► Trang nhà (Web Site): www.rakhoi.org
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 YERBA BUENA HIGH SCHOOL 1855 Lucretia Ave - San Jose
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 10am-12:30PM - Sundays
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 170

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 6

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
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1. Bầy Chim Non Ra Khơi - T61212   20 Bầy Trưởng Trần Đông Khanh

2. Bầy Sói Ra Khơi - P285  22 Bầy Trưởng Trần Thảo Chi

3. Thiếu Đoàn Nữ Ra Khơi - T61212  24    Thiếu Trưởng Phạm Kim Trinh

4. Thiếu Đoàn Nam Ra Khơi - T285  55    Thiếu Trưởng Phạm Duy Tú

5. Thanh Đoàn Ra Khơi - Crew 222 22 Thanh Trưởng Maurice Lê

6. Toán Tráng Ra Khơi 27 Tráng Trưởng Ngô Đình Chuyên

LIÊN ĐOÀN RA KHƠI
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Liên Đoàn Trưởng: Tr. Phạm Kim Trinh
Liên Đoàn Phó 1: Tr. Ngô Đình Chuyên

Liên Đoàn Phó 2: Tr. Nguyễn Quốc Minh
Tổng Thư Ký kiêm Thủ Cụ: Tr. Trần Hoàng Thân

Thủ quỹ: Tr. Nguyễn Đức Hiền

 Hội Đồng Trưởng LĐ RA KHƠI

•	Bầy Trưởng Sói Con: Trần Thảo Chi
•	Phụ Tá Bầy: Trần Minh Đức
•	Phụ Tá Bầy: Trương Thy
•	Phụ Tá Bầy: Nguyễn Quốc Minh
•	Bầy Trưởng Chim Non: Trần Đông Khanh
•	Phụ Tá Bầy: Tamara Thủy Nguyễn
•	Thiếu Trưởng Thiếu Nam: Phạm Duy Tú
•	Phụ Tá : Đào Minh Trí
•	Phụ Tá: Bùi Tường Linh
•	Phụ Tá: Phạm Thúy Hằng
•	Phụ Tá: Lê Ngọc Tú
•	Thiếu Trưởng Thiếu Nữ: Phạm Kim Trinh
•	Phụ Tá: Ngô Quỳnh Như
•	Thanh Trưởng: Maurice Lê
•	Phụ Tá: Katrina Phương-Lan Huỳnh
•	Phụ Tá: John Phạm
•	Phụ Tá: Thuần Lý
•	Tráng Trưởng: Ngô Đình Chuyên
•	Phụ Tá: Bernard Nguyễn
•	Phụ Tá: Trần Hoàng Thân
•	Phụ Tá: Đào Minh Ngọc
•	Phụ Tá: Nguyễn Đình Tuấn
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An Introduction to Scouting
with Liên Đoàn Ra Khơi

HÐđược Huân tước Baden-Powell thành lập tại 
Anh Quốc năm 1907. Sau đó phong trào lan rộng trên 
khắp thế giới .Văn phòng Hướng đạo thế giới đặt tại 
Geneva, Thụy Sĩ (Switzerland).
• HÐ du nhập vào Việt Nam vào năm 1930, trưởng 

Trần Văn Khắc là người khai sinh ra phong trào 
HÐVN.

• Nam HÐ Hoa Kỳ được thành lập năm 1910 bởi 
William D. Boyce. Nữ HÐ Hoa Kỳ được thành lập 
năm 1912 bởi Juliette Low.

• Liên Ðoàn Ra Khơi được thành lập tại San Jose 
vào tháng 2 năm 1985 khởi đầu với 3 đơn vị Thiếu 
Nam, Thanh, Tráng. Sau đó phát triển thêm 2 đơn 
vị nữa là Ấu Nam (Sói Con) vào tháng 9 năm 1991 
và Ðoàn Nữ vào ngày 12 tháng 12 năm 1995. Liên 
Ðoàn Ra Khơi ghi danh với Hội Nam HÐHK (BSA) 
và Hội Nữ HÐHK (GSUSA) với các danh số:

 ► Ấu Ðoàn Ra Khơi: Pack 285 BSA
 ► Thiếu Ðoàn Ra Khơi: Troop 285 BSA
 ► Thanh Ðoàn Ra Khơi: Crew 222 BSA
 ► Ðoàn Nữ Ra Khơi: Troop 61212 GSUSA      

(Chim Non, Thiếu Nữ - Multi-levels GS Unit)
 ► Tráng Ðoàn Ra Khơi: Các trưởng của các đơn 

vị trên và các tráng sinh ghi danh như là những 
“Leaders”.

Hướng Ðạo là phong trào giáo dục nhằm bổ túc giáo 
dục học đường và gia đình cho thanh thiếu niên, có 

tính cách hoàn vũ, không phân biệt màu da, tôn giáo, 
trình độ. 
Ðến với phong trào là hoàn toàn do tự nguyện, sẽ phục 
vụ tha nhân một cách vô vị lợi. Lời hứa, luật HÐ là kim 
chỉ nam cho mọi HÐS theo mà trau luyện cho mình. 
Môi trường thiên nhiên và phương pháp hàng đội là 
căn bản của sinh hoạt HÐ ■
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The Scouting movement was started in 1907, England by Lord Robert Stephenson 
Smith Baden-Powell. Thereafter, Scouting spread strongly throughout the world. The 
current headquarter of the International Scouting Organization is located in Geneva, 
Switzerland.

• Boy Scouting came to America in 1910 with the help of William D. Boyce. Girl 
Scout in America started in 1912 by Juliette Low.

• Scouting was first introduced in Vietnam by Trần Văn Khắc in 1930.
• Liên Đoàn (LĐ) Ra Khơi - San Jose was formed in February of 1985 with 3 ac-

tive units; Boy Scout, Explorer (now called Venture), and Rover Scout. Our Cub 
Scout unit was later formed in September of 1991, and our Girl Scout units were 
formed in December 12 of 1995. Liên Đoàn Ra Khơi is currently registered with 
Boy Scout of America (BSA) and Girl Scout of America (GSUSA) with the units:

 ► Cub Scout Pack 285 (BSA)
 ► Boy Scout Troop 285 (BSA)
 ► Venture Crew 222 (BSA)
 ► Girl Scout Troop 61212 (GSUSA) - Multi-Levels Unit (Junior, Cadette, Senior)
 ► Rover Scout: comprised of all registered leaders of above units.

Scouting is a guiding movement that supports the teaching of moral characters to teen-
agers and young adults without prejudice of race, color, or religion. The Scout Oath 
and Laws are the founding principals that guide every Scout while the basis of nature 
and the Scout Patrol Method are the used as the fundamental tools to direct all Scout 
activities ■



 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Bắc Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN TÂY SƠN
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State):  Portland / Oregon
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): July 14 , 2011
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Peter Dũng Nguyễn
 ► Điện thư (Email): peterdunguyen@yahoo.com
 ► Điện thoại (Phone): 1 (503) 341-6937
 ► Trang nhà (Web Site): sapsan.org             

or  www.googleliendoantayson.com
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Our Lady of Lavang Parish 5454 NE Alemada Dr Portland, Oregon 97213
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time):  Chủ Nhật  (trừ Chủ nhật cuối của tháng)  2 PM -  4 PM
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 53

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 5

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
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1. Ấu Đoàn Tây Sơn  714   10 Trưởng Đượm Phạm

2. Thiếu Đoàn Tây Sơn  714 11 Trưởng Joseph Khôi Phạm

3. Thiếu Đoàn Nữ Tây Sơn  9714 12    Trưởng Trúc Anh Nguyễn

4. Thanh Đoàn Tây Sơn 714 6    Trưởng Jennifer Nguyễn

5. Tráng Đoàn Tây Sơn 14    Trưởng Nghĩa Bạch

 LIÊN ĐOÀN TÂY SƠN
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Vài Nét Về Liên Đoàn Tây Sơn
Phương Pháp Sinh Hoạt 
■ Phong Trào Hướng Đạo được Huân tước Baden-Pow-
ell thành lập tại Anh Quốc năm 1907. Sau đó lan rộng 
trên khắp thế giới. Văn phòng Hướng đạo thế giới đặt 
tại Geneva, Thụy Sĩ (Switzerland).
■ Hướng Đạo du nhập vào Việt Nam vào năm 1930, 
trưởng Trần Văn Khắc là người khai sinh ra phong trào 
Hướng Đạo Việt Nam.
■ Liên Đoàn Tây Sơn được thành lập tại Portland, Ore-
gon vào tháng 7 năm 2010, với hai ngành Ấu và Thiếu. 
Tháng 10 năm 2010 thì ngành Kha được thành lập, và 
ghi danh với Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (thành lập 
năm 1910) với các danh số:

 ► Ấu Đoàn Tây Sơn Pack 714 (Nam - Tuổi từ 7 - 11)
 ► Thiếu Đoàn Tây Sơn Troop 714 (Nam - Tuổi  từ 11 - 18)
 ► Kha Đoàn Tây Sơn Crew 714 (Nam & Nữ - Tuổi từ 15 - 21)
 ► Nữ Thiếu Đoàn Tây Sơn 9714 được thành lập 

tháng 7 năm 2013 ghi danh với hội Nữ Hướng 
Đạo Hoa Kỳ.

 ► Hội Phụ Huynh Liên Đoàn Tây Sơn.
Tất cả mọi người đến với phong trào là hoàn toàn do 
tự nguyện, và phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi. Lời 
hứa, luật Hướng Đạo là kim chỉ nam cho mọi Hướng 
Đạo Sinh, tất cả theo đó mà trau luyện cho mình. Môi 
trường thiên nhiên và phương pháp hàng đội là căn bản 
của sinh hoạt Hướng Đạo.

MỤC ĐÍCH HƯỚNG ĐẠO:
■ Rèn luyện những đức tính tốt nhất cho thanh thiếu niên.
■ Rèn luyện khả năng tháo vát, nhanh nhẹn cho thanh 
thiếu niên.
■ Tập cho thanh thiếu niên sống cuộc sống có lý tưởng.
■ Hướng dẫn các em những khả năng làm người lãnh đạo.

SINH HOAT: Hàng tuần vào Chủ Nhật (nghỉ CN 
cuối tháng), lúc 2:15:00 PM - 4:00 PM tại Khuôn viên 
Giáo xứ Our Lady of Lavang Parish 5454 NE Alemada 
Dr Portland, Oregon 97213.
Sinh hoạt theo chương trình quy định của Hội Nam 
BSA và thêm chương trình do Hội đồng Liên Đoàn đề 
ra. Ngoài ra có những kỳ trại, công tác xã hội... Liên 
Đoàn sẽ thông báo chi tiết bằng thư, hoặc gọi điện thoại 
cho quí phụ huynh rõ.

Hội Đồng Trưởng LIÊN ĐOÀN TÂY SƠN
■ Liên đoàn trưởng: Peter Dũng Nguyễn.
■ Cố vấn: Bạch Văn Nghĩa (Đại Diện Miền Tây Bắc 
Hoa Kỳ)
■ Tuyên úy: trưởng LM Joseph Vũ Hải Đăng.
■ Liên đoàn phó nội vụ: John Quân Nguyễn.
■ Liên đoàn phó tổng quát: Trung Đỗ.
■ Thư ký: Joseph Chiến Nguyễn.
■ Parent coordinator: Tùng Nguyễn.
■ Troop commissioner: Tiến Trương.
■ Advancements: Dennis Hải Nguyễn.
■ Nam thiếu đoàn trưởng: Joseph Khôi Phạm 
■ Nữ thiếu đoàn trưởng: Trúc Anh Nguyễn - Assistant: 
Quý Nguyễn, Huỳnh Thanh Trang.
■ Ấu đoàn trưởng: Đượm T Phạm - Assistant: Trần 
Trung Thành.
■ Kha Trưởng: Jennifer Nguyễn - Assistant: Hiếu 
Nguyễn & Châu Nguyễn.
■ Thanh Trưởng: Toàn Nguyễn - Assistant: Trung Đỗ

https://sites.google.com/site/sinhhoatliendhoantayson/
home
facebook: LDHD Tayson Oregon
www.sapsan.com
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Bắc Hoa Kỳ

 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN TRÙNG DƯƠNG

 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): San Jose / California

 ► Quốc Gia (Nation): United State of America

 ► Thành lập ngày (Established): ngày 14 tháng 4 năm 2012

 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Nguyễn Việt Phương

 ► Điện thư (Email): phuong.nguyen@hdtrungduong.org

 ► Điện thoại (Phone): 408-465-6041

 ► Trang nhà (Web Site): www.hdtrungduong.org

 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 James Franklin Smith Elementary School - 2220 Woodbury Ln, San Jose, CA 95111

 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Friday 6:45PM-8:45PM

 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 20

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 3

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
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1. Nam Thiếu Đoàn Sông Hồng - BSA Troop 0414   8  Trưởng Bùi Huy Cường

2. Nữ Thiếu Đoàn Sông Hương - GSUSA 60614  7  Trưởng Võ Lan Anh

3. Bầy Sông Cửu Long - BSA Pack (forming)  5    Trưởng Lê Thanh Trang

LIÊN ĐOÀN TRÙNG DƯƠNG
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Liên Đoàn Trưởng: Tr. Nguyễn Việt Phương 
Liên Đoàn Phó: Tr. Bùi Lan Phương

 Hội Đồng Trưởng 
LĐ TRÙNG DƯƠNG

•	Thiếu Trưởng Nam: Bùi Huy Cường
•	Thiếu Phó Nam: Dương Chu
•	Thiếu Trưởng Nữ: Võ Lan  Anh
•	Thiếu Phó Nữ: Michelle Tieu
•	Bầy Trưởng: Lê Thanh Trang

Liên đoàn Trùng Dương được thành lập tại một góc đồi khu vực Đông Nam của Thung Lũng Hoa 
Vàng vào tháng 4 năm 2012 để tạo điều thuận tiện cho các trẻ em Việt Nam nơi đó tham gia những sinh hoạt hữu 
ích của Hướng Đạo. Liên Đoàn Trùng Dương luôn cố gắng tạo điều kiện và môi trường cho các em Hướng Đạo 
Sinh thực tập sống theo Luật và Lời Hứa Hướng Đạo, để đạt được những thành quả cao nhất mà các em mong 
muốn với một phẩm cách trong sạch và một lòng tốt sẵn sàng giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào.
Với một kỳ vọng đơn giản là giúp các em Hướng Đạo Sinh phát triển tâm trí, sinh hoạt ngoài trời, và đóng góp 
vào các việc từ thiện, Liên Đoàn Trùng Dương đã tham gia rất nhiều công tác xã hội và rất chú trọng vào các trò 
chơi có tính cách mạo hiểm (“high adventure”) cho các em. Để thích ứng với những thay đổi và sự cập nhật hóa 
của Hướng Đạo Hoa Kỳ, Liên Đoàn giảm bớt thời gian sinh hoạt ca hát vòng tròn để dành nhiều thời gian hơn 
cho các hoạt động thể thao và học hỏi những kỹ năng thực dụng tân tiến. Thí dụ như ngoài các kỹ năng về bản 
đồ và địa bàn, chúng tôi hướng dẫn thêm cách xử dụng các thiết bị GPS. Chúng tôi nhận thấy các em phấn khởi 
hơn trong các cuộc đi bộ đường dài có kèm thêm geocaching (dùng máy thu GPS để tìm những geocaches). Liên 
Đoàn cũng dành nhiều thời gian tổ chức các hoạt động dưới nước cho các em. Hiện nay tất cả các em trong Nam 
Thiếu đoàn đều đạt được BSA Swimmer Test và Swimming Merit Badge.   
Liên Đoàn Trùng Dương tin rằng phong trào Hướng Đạo nói chung và truyền thống Hướng Đạo Việt Nam nói 
riêng sẽ không ngừng phát triển và nối tiếp. Anh em Hướng Đạo Việt Nam từ ba miền Bắc, Trung, Nam sẽ luôn 
hòa nhập với anh em Hướng Đạo Thế Giới như ba dòng sông tiêu biểu cho ba miền là Hồng Hà, Hương Giang và 
Cửu Long luôn nhập vào biển cả mênh mông ■
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Tây Bắc Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN TRƯỜNG GIANG
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): San Jose / California
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. 
 ► Điện thư (Email): 
 ► Điện thoại (Phone): 
 ► Trang nhà (Web Site): wwwliendoantruonggiang.org
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 200

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 6

Tên Đơn vị Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
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1. Ấu đoàn Nữ Suối Tiên  Trưởng

2. Ấu Đoàn Nam Bến Nghé  Trưởng

3. Thiếu Đoàn Nữ Hương Giang  Trưởng

4. Thiếu Đoàn Nam Hùng Vương  Trưởng 

5. Thanh Đoàn Bạch Đằng  Trưởng

6. Tráng Đoàn Gia Định  Trưởng 

LIÊN ĐOÀN TRƯỜNG GIANG
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LIÊN ĐOÀN TRƯỜNG GIANG
SAN JOSE, BẮC CALIFORNIA
Liên Đoàn Trường Giang được thành lập vào mùa 
Thu năm 2008, nhằm mục đích phát triển phong trào 
Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại và giúp tạo một 
sân chơi lành mạnh, bổ ích cho tất cả các thiếu nhi và 
thanh thiếu niên nam nữ đa số sinh trưởng tại hải ngoại 
trong độ tuổi từ 6 đến 21 tuổi. Cấu trúc của Liên Đoàn 
Trường Giang cũng giống như cấu trúc của các Liên 
Đoàn Việt Nam trong Châu Santa Clara, gồm có các 
đoàn:

 ► Ấu đoàn Nữ Suối Tiên
 ► Ấu Đoàn Nam Bến Nghé
 ► Thiếu Đoàn Nữ Hương Giang
 ► Thiếu Đoàn Nam Hùng Vương
 ► Thanh Đoàn Bạch Đằng
 ► Tráng Đoàn Gia Định

Liên Đoàn Trường Giang có khoảng 200 Hướng Đạo 
Sinh và hơn 40 trưởng hướng dẫn các đoàn sinh hoạt 
vào mỗi sáng Chủ Nhật hàng tuần từ mười giờ sáng 
đến một giờ trưa tại công viên thuộc Trung Tâm Cộng 
Đồng Berryessa số 3050 Berryessa Road, San Jose, 
CA 95132. 

Website của liên đoàn là 
wwwliendoantruonggiang.org

 Mặc dù được thành lập trong thời gian tương đối ngắn 
so với những liên đoàn bạn, nhưng với sự hợp tác trong 
tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các  trưởng và các phụ 

huynh đã tạo cho Liên Đoàn có những bước tiến vững 
mạnh về số lượng đoàn sinh cũng như  về nội dung 
sinh hoạt. 
 

Các em Hướng Đạo Sinh tham gia ngày American 
Clean up Day.

Ngoài việc hướng dẫn các Hướng Đạo Sinh các kỹ 
năng Hướng Đạo, áp dụng các lời hứa và điều luật 
Hướng Đạo trong cuộc sống hàng ngày, các đoàn còn 
tạo điều kiện để các em tham gia các công tác xã hội 
phục vụ cộng đồng, tổ chức những sinh hoạt mang tính 
truyền thống, giữ gìn những nét đẹp của nền văn hóa 
Việt Nam. Bên cạnh đó các trưởng còn chú trọng đến 
lĩnh vực thăng tiến cho các đoàn sinh, khuyến khích 
các em cố gắng đạt những chuyên hiệu, đẳng hiệu 
trong cuộc đời Hướng Đạo. Liên Đoàn Trường Giang 
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đã đào tạo 16 Hướng Đạo Sinh đạt đẳng hiệu Eagle 
Scouts và 4 em đạt Gold Award.
 

Các em Hướng Đạo Sinh tham gia công tác
“Sandwich for the homeless”.

 
Một trong những điểm mạnh của Liên Đoàn Trường 
Giang là sự tổ chức Tráng Đoàn, nơi đây qui tụ đa số 
các phụ huynh để trở thành những Tráng Sinh giúp ích 
cho mọi hoạt động của đoàn và Liên Đoàn. Ở Tráng 
Đoàn, các phụ huynh được khuyến khích xuống đoàn 
giúp các trưởng điều hành sinh hoạt cho các em. Tráng 
Đoàn là một môi trường đào tạo các kỹ năng và đường 
lối Hướng Đạo cho các phụ huynh. Những phụ huynh 
trước khi xuống đoàn sinh hoạt với các em đều được 
hướng dẫn các kỹ năng Hướng Đạo cần thiết và dự 
các lớp huấn luyện cơ bản online của Boy Scouts of 
America hoặc các lớp cơ bản của Girl Scouts of Nor-
cal. Ngoài ra Tráng Đoàn còn là nguồn cung cấp và đào 
tạo các phụ huynh để trở thành trưởng, có hơn 90% 
trưởng của Liên Đoàn xuất thân từ Tráng Đoàn.

Các Tráng Sinh được trang bị những kỹ năng Hướng 
Đạo trước khi xuống đoàn hướng dẫn cho các em 

Hướng Đạo Sinh.

Việc duy trì những nét văn hóa Việt Nam là một trong những mục tiêu của Liên Đoàn. 



273

Với tinh thần giúp ích và không ngại khó, Tráng Sinh và phụ huynh luôn luôn sát cánh với các trưởng chăm lo 
cho các em Hướng Đạo Sinh trong mọi lãnh vực. Tất cả những hình ảnh đó đều được ghi lại một cách rõ nét trong 
Trường Giang Ca mà tất cả Trưởng, Tráng Sinh, phụ huynh và Hướng Đạo Sinh đều hát vang trong những ngày 
trại của Liên Đoàn:

“Kìa nhìn xem bầy sói con vui đùa bên nhau. 
Kìa nhìn xem đoàn thiếu sinh xây chung nhịp cầu

Khai phá khó khăn thanh đều vượt qua
Giúp ích tha nhân tráng sinh quyết tâm một lòng” 

(Beo Siêng Năng-Trương Văn Phán)

 
Lực lượng Tráng Sinh luôn luôn sát cánh với các trưởng và các đoàn trong mọi sinh hoạt của Liên Đoàn.

Trường Giang có nghĩa là ‘sông dài’ mang đặc tính sống động, thường được tạo thành từ những dòng suối nhỏ 
trên thượng nguồn. Các Trưởng,Tráng Sinh, phụ huynh cùng các em Hướng Đạo Sinh đã miệt mài chung sức 
thành lập Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam TRƯỜNG GIANG, với lòng ước muốn được thấy ‘Trường Giang lớp 
lớp sóng sau đùa sóng trước’, được thấy thế hệ con em mai sau sẽ vươn cao, sẽ sống đẹp hơn thế hệ trước (Hươu 
Trầm Tĩnh- Lê Xuân Sang) ■

Người viết: Bồ Câu Nhiệt Tâm - Đỗ Minh Nghĩa
                   Vượn Cần Mẫn - Chánh Việt
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MIỀN TRUNG HOA KỲ

Nguyễn Đức Thắng
Liên Đoàn Lasan

Linda Le
Pháp Luân

Dung Tong
Liên Đoàn La Vang

Tr.
Liên Đoàn Ra Khơi (Nasville)

Cao Ngọc Cường
Liên Đoàn Đất Việt

Jonathan Trí Nguyễn
Liên Đoàn Lạc Việt

LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG MIỀN TRUNG HOA KỲ

1. Liên Đoàn Đất Việt 105 Tr. Cao Ngọc Cường lddatviethdvn@gmail.com
2. Liên Đoàn La Vang 180 Tr. Dung Tong tr.dtong@gmail.com 
3. Liên Đoàn Minh Đức 35 Tr. Nguyễn Đức Thắng nguyenducthang@yahoo.com
4. Liên Đoàn Lạc Việt 190 Tr. Jonathan Trí Nguyễn jonathansgl@yahoo.com
5. Liên Đoàn Pháp Luân 75 Tr. Linda Le lillysweet_98@yahoo.com
6. Liên Đoàn Ra Khơi (Nashville)  

Trưởng Đại Diện Miền Trung Hoa Kỳ:  Tr. Linda Lê 

 ►Điện thư (Email): lillysweet_98@yahoo.com

 ►Điện thoại (Phone): 713-417-8201

 ►Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 585

 ►Tổng số các Liên Đoàn trực thuộc (Number of Sub Units): 6

Tên Liên Đoàn Số Đoàn Sinh Liên Đoàn Trưởng Liên Lạc 

Hình: Tr Đỗ Phát Hai với câu chuyện dưới cờ trại LĐ Trường Sơn Houston (1981…)
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Hình: Trưởng Phan Nguyệt Minh đứng giữa quý Trưởng Đỗ Phát Hai, Võ Thành Nhân, Lương Hoàng Nam, 
Nguyễn Cao Bình năm 1900 lâu lắc (sau hội nghị Costa Mesa ) ấy khi mái tóc quý trưởng còn xanh...

HƯỚNG ĐẠO Việt Nam (HĐVN) miền Trung 
Hoa Kỳ trực thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo 
Việt Nam từ sau trại Họp Bạn (HB) Thẳng Tiến 3 năm 
1990. Vào lúc đó HĐVN tại Hoa Kỳ chỉ có 3 miền: Miền 
Đông, Miền Trung Nam và Miền Tây Hoa Kỳ. 
Ngay từ cuối thập niên 70 phong trào Hướng Đạo 
trong cộng đồng người Việt tại Houston bắt đầu hình 
thành. Tráng Đoàn Trường Sơn (Explorer Post 2006), 
20 tháng 6 năm 1979, với Tráng trưởng Đỗ Phát Hai, 
người đã khơi  lại ngọn lửa HĐVN tại Houston, đã quy 
tụ được một số Tráng Sinh trẻ nguyên là các Hướng 
Đạo Sinh (HĐS) đã sinh hoạt từ quê nhà. Có thể kể ra 
đây như Nguyễn Phước Hoàn, Nguyễn Phước Khải, Lê 
Hoà Bình, Vũ Văn Bình, Nguyễn Quốc Trung, Đặng 
Văn Phấn cùng anh Tráng trưởng Đỗ Phát Hai ngày 
ấy còn được gọi là " Trường Sơn thất tử " rất mực võ 
lâm kiếm hiệp. Nhóm "thất tử" này lớn dần, năm 1980 
thêm các Tráng sinh Nguyễn Cao Bình, Lương Hoàng 
Nam, Hoàng Anh Tuấn, Lê Cảnh Bằng, Nguyễn Phước 
Nguyên, Đinh Hồng Hải, Đàm Quang Bảo, Hoàng Tiến 
Đạt, Phạm Trọng Hạnh, Nguyễn Đức Khôi và Trần Văn 
Phú.
  Liên đoàn đầu tiên là Liên Đoàn Trường Sơn (BSA 
Troop 494) cũng do Trưởng Đỗ Phát Hai thành lập 
vào mùa hè 1981 tại Northwest Houston Doss Park 
mà hầu hết các trưởng cầm đoàn lúc ấy chính là các 

Tráng sinh của Tráng Đoàn Trường Sơn. Có thể nói 
phong trào HĐVN miền Trung Hoa Kỳ khởi nguồn từ 
một đốm lửa nhỏ này và lan tỏa ra khắp vùng Houston 
Dallas Fort Worth. Liên Đoàn Trường Sơn thắp sáng 
lên ngọn đuốc HĐVN trong vòng 15 năm đầu tiên, khi 
cộng đồng người Việt định cư ở Houston còn nhỏ bé, 
đã hoàn tất sứ mệnh lịch sử của mình để mở đầu cho 
các LĐ Hướng Đạo Việt Nam được hình thành sau đó 
tại nhiều thành phố miền Trung Hoa Kỳ có đông người 

Hướng Đạo Việt Nam Miền Trung Hoa Kỳ

Hình: Bánh sinh nhật 8 năm 
LĐ Trường Sơn Houston (1987)
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Việt định cư.

Tại vùng Houston đã có các Liên đoàn HĐVN được 
tiếp tục thành hình và phát triển đến bây giờ như: Liên 
đoàn La Vang (1984), Liên đoàn Pháp Luân (1998), 
Liên đoàn Lạc Việt (1998), Liên đoàn Đất Việt (2006), 
Liên đoàn La San (2012), Liên đoàn Mân Côi (2014), và 
cũng có thể kể luôn đến LĐ Biển Đông (Tr Phạm Vĩnh 
Đăng Khoa) vùng SW Houston (2005 - 2009), LĐ Bửu 
Môn vùng Port Arthur (2004- 2007). 
Đồng thời trong vùng Dallas - Fort Worth, HĐVN 
cũng đã phát triển rất mạnh trong những thập niên 
1990 và 2000 với các Liên đoàn Diên Hồng (hai Trưởng 
Nguyễn Trịnh Cường & Chu Bạch Yến), Liên đoàn Lạc 
Long (Tr Nguyễn Duy Đến), Liên đoàn Trà Kiệu (Tr 
Đinh Chí Trung), Liên đoàn Hồng Bàng (Tr Phùng Văn 
Báu), LĐ Trường Sơn (Tr Nguyễn Tấn Đệ), LĐ Bạch 
Đằng (Tr Lê Đặng & Hoàng Bính), Thanh Đoàn 1975 
(Tr Trung đầu bạc), Thanh Đoàn 163 (Tr Nguyễn Chí 
Hiếu), Liên đoàn Minh Đức (Tr Nguyễn Ngọc Oanh) 
Fort Worth, Texas và đến sau GV 15 (năm 2011) hầu 
hết các LĐ HĐ vùng Dallas Fort Worth lần lượt  ngưng 
hoạt động chỉ trừ LĐ Minh Đức. Năm 2014, Trưởng 
Nguyễn Duy Đến thành lập Liên Đoàn Phê Rô từ 
Thanh Đoàn cùng tên. 
Hầu hết các trưởng vùng Dallas nhập vào Làng Bách 
Hợp, HĐ Tr Niên Dallas được thành lập bởi Tr Lê Văn 
Phước để tiếp tục sinh hoạt. 
Như đã nói, ban đầu các LĐ HĐVN vùng Houston - 
Dallas thuộc Miền Trung Nam Hoa Kỳ, sau trại HB 
Thẳng Tiến 6 được đổi lại là Miền Trung Hoa Kỳ, theo 
cách phân chia vùng địa lý, nên phải kể đến có một 
thời Miền Trung Hoa Kỳ đã có thêm LĐ Lam Sơn ở 
Lansing Michigan với Tr Phạm Duy Thắng và xứ Vạn 
Hồ có LĐ Thăng Long của Tr Nguyễn Trọng Bảo và 
LĐ Rạng Đông  với Tr Nguyễn Thanh Oai ở Minneso-
ta được thành lập trước hay sau năm kỷ niệm 80 năm 
HĐVN và chỉ hoạt động được vài năm rồi tan hàng. 
Các trưởng ở đó nhập vào làng Bách Hợp HĐ Trưởng 
Niên Vạn Hồ. 
Năm 2015 với công sức của toán Huấn Luyện HĐTƯ-
HĐVN, miền Trung có thêm một đơn vị tân lập là Liên 
đoàn Ra Khơi ở Nashville, Tennessee.
Năm 2002 Tráng Đoàn Nguyễn Trãi được thành lập tại 
Thẳng Tiến 7 bởi Tr Hoàng Kim Châu và có một Toán 
thuộc miền Trung HK là Toán Lam Sơn. Tr Hoàng Kim 
Châu thuộc Đạo Lâm Viên và đã sinh hoạt với LĐ Pháp 
Luân và Đất Việt.
 Làng Bách Hợp Houston HĐ Trưởng niên cũng được 
thành lập năm 2013 bởi Lý Trưởng Đỗ Mỹ Lộc và chính 
thức ra mắt tại trại Họp bạn HĐVN miền Trung HK 
Giữ Vững 17 năm 2013.

Một điểm đáng được ghi nhận là từ sau Trại Họp Bạn 
GIỮ VỮNG lần thứ nhất của HĐVN Miền Trung HK, 
được tổ chức tại Lake, Houston, vào cuối tuần trước lễ 
Thanksgiving năm 1997 - và có lẽ đó là năm danh xưng 
HĐVN Miền Trung (Nam) Hoa Kỳ được thêu trên Huy 
Hiệu Trại GV đầu tiên này của Miền Trung Hoa Kỳ - 
thì các Trại HB GV đã được liên tục tổ chức trong 20 
năm qua với số trại sinh trên dưới 1000 người. Đây là 
một cố gắng bền bỉ của HĐVN miền Trung Hoa Kỳ 
trong việc phát triển và quảng bá Phong trào HĐVN 
tại hải ngoại của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo 
Việt Nam.

Hình: Huy hiệu trại Giữ Vững đầu tiên 1997 của HĐVN 
miền Trung HK
      
   Hơn 1/3 thế kỷ trôi qua trong dòng sinh mệnh 85 năm 
phát triển Phong trào HĐVN. Các đơn vị Hướng Đạo 
VN thuộc Miền Trung Hoa Kỳ đã vươn lên và phát triển 
bền vững. Hai mươi lần trại HB Miền Trung Giữ Vững 
và 2 trại Họp Bạn Thế Giới HĐVN THẲNG TIẾN 7 
và 10 với nhiều nhiệm kỳ là Trưởng Đại diện HĐTƯ-
HĐVN Miền Trung Hoa Kỳ. Các Tr Nguyễn Cao Bình, 
Lương Hoàng Nam, Nguyễn Phước Hoàn, Ngô Vinh 
Khoa đã tiếp nối truyền thống HĐVN và bây giờ ngọn 
đuốc ấy được trao truyền cho lớp trưởng trẻ: Tr Linda 
Lê trong nhiệm vụ đương kim Trưởng Đại Diện Miền 
Trung với 9 Liên đoàn và 3 đơn vị biệt lập với gần 800 
HĐS dưới cờ đã góp phần trong công cuộc phục hưng 
và quảng bá Phong trào HĐVN tại hải ngoại của Hội 
Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 85 năm Hướng Đạo Việt Nam, chúng ta 
lắng lòng tưởng nhớ và tri ân các cố Trưởng đàn anh, 
đàn chị đã dâng hiến trọn đời cho Phong Trào và đã 
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chọn vùng Houston Dallas Fort Worth là nơi định cư, 
đã góp phần lớn trong công cuộc phát triển HĐVN 
khắp nơi và miền Trung Hoa Kỳ nói riêng. 
Đó là quý Trưởng:

Tr Nguyễn Văn Thơ
Tr Phan Nguyệt Minh
Tr Huỳnh Văn Diệp

Tr Trương Trọng Trác
Tr Nguyễn Văn Diễn 

Tr Hoàng Bảo Hồ 
Tr Lê Văn Diễn 

Tr LM Trần Ngọc Huỳnh
và các cố Trưởng vùng Dallas Fort Worth 

Võ Văn Long, Lê Đặng

Mừng 85 năm Hướng Đạo Việt Nam
Miền Trung đã gắng sức bền gan

Giữ Vững theo phong trào Hướng Đạo
Như là đã giữ ngọc gìn vàng

Xa quê càng giữ gìn nguồn cội
Đuốc thiêng trao chuyển đã tỏa lan

Tiếp bước Bi-Pi về Nguồn Thật
Mừng 85 năm Hướng Đạo Việt Nam

ĐĐSN

Cố Trưởng Nguyễn Văn Thơ & Trưởng Phan Nguyệt Minh 
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Mừng Phong trào Hướng Đạo Việt Nam tròn 85 
năm và cũng là mùa xuân đánh dấu 40 năm viễn xứ của 
Người Việt Tự Do 
 
   Sau buổi tham dự Diễn Hành Mùa Xuân hôm cuối 
tuần trước cùng Cộng Đồng Người Việt vùng Houston 
sáng mùng 3 Tết Ất Mùi, Hướng Đạo Việt Nam Miền 
Trung Hoa Kỳ tại Houston và các vùng phụ cận đã tổ 
chức buổi Chào Cờ Đầu Năm 2015 - Mừng mùa Xuân 
Ất Mùi 2015 – Mừng Phong trào Hướng Đạo Việt Nam 
tròn 85 năm và cũng là mùa xuân đánh dấu 40 năm 
viễn xứ của Người Việt Tự Do vào lúc 9:00 sáng Chủ 
Nhật ngày 1 tháng Ba năm 2015 Tại George Bush Park 
16756 Westheimer Parkway Houston, TX 77082.
Đây là một trong những truyền thống tốt đẹp của 
Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại được tiếp tục gìn 
giữ hằng năm để chào mừng tân niên và cũng để kết 
nối tình thân ái của các đơn vị HĐVN trong các Miền 

từ Tây Nam Tây Bắc đến miền Đông Hoa Kỳ cũng như 
các Chi Nhánh HĐVN trên toàn thế giới.
Buổi Chào Cờ Đầu Năm Ất Mùi 2015 của các đơn vị 
Hướng Đạo Việt Nam Miền Trung Hoa Kỳ này đã có sự 
tham đông đủ các Liên Đoàn Hướng Đạo đến tham dự 
như LĐ Lạc Việt, Đất Việt, Pháp Luân, La San, La Vang 
đồng thời cũng có các đơn vị Hướng đạo Trưởng Niên 
và Toán Tráng Lam Sơn thuộc Tráng đoàn Nguyễn Trãi 
và rất đông quý Phụ Huynh cũng như thân hữu.
Trong tiết Xuân, khí trời không lạnh lắm nhưng đã có 
những cơn mưa phùn rả rích từ mờ sáng nhưng toán 
Thanh sinh của LĐ Lạc Việt là đơn vị có trách nhiệm 
phần nghi lễ đã đến từ đầu ngày để chuẩn bị sân cờ và 
tập dượt hầu kỳ tại George Bush Park là một công viên 
rất đẹp và rộng ở phía Tây Houston.
Mưa mặc mưa nhưng các đơn vị HĐVN trong vùng đã 
tề tựu khá đông tại địa điểm hành lễ. Trong khi chờ các 
Trưởng trong Ban Tổ Chức hoàn tất những công tác 
chuẩn bị như âm thanh, trang trí … thì quý Trưởng, 

Buổi Chào Cờ Đầu Năm Ất Mùi  2015 của 
HĐVN MIỀN TRUNG HOA KỲ 
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Phụ huynh cũng như HĐS các đơn vị, trong các vạt áo 
mưa xanh vàng trắng … hay dưới những cánh dù đầy 
màu sắc, gặp lại nhau sau buổi chia tay từ trại GV 18 
năm ngoái, tay bắt mặt mừng râm ran trò chuyện chúc 
xuân. Chúng tôi cũng thấy có sự hiện diện của các cơ 
quan truyền thông quen thuộc trên các băng tần truyền 
hình Việt ngữ như SBTN, BYN, VIETV … đang chuẩn 
bị tác vụ thu hình và đang phỏng vấn Trưởng Linda 
Lê là tân Trưởng Đại Diện HĐTƯ/HĐVN Miền Trung 
Hoa Kỳ.
Mưa vẫn nhẹ rơi trên sân cỏ và lợi dụng ngay lúc mưa 
nhẹ hạt các đơn vị đã tập họp dưới cờ dưới sự điều 
động của Trưởng trực Hoàng Hữu Phước là MC chính 
của buổi lễ và cũng được Trưởng Nguyễn Cao Bình phụ 
giúp đã ổn định hàng ngũ các đơn vị để chuẩn bị làm 
lễ Chào Cờ Đầu Năm. Những tiếng reo Liên đoàn rộn 
rã vang động cả trời Xuân đang bao phủ lớp mưa phùn.
Sau phần nghi thức thượng kỳ và cầu nguyện đầu năm,
Trưởng Linda Lê, Đại diện HĐVN miền Trung Hoa Kỳ 
đã có vài lời chào mừng quý quan khách, quý Trưởng, 
quý Phụ Huynh và tất cả Hướng Đạo Sinh tham dự 
trong buổi Chào Cờ đầu năm trang trọng nầy.
Trong hàng ngũ quan khách và quý Trưởng kỳ cựu 
như Trưởng Đỗ Phát Hai, Trưởng Hoàng Kim Châu 
, Trưởng Nguyễn Phương, Trưởng Vương Văn Thư … 
chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện đặc biệt và duy 
nhất của một người khách phương xa nhưng rất quen 
thuộc đến từ Washington DC. là Trưởng Võ Thành 
Nhân, Chức Nhiệm Chủ tịch Ban Thường Vụ HĐTƯ/
HĐVN. Trưởng Nhân đã chuyển lời chào đầu năm đầy 
khích lệ và thân ái đến anh chị em HĐVN miền Trung 
Hoa Kỳ và nhân dịp này đã thay mặt Ban Thường Vụ 
HĐTƯ/HĐVN trao tặng Bách Hợp Huân Chương đến 
quý Trưởng hữu công với Phong Trào HĐVN là hai 
Trưởng Nguyễn Ngọc Oánh và Trưởng Nguyễn Kiều 
Chinh trong ban huynh trưởng Liên Đoàn Lạc Việt 
Houston.
Hương vị ngày Tết quê nhà đã dậy lên theo tiếng trống 

Múa Lân tưng bừng cùng tiếng pháo Tết rộn rã thì 
niềm vui đầu năm cũng đã theo điệu múa dễ thương 
của hai chú Lân nhỏ của Đoàn Lân LĐ Pháp Luân làm 
ấm lòng tất cả mọi người tham dự viên.
Buổi Chào Cờ Đầu Năm Ất Mùi 2015 của Hướng Đạo 
Việt Nam Miền Trung Hoa Kỳ đã bắt buộc phải phải cắt 
ngắn phần sinh hoạt của các em với những trò chơi dân 
gian trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc vì cơn mưa 
dai dẳng và ướt át của miền Houston. Mọi người luyến 
tiếc chia tay ra về trong tiếng hợp ca Ly Rượu Mừng và 
Việt Nam! Việt Nam của ban văn nghệ Phụ Huynh và 
Trưởng của LĐ Đất Việt. Ai nấy đều cảm thấy ấm cúng 
và vui vẻ vì tình thân ái anh chị em hướng đạo Việt 
Nam vẫn luôn chung một đường lên.
Mừng mùa Xuân Ất Mùi 2015 – Mừng Phong trào 
Hướng Đạo Việt Nam tròn 85 năm và cũng là mùa 
xuân đánh dấu 40 năm viễn xứ của Người Việt Tự Do 
Cám ơn mùa Xuân , cám ơn những tấc lòng yêu mến 
quê hương đất nước và tương lai thế hệ trẻ Việt Nam 
và đặc biệt cám ơn qúy cơ quan truyền thông, truyền 
hình Việt Ngữ đã sốt sắng có mặt cùng Hướng Đạo 
Việt Nam để cùng gìn giữ, phát huy truyền thống văn 
hoá dân tộc và tiếp tay xây dựng một thế hệ trẻ Việt 
Nam lành mạnh, hữu ích nơi hải ngoại qua phong trào 
Hướng Đạo ■

Chung một màu cờ

Đầu năm dựng lại ngọn cờ
Dưới làn mưa bụi sương mờ mờ bay
Nghiêm trang dưới ngọn cờ này
Thấy hồn sông núi tỏa đầy trong ta
Thiết tha lời hát quốc ca
Tấc lòng chung một sơn hà Việt Nam

Ngày đầu tháng 3 – 2015

ĐĐSN ghi nhận



 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Trung Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN ĐẤT VIỆT
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Houston / Texas
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 15 Tháng 8 năm 2006
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Cao Ngọc Cường
 ► Điện thư (Email): lddatviethdvn@gmail.com
 ► Trang nhà (Web Site): http://www.liendoandatviet.org/
 ► Faceboook : Liên Đoàn Đất Việt group          

https://www.facebook.com/groups/324056321081965/?ref=bookmarks
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 GX Đức Mẹ Lộ Đức – 6550 Fairbanks N Houston . Houston TX 77043
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 2:30 PM - 4:30 PM mỗi Chủ Nhật
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 105
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 6

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
   
1. Ấu Đoàn Phù Đổng - BSA Pack 815   24 Trưởng Mary Tăng Bích Thủy

2. Thiếu Đoàn Lam Sơn - Troop 815 30 Trưởng Hương Nguyễn

3. Thanh Đoàn Tây Sơn  - Crew 815 8    Trưởng Tom Nguyễn    

Nữ Đoàn Lê Chân - Troop 15810 GSUSA 43    Nữ Đoàn Trưởng Nguyễn Thu Thảo

4. Brownies    Trưởng Nguyễn Thu Hương

5. Junior   Trưởng Christine Nguyễn

6. Cadet   Trưởng Nguyễn Phương Thịnh 

LIÊN ĐOÀN ĐẤT VIỆT
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Liên đoàn trưởng: Tr. Cao Ngọc Cường
Liên đoàn phó: Tr. Trần Tuyết Hoa  

 Hội Đồng Trưởng LĐ ĐẤT VIỆT

•	 Tr. Nguyễn Thu Thảo
•	 Tr. Nguyễn Phương Thịnh
•	 Tr. Nguyễn Christine
•	 Tr. Nguyễn Thu Hương

(Girl Scouts of America) -Troop 15810 GSUSA. 
Đồng thời cũng ghi danh với Hội Đồng Trung Ương 
Hướng Đạo Việt Nam dưới danh hiệu Liên Đoàn Đất-
Việt, hoạt động nhằm mục đích duy trì và phát triển 
truyền thống văn hóa và Hướng đạo Việt Nam, bổ túc 
cho giáo dục gia đình và học đường, giúp thanh thiếu 
niên có tinh thần sống đạo vững mạnh, rèn luyện tính 
khí, tháo vát, để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, 
chuẩn bị để trở thành những công dân hữu ích cho xã 
hội ■

Ban Phụ Huynh Liên Đoàn 
Tôn thất YTri - Nguyễn Thiên

•	 Tr. Tăng Bích Thủy
•	 Tr. Nguyễn Ronni
•	 Tr. Nguyễn Thăng 
•	 Tr. Nguyễn Thanh

•	 Tr. Bùi Alvin
•	 Tr. Nguyễn Hương
•	 Tr. Đỗ Mạnh Dũng
•	 Tr. Trần Văn Bé Tư

•	 Tr. Đào Quốc Anh
•	 Tr. Trần Dũng ĐaMinh
•	 Tr. Trần Chris
•	 Nguyễn Tom

Ban Cố Vấn: 
Tr. Hoàng Kim Châu - Tr. Vương Văn Thư

Liên Đoàn Hướng Đạo Đất Việt hay Đoàn Hướng Đạo 
Lộ Đức là một thành viên của Phong trào Hướng Đạo 
Thế Giới, một phong trào giáo dục thanh thiếu niên 
nhi đồng được phổ biến rộng rãi trên thế giới từ 100 
năm qua. Và cũng là một đoàn thể trẻ trong Giáo Xứ 
Đức Mẹ Lộ Đức Houston TX.
Đoàn đã ghi danh với Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ 
(Boy Scouts of America) với danh số 815 – cho 3 đoàn 
Nam Hướng Đạo BSA Pack,Troop và Crew cũng như 
Nữ Đoàn Lê Chân với Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ 
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Đơn vị đầu tiên là Thiếu Đoàn Lam Sơn (Troop 
815). Đến tháng 1-2008 Ấu Đoàn Phù Đổng (Pack 
815), tháng 8-2008 Thanh Đoàn Hoa Lư (Crew 815) 
cũng đã đi vào hoạt động. Tháng 6-2010 một đơn vị nữ 
đầu tiên của Liên Đoàn cũng đã được thành lập là Nữ 
Đoàn Lê Chân Troop 15810 GSUSA với 8 em Chim 
Non (Brownies) đến cuối năm 2012 đã phát triển đủ 
các ngành Junior, Cadette, và Senior GS.
Danh số Pack,Troop, Crew 815 BSA và Troop 15810 
GSUSA được lấy theo ngày 15 tháng 8 là ngày Lễ Đức 
Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Thánh bổn mạng của Đoàn 
Hướng Đạo Lộ Đức và cũng là ngày kỷ niệm thành lập 
Đoàn hàng năm.

Cho đến hôm nay sau hơn 9 năm sinh hoạt Đoàn đã 
có tổng số 120 em Hướng Đạo sinh cho ba ngành. Các 
đoàn sinh , ngoài việc được các trưởng hướng dẫn sinh 
hoạt và huấn luyện theo các thủ bản của Hội Hướng 
Đạo Hoa Kỳ (BSA) để thăng tiến theo đẳng cấp và đạt 
những chuyên hiệu, các em còn được hướng dẫn để 
hiểu biết và gìn giữ truyền thống văn hóa, lịch sử, địa 
lý, tập tục tốt đẹp của dân tộc Việt cũng như những 
truyền thống của Hướng Đạo Việt Nam. Hàng tuần 
các em tham dự những buổi họp đoàn, học hỏi thêm 
tiếng Việt qua những bài ca sinh hoạt, những kỹ năng 
Hướng đạo.

Các em cũng được tham gia các kỳ trại Liên Đoàn,Trại 

Tĩnh Tâm cho các Liên Đoàn Hướng Đạo vùng Hous-
ton với các Liên Đoàn La Vang và Liên Đoàn Lạc Việt 
vào mùa Chay hằng năm, các Trại Thường niên như 
Trại Giữ Vững cấp Miền HĐVN, trại Distrist và Coun-
cil BSA như Summer Camp, Winter Camp, các khóa 
Huấn Luyện Kỹ năng Lãnh Đạo cho Trẻ (National 
Young Leader Training hay National Advanced Youth 
Leader), và các Trại Họp Bạn Thẳng Tiến của HĐVN 
toàn thế giới. Các em còn được hướng dẫn tham gia 
các công tác thiện nguyện như thăm các viện Dưỡng 
lão, sinh hoạt công ích tại Giáo Xứ cũng như tại địa 
phương tham gia các buổi đi bộ gây quỹ, thắp nến cầu 
nguyện, những sinh hoạt văn hóa truyền thống như 
hội Tết Nguyên Đán, Mùa Giáng Sinh, Chào Cờ Đầu 
Năm HĐVN toàn miền Trung Hoa Kỳ...

Các em đã đạt được nhiều đẳng hiệu trong ngành của 
mình và sau 9 năm thành lập đã có 12 em Nam HĐS 
đạt được đẳng cấp Hướng Đạo Đại Bàng (Eagle Scout) 
là một đẳng cấp cao quý nhất của Hội Nam Hướng 
Đạo Hoa Kỳ: Khôi Đào, Chris Nguyễn, Matthew Bùi, 
Christopher Thân Khang, Kevin Lê, Emmanuel Thăng 
Nguyễn, Khoa Thân, Michael Trần, Connor Khánh 
Thân, Khanh Vũ, Daminh Trần, Việt Trần và các em 
Nữ HĐS đạt được danh hiệu Hoàng Kim (Gold Award) 
là một đẳng cấp cao quý nhất của Hội Nữ Hướng Đạo 
Hoa Kỳ: Christine Nguyễn, Catherine Phạm Minh 
Phương, Sarah Nguyễn ■
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Trung Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN LA VANG
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Houston / Texas
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 1984
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Dung Tong
 ► Điện thư (Email): tr.dtong@gmail.com
 ► Trang nhà (Web Site): ldhdlavang.com
 ► Điện thoại (Phone): 713-598-7487
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Giao Xu La Vang - 13220 Old Foltin Road, Houston Texas 77086
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Saturday - 12 PM to 3 PM
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 180
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 4

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
   
1. Tráng Đoàn 28 

2. Thanh Đoàn 31 Trưởng Dung Tong

3. Thiếu Đoàn 57    Trưởng Alex

4. Ấu Đoàn 64  Trưởng Chau

LIÊN ĐOÀN LA VANG
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Quyết Định Thành Lập 
Trước khi Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang được thành lập, 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Lavang hoạt động tại Nhà Thờ 
St. Monica trên đường W Montgomery Rd thuộc vùng 
Northwest Houston, Texas. Linh Mục Quản Nhiệm 
của cộng đoàn là Linh Mục Giuse Phạm Văn Tuynh. 
Cùng trong khoảng thời gian đầu thập niên 1980 này, 
phong trào Hướng Đạo trong cộng đồng người Việt 
tại Houston bắt đầu hình thành. Liên đoàn đầu tiên là 
Liên Đoàn Trường Sơn do Trưởng Đỗ Phát Hai thành 
lập tại vùng Northwest Houston. Trong Liên Đoàn 
Trường Sơn, có Trưởng Lương Hoàng Nam và một 
số em Hướng Đạo sinh thuộc Cộng Đoàn Đức Mẹ 
Lavang. Một số phụ huynh của những em này cùng 
trưởng Lương Hoàng Nam có ý muốn thành lập một 
liên đoàn Hướng Đạo tại CĐĐM Lavang.   
Vào đầu năm 1984, một số phụ huynh gồm Ông 
Nguyễn Ngọc Bảng, Nguyễn Văn Hùng và một số 
phụ huynh khác cùng Trưởng Lương Hoàng Nam đã 
đến họp với Linh Mục Giuse Phạm Văn Tuynh và Hội 
Đồng Mục Vụ để trình bày ước nguyện thành lập một 
liên đoàn Hướng Đạo cho cộng đoàn.  Sau khi được 
nghe các phụ huynh và huynh trưởng trình bày dự án 
và giải đáp những thắc mắc, Linh Mục Quản Nhiệm và 
Hội Đồng Mục Vụ đã chấp thuận.  

Sự Hình Thành  
Để Liên đoàn có thể bắt đầu sinh hoạt, ngoài cơ quan 
bảo trợ là Cộng Đoàn Đức Mẹ Lavang, Liên đoàn 
còn phải có ba thành phần gồm Ban Phụ Huynh, Ban 
Huynh Trưởng, và đoàn sinh.   
Ngay từ ban đầu, Ông Nguyễn Ngọc Bảng, Ông 
Nguyễn Văn Hùng và nhiều phụ huynh khác đã biết 
những ích lợi của phong trào Hướng Đạo, vì thế những 
vị này đã luôn sát cánh với Ban Huynh Trưởng và hỗ 

trợ đắc lực cho Liên Đoàn trong mọi phương diện. Về 
vấn đề đoàn sinh, như đã dự định từ trước, những đoàn 
sinh thuộc Cộng Đoàn Đức Mẹ Lavang đang sinh hoạt 
với Liên Đoàn Trường Sơn sẽ về sinh hoạt với Liên 
Đoàn Lavang. Thêm vào đó, sau các chương trình vận 
động thu nhận đoàn sinh trong cộng đoàn, đã có nhiều 
phụ huynh ghi tên cho con em gia nhập Hướng Đạo. 
Vấn đề khó khăn cuối cùng là làm sao để có đủ các 
trưởng cho các đoàn. Trưởng Đỗ Phát Hai và một số 
các trưởng thuộc Liên Đoàn Trường Sơn đã đồng ý 
đến tiếp tay Trưởng Lương Hoàng Nam trong thời gian 
đầu cho đến khi Liên Đoàn Lavang có thêm trưởng.  
Sự tiếp tay của các trưởng thuộc LĐ Trường Sơn đã 
giúp LĐ Lavang có thể bắt đầu sinh hoạt một cách 
nhanh chóng và dễ dàng. 
Liên Đoàn bắt đầu sinh hoạt vào tháng 7 năm 1984 và 
có hai đoàn:  Ấu Đoàn Đinh Bộ Lĩnh (Pack 1495) và 
Thiếu Đoàn Trần Hưng Đạo (Troop 495) do Trưởng 
Lương Hoàng Nam làm Liên Đoàn Trưởng. Những 
trưởng từ LĐ Trường Sơn đến giúp LĐ Lavang gồm 
có Tr. Nguyễn Cao Bình, Trần Anh Tuấn, Nguyễn 
Phước Hoàn và một số trưởng khác. Vài tuần sau đó, 
Tr. Đinh Minh Tiên đã nhận giúp Ấu Đoàn và kế đến 
Trưởng Phạm Ngọc Hùng gia nhập giúp Thiếu Đoàn. 
Vài tháng sau đó, sau khi ban huynh trưởng của LĐ 
Lavang bắt đầu có đủ trưởng và có thể tự điều hành 
sinh hoạt các đoàn, các trưởng của LĐ Trường Sơn đã 
không phải đến giúp nữa.  

Sự Phát Triển Của Liên Đoàn 
Với sự hỗ trợ của Linh Mục Giuse Phạm Văn Tuynh 
cùng Hội Đồng Mục Vụ, sự hợp tác sát cánh của Ban 
Phụ Huynh, và tinh thần Hướng Đạo hăng say của Ban 
Huynh Trưởng, Liên Đoàn Hướng Đạo Lavang đã phát 
triển một cách nhanh chóng.   
Thanh Đoàn Quang Trung (Post 495) đã được thành 

Tiểu Sử Liên Đoàn Hướng Đạo Lavang
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lập vào tháng 2 năm 1985.  Đến tháng 6 năm 1985, 
nữ Thiếu Đoàn Trưng Vương được thành lập. Sau 
khi chính thức ghi danh với Hội Nữ Hướng Đạo Hoa 
Kỳ, Thiếu Đoàn Trưng Vương đã được chia thành 
hai đoàn: Thiếu Đoàn Trưng Nhị (Cadette Girl Scout 
Troop 3005) và Thanh Đoàn Trưng Trắc (Senior Girl 
Scout Troop 3005).  Đến đầu năm sau, Đoàn Chim 
Non Âu Cơ (Brownie Girl Scout Troop 3005) và Thiếu 
Đoàn Huyền Trân (Junior Girl Scout Troop 3005) được 
thành lập vào tháng 3 năm 1986. Trong vòng chưa đầy 
hai năm, Liên Đoàn Hướng Đạo đã thành lập xong 7 
đoàn cho đủ mọi lứa tuổi nam nữ từ 7 đến 18 tuổi.   

Truyền Thống Của Liên Đoàn 
Trong thập niên đầu của Liên Đoàn, có nhiều trưởng 
là cựu Hướng Đạo sinh Việt Nam và đã được hấp thụ 
những truyền thống của Hướng Đạo Việt Nam. Vì thế 
các trưởng này đã dùng những kiến thức và kinh ng-
hiệm đó trong việc huấn luyện các em. Mặc dù ngày 
nay sau hơn 30 năm thành lập, nhiều trưởng trẻ đã 
thuộc vào thế hệ thứ tư, nhưng các sinh hoạt của Liên 
Đoàn vẫn còn nhiều sắc thái của Hướng Đạo Việt Nam 
như: hát Quốc Ca Việt Nam và Hướng Đạo Hành Khúc 
trong các lễ chào cờ Liên Đoàn, phương thức tập họp, 
sinh hoạt cộng đồng, trò chơi lớn, văn nghệ lửa trại, 
thủ công trại v.v... 
Thêm vào đó, những chương trình sinh hoạt định kỳ 
của Liên Đoàn sau nhiều năm đã trở thành truyền 
thống của Liên Đoàn như Chào Cờ Liên Đoàn đầu 
tháng, Trại Huấn Luyện Đội Trưởng, Trại Giữ Vững, 
Trại Mùa Đông, Trại Bay, Trại Hè, Trại Tĩnh Tâm, và 
các chương trình bán thức ăn gây quỹ ở hội chợ hàng 

năm và trong giáo xứ vào thứ Bảy & Chủ Nhật hàng 
tháng. Ngoài ra, Liên Đoàn luôn tham gia các Trại Họp 
Bạn Thế Giới Hướng Đạo Việt Nam Thẳng Tiến được 
tổ chức mỗi 3 hay 4 năm một lần.  
Riêng đối với Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, Liên Đoàn 
đã được công nhận là một đoàn Công Giáo Tiến Hành 
của giáo xứ từ những năm đầu tiên. Vì thế tham gia 
làm công tác cho các chương trình của giáo xứ như Đại 
Hội Thánh Mẫu Lavang, Tết Trung Thu, trang trí mùa 
Giáng Sinh v.v... là bổn phận của Liên Đoàn.   
Ngoài những sinh hoạt trong giáo xứ, Liên Đoàn luôn 
sẵn sàng tham gia các công tác trong cộng đồng như 
Ngày Hội Giáng Sinh cho Trẻ Em Việt Nam, Tết Trung 
Thu, và những chương trình gây quỹ cho những thiên 
tai do cộng đồng người Việt tại Houston tổ chức. 

Lý Tưởng Giúp Ích 
Với những truyền thống vững mạnh và tốt đẹp của 
Liên Đoàn, đã và đang được xây dựng và bồi đắp từ 
những hy sinh miệt mài và âm thầm của các huynh 
trưởng vì lý tưởng giúp ích với mục đích huấn luyện và 
đào tạo các thanh thiếu niên Việt Nam trở nên những 
người công dân tốt, hữu ích cho xã hội và nhất là sẽ 
luôn hãnh diện mình là người Việt Nam, cùng với sự 
gắn bó hỗ trợ của Ban Phụ Huynh, Liên Đoàn Lavang 
vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển. Liên Đoàn hiện có 
hơn 200 em, 37 trưởng, và 8 đoàn gồm 3 đoàn Nam 
(Thanh, Thiếu, Ấu), 4 đoàn Nữ (Chim Non, Juniors, 
Thiếu (Cadettes), Thanh (Seniors)) và 1 Tráng đoàn.

Monday, November 09, 2015
7:33 PM  



1. Bầy Sói Pack 999  62 Bầy Trưởng Calvin Hoàng

2. Thiếu Đoàn Nữ Troop 4490  51    Thiếu Trưởng Chinh Nguyễn

3. Thiếu Đoàn Nam Troop 999  60    Thiếu Trưởng Steven Nguyễn

4. Thanh Đoàn Crew 999 17 Thanh Trưởng Jonathan Trí Nguyễn

 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch): Miền Trung Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN LẠC VIỆT
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Houston / Texas
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): Tháng 9 Năm 1998
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Jonathan Trí Nguyễn
 ► Điện thư (Email): jonathansgl@yahoo.com 
 ► Điện thoại (Phone): (713) 478-7497
 ► Trang nhà (Web Site): https://www.facebook.com/groups/6701542422/
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Christ the Incarnate Word Catholic Church
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Saturday from 3:30PM to 5:30PM
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts):190

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 4

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị

LIÊN ĐOÀN ĐẤT VIỆT
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LIÊN ĐOÀN LẠC VIỆT
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Liên Đoàn Trưởng: Jonathan Trí Nguyễn
 Liên Đoàn Lạc Việt

•	 Trưởng Đậu Hữu Hiệp: 1998-2003.
•	 Trưởng Nguyễn Oánh: 2003-2005.

•	 Trưởng Nguyễn Thành Điệp: 2005-2010
•	 Trưởng Hoàng Hữu Phước: 2010-2014.

Cựu Liên Đoàn Trưởng:

Liên Đoàn Lạc Việt được thành lập dưới sự bảo trợ của Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể (Christ 
the Incarnate Word Catholic Church). LĐ được thành lập vào tháng 9 năm 1998 bởi Trưởng Đậu Hữu Hiệp và 
Trưởng Nguyễn Đức Khôi. Bước đầu là Thiếu Đoàn Andrê Phú Yên (Troop 999) với 5 em Thiếu sinh và Ấu Đoàn 
Đinh Bộ Lĩnh (Pack 999), sau đó Nữ Đoàn Trưng Vương (Troop 4470) cũng được thành lập năm 1999. Thanh 
Đoàn Lạc Việt (Crew 999) được thành lập năm 2003. Hiện tại LĐ có 21 em Eagle Scout. Nữ Đoàn có 7 em đạt 
Gold Award, 7 em đạt Siver Award và 12 em đạt Bronze Award ■
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Trung Hoa Kỳ

 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN MINH ĐỨC

 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Fort Worth / Texas

 ► Quốc Gia (Nation): United State of America

 ► Thành lập ngày (Established): 25 Tháng 12 năm 2002

 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Nguyễn Đức Thắng

 ► Điện thư (Email): nguyenducthang@yahoo.com

 ► Trang nhà (Web Site): www.Iggies.net

 ► Điện thoại (Phone): 817-658-8623  

 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 8109 Shelton Dr. Fort Worth, TX. 76120

 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Every Friday 4-7PM

 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 35

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units):2

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị 

1. Thiếu Đoàn 10 Trưởng Nguyễn Đức Thắng

2. Thanh Đoàn 25    Trưởng Alec Schlinkert 

LIÊN ĐOÀN MINH ĐỨC
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch):  Miền Trung Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN PHÁP LUÂN
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Houston / Texas
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 4/1998
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Linda Le
 ► Điện thư (Email): lillysweet_98@yahoo.com
 ► Trang nhà (Web Site): www.Iggies.net
 ► Điện thoại (Phone): 713-417-8201  
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Chua Phap LuanThời Gian sinh hoạt: Sunday 11-2:30 pm
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 75
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units):4

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
   
1. Tráng Đoàn 10 Trưởng Linda

2. Thanh Đoàn 17 Trưởng Duc/ Trưởng Hung

3. Thiếu Đoàn 21    Trưởng Judy/Trưởng Martin

4. Ấu Đoàn 27  Trưởng Tiffany/Trưởng Sato 

 LIÊN ĐOÀN PHÁP LUÂN
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Liên Đoàn Pháp Luân Chào Mừng 85 Năm
Hướng Đạo Việt Nam
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Trưởng Đại Diện Miền Đông Hoa Kỳ: Tr. Trần Bobby
 ►Điện thư (Email): budhatran@gmail.com  
 ►Điện thoại (Phone): 571-232-4894
 ►Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 545
 ►Tổng số các Liên Đoàn trực thuộc (Number of Sub Units): 10

Tên Liên Đoàn / Đoàn Số Đoàn Sinh Liên Đoàn Trưởng Liên Lạc 

MIỀN ĐÔNG HOA KỲ

1. Thanh Đoàn 212 12 Tr. Loan Pham PhamLoan@AOL.COM
2. Liên Đoàn Bạch Đằng 39 Tr. Bui Ngoc To Quyen haiautq@yahoo.com 
3. Liên Đoàn Duy Tân 10 Tr. George Danh gxdanh@yah.com
4. Liên Đoàn Gia Định 118 Tr. Vũ Xuân Huy tr.huy@ld-giadinh.org
5. Liên Đoàn HướngViệt (PA) 30 Tr. Phan Thông Hưng hungphan444@gmail.com
6. Liên Đoàn Hồng Bàng 80 Tr. Nguyễn Phương Tuyền tn81965@gmail.com
7. Liên Đoàn HùngVương 40 Tr. Trần Bobby budhatran@gmail.com 
8. Liên Đoàn Potomac 110 Tr. Phạm Ngọc Quế Chi bibitger@hotmail.com 
9. Liên Đoàn Thăng Long 85 Tr. Huỳnh Thanh Hùng Hthung@hotmail.com 
10. Liên Đoàn Trần Hưng Đạo 21 Tr. Hoang Huu Nghia hoanghuunghia@gmail.com

LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG MIỀN ĐÔNG HOA KỲ

Bui Ngoc To Quyen
Liên Đoàn Bạch Đằng

Vũ Xuân Huy
Liên Đoàn Gia Định

Loan Pham
Thanh Đoàn 212

Phan Thông Hưng
Liên Đoàn HướngViệt (PA)

George Danh
Liên Đoàn Duy Tân

Trần Bobby
Liên Đoàn HùngVương

Huỳnh Thanh Hùng
Liên Đoàn Thăng Long

Nguyễn Phương Tuyền
Liên Đoàn Hồng Bàng

Hoang Huu Nghia
Liên Đoàn Trần Hưng Đạo

Phạm Ngọc Quế Chi
Liên Đoàn Potomac
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Hướng Đạo VN tại Miền Đông Hoa Kỳ bao gồm 
các đơn vị thuộc những tiểu bang có nhiều người Việt 
cư ngụ dọc theo miền Đông kéo dài từ trên Massachu-
setts xuống tận Florida.  Trong khuôn khổ bài viết này, 
chúng tôi xin được giới thiệu các đơn vị đã và đang 
sinh hoạt trong vùng cũng như một số sinh hoạt chung 
trong thời gian qua mà chúng tôi được biết.  Trong số 
các đơn vị đó, có vài liên đoàn đã không còn sinh hoạt. 
Ngoài ra, không phải đoàn nào cũng ghi danh với tổ 
chức Hội Đồng Trung Ương (HĐTƯ) HĐVN cả.  Có 
đoàn đã ngưng sinh hoạt trước khi tổ chức của Miền 
Đông được kiện toàn.  Cũng có những đoàn, vì nhiều lý 
do khác nhau, không có ghi danh.  Tuy nhiên, dù có ghi 
danh với HĐTƯ hay không, các liên đoàn trong vùng 
vẫn có những sinh hoạt mật thiết với nhau. Vì thời gian 
eo hẹp để có thể liên lạc thêm với các Liên Đoàn và 
các Trưởng kỳ cựu trong vùng nên chắc chắn có nhiều 
thiếu sót.  Hy vọng chúng ta có thể bổ sung những sai 
sót đó trong các Đặc San kế tiếp.  
Các Đơn Vị:  Bắt đầu từ phía Bắc đi xuống, trong các 
năm qua, tại Massachusetts, chúng ta có Hải Đoàn 
Bạch Đằng của Tr. Đặng Quốc Kỳ sinh hoạt vào cuối 
thập niên 90.  Sau đó, liên đoàn Bạch Đằng đươc các 
trưởng trẻ như Nguyễn Tấn Hưng, Bùi Tố Quyên, 
Nguyễn Thúy Vi, v..v.. thành lập vào năm 2003 và tiếp 
tục sinh hoạt cho đến nay.  Liên Đoàn Bạch Đằng đã 
chịu trách nhiệm tổ chức trại Hiệp Lực I cho các đơn vị 
thuộc Miền Đông vào năm 2011.  Xuôi Nam một chút, 
tại tiểu bang Pennsylvania, trong thập niên 90 có Liên 
Đoàn Tây Sơn do Tr. Trần Ngọc Sơn và một số Trưởng 
khác hướng dẫn.  Hiện giờ, tại thành phố Philadephia,  
có liên đoàn Hướng Việt do Tr. Phan Thông Hưng và 
Phạm Lương Thi hướng dẫn đang sinh hoạt từ năm 
2008 đến nay.  
Đa số các đơn vị của Miền Đông tập trung trong vùng 
Hoa Thịnh Đốn và phụ cận (bao gồm Washington DC, 
Maryland, và Bắc Virginia.)  Tại Washington DC, trước 
đây có Liên Đoàn Chi Lăng (dưới sự hướng dẫn của 
Tr. Phạm Ngọc Sơn, Phạm Bá Thăng, v..v.) sinh hoạt từ 
năm 1996 cho đến năm 2004.  Đoàn sinh của LĐ Chi 
Lăng là con em của gia đình HO đến định cư tại DC 
trong thời gian đó nên rất giỏi tiếng Việt.  Liên Đoàn 
ngưng sinh hoạt khi đa số các em đã vào đại học hoặc 
dọn nhà đi vùng khác.  Tuy không còn sinh hoạt HĐ 
nữa, nhiều đoàn sinh cũ của LD Chi Lăng hiện đang 

là các thành viên tích cực trong các sinh hoạt xã hội và 
cộng đồng trong vùng.  
Tiểu bang Maryland chỉ có một đơn vị HĐVN duy 
nhất là Liên Đoàn Potomac do các trưởng Võ Thành 
Nhân, Phạm Ngọc Quế Chi và 7 Trưởng khác  thành 
lập vào tháng 11 năm 1994.  Lúc đầu, đa số các đoàn 
sinh là con em của gia đình HO vừa đến định cư trong 
vùng vào thời điểm đó. Dần dần, các đoàn sinh được 
thay đổi bằng các em được sinh ra tại Hoa Kỳ.  Liên 
Đoàn Potomac là một trong 3 đơn vị chủ lực tổ chức 
trại họp bạn Thẳng Tiến 6 vào năm 1998. Sau 21 năm 
hoạt động, Liên Đoàn hiện có nhiều Trưởng trẻ đã từng 
là đoàn sinh của Liên Đoàn trong thập niên 90.
Tại Virginia, đơn vị đầu tiện được thành lập là Thiếu 
Đoàn Tây Sơn do Tr. Nguyễn Công Trứ thành lập vào 
năm 1979.  Thiếu đoàn sinh hoạt được vài năm thì phải 
ngưng vì không có được nhiều hỗ trợ từ các phụ huynh.  
Đến năm 1986, Tr. Võ Phi Hùng dọn đến từ Hawaii và 
thành lập thiếu đoàn Phù Đổng.  Đến năm 1989, Liên 
Đoàn Thăng Long được thành lập do sự kết hợp của 
Thiếu đoàn Phù Đổng và Kha đoàn Sông Phố.  Sau hơn 
26 năm sinh hoạt, LĐ Thăng Long hiện đang là một 
trong những đơn vị mạnh trong Miền.  Trong giai đoạn 
1989 – 1993, trong vùng còn có Liên Đoàn Bạch Đằng 
(dưới sự hướng dẫn của các Tr. Nguyễn Công Trứ, Đỗ 
Quốc Tuyến, v..v) và Nữ Thiếu Đoàn Trưng Vương (do 
Tr. Lê Thùy Lan và Nguyễn Diệu Phú hướng dẫn).
Trong giai đoạn chuẩn bị cho trại Thẳng Tiến 6 (1996-
1997), trong vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận có 5 liên 
đoàn:  Potomac, Chi Lăng, Thăng Long, Nữ đoàn Gia 
Long (ngưng sinh hoạt khoảng năm 1997), và Nữ Ấu/
Thiếu Đoàn Trưng Vương (do Tr. Nguyễn Kim Oanh 
và Võ Phi Hùng thành lập).  Ngoài ra, trong vùng còn 
có Làng Bách Hợp vùng HTĐ rất mạnh bao gồm nhiều 
cựu huynh trưởng và cựu HĐS.  Ngoài việc giúp các 
Liên Đoàn trong vùng trong các sinh hoạt HĐ, Làng 
Bách Hợp cũng là một đơn vị chủ lực trong công tác 
tổ chức trại Thẳng Tiến 6 với một lực lượng hùng hậu 
trong Ban Tổ Chức trại như như các trưởng Nguyễn Tấn 
Định, Nguyễn Đức Tùng, Nguyễn Hữu Đệ, Đỗ Quốc 
Tuyến, Nguyễn Công Trứ, Phạm Bá Thăng, Nguyễn 
Quốc Khải, Nhữ Văn Trí, Phạm Công Tâm, Hồ Bửu, 
v..v...  Khoảng cuối năm 1997, các Trưởng của Làng 
Bách Hợp đã đứng ra lập ra Liên Đoàn Hùng Vương.   
Phong trào Hướng Đạo tại vùng Hoa Thịnh Đốn đã 

Miền Đông Hoa Kỳ
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nở rộ sau trại Thẳng Tiến 6.  Nhân số đoàn sinh của 
các  Liên Đoàn phát triển rất nhanh.  Ngoài ra, các Liên 
Đoàn cũng đã gửi những phụ huynh sốt sắng và có khả 
năng tham gia các khóa huấn luyện huynh trưởng của 
Nam và Hữ HĐ Hoa Kỳ.  Do đó, số lượng các Trưởng 
trong vùng cũng tăng nhanh và nhiều liên đoàn mới đã 
được thành lập sau đó.  
Hiện nay, các Liên Đoàn sau đây trong vùng Hoa Thịnh 
Đốn đang ghi danh với Miền Đông / HĐTƯ HĐVN:  
Gia Định, Hồng Bàng, Hùng Vương, Potomac, Thăng 
Long, Crew 212, và Trần Hưng Đạo.  Liên Đoàn Hồng 
Bàng do Tr. Nguyễn Đức Tùng và Nguyễn Hữu Đệ 
thành lập vào khoảng năm 2003.  Liên Đoàn Gia Định 
ra đời năm 2004 với đơn vị đầu tiên là Ấu Đoàn Lương 
Thế Vinh do các trưởng Phạm Ngọc Lâm, Phạm Ngọc 
Sơn, Phạm Ngọc Thủy, và Phạm Ngọc Quế Chi hướng 
dẫn.  Crew 212 do Trưởng Nguyễn Lê Bảo Thụy, Ngô 
Kim Phụng, và Phạm Hồng Loan thành lập năm 2013.  
Liên Đoàn trẻ nhất trong vùng lúc này là Liên Đoàn 
Trần Hưng Đạo do Tr. Hoàng Hữu Nghĩa lập vào tháng 
6 năm 2015 sau khi đơn vị cũ của Tr. Nghĩa là LĐ Khởi 
Hành trong vùng ngưng sinh hoạt.
Ngoài ra, vùng Hoa Thịnh Đốn còn có các liên đoàn 
sau đây đang sinh hoạt nhưng hiện không có ghi danh 
với HĐTƯ HĐVN:  Ấu & Thiếu Đoàn Trưng Vương, 
LĐ Phong Châu, LĐ Phú Xuân, LĐ Trai Việt, và LĐ 
Văn Lang. 
Ra khỏi địa phận Hoa Thịnh Đốn, đi sâu xuống phía 
Đông Nam, tại vùng Virginia Beach, có Liên đoàn Vạn 
Xuân sinh hoạt vào những năm cuối thập niên 90.  Liên 
Đoàn này có tham gia trại Miền Đông đầu tiên tổ chức 
năm 1999, nhưng nay đã ngưng sinh hoạt.  
Tại tiểu bang Florida, hiện nay có Liên Đoàn Duy Tân 
đang ghi danh với Miền Đông.  LĐ Duy Tân đang được 
hướng dẫn bởi các trưởng Danh Thông, Trần Thủy, 
và Hoàng Ngọc Châu.  Trước kia, Florida còn có Hải 
Đoàn Ngô Quyền ghi danh với Miền qua trưởng Trần 
Công Hoàng. 
Đại Diện Miền:  Mặc dù Miền Đông là thành viên của 
Hội Đồng Trung Ương HĐVN từ những ngày đầu sau 

hội nghị Costa Mesa, cơ cấu tổ chức của Miền chưa 
được kiện toàn (hiến chương, nội lệ, v..v) cho đến gần 
cuối thập niên 90.  Do đó, chúng tôi chưa có những chi 
tiết về ban đại diện Miền trước đó. Sau đây là danh sách 
các Đại Diện Miền của Miền Đông sau này mà chúng 
tôi có được:
 1998-2002:  Tr. Phạm Ngọc Quế Chi
 2002-2006:  Tr. Bùi Vũ Đức
 2006-2010:  Tr. Phạm Hoàng Thái
 2010-2014:  Tr. Nguyễn Diệu Hạnh
 2014 – hiện nay:  Tr. Trần (Huân) Bobby.
Sinh Hoạt Chung:  Ngoài việc tổ chức trại Thẳng Tiến 
6, các sinh hoạt chung tiêu biểu của các đơn vị có ghi 
danh với Miền Đông là trại Miền.  Trại Miền Đông đầu 
tiên được tổ chức vào năm 1999 tại Virginia Beach.  
Ngoài các đơn vị thuộc Miền Đông ở Hoa Thịnh Đốn, 
lúc đó còn có LĐ Vạn Xuân ở Virginia Beach tham dự.  
Sau đó, trại Hiệp Lực I được tổ chức tại Boston, Massa-
chusetts vào mùa hè 2011. Ngoài các trò chơi hào hứng, 
tắm biển, và một chuyến thám du downtown Boston, 
các trại sinh còn được thưởng thức một bữa tôm lob-
ster đặc biệt của Boston.  Trại Hiệp Lực II được tổ chức 
tại Hay Market, Virginia vào mùa hè 2012.  Ngoài các 
trại Miền, các đơn vị của Miền còn phối hợp tổ chức 
văn nghệ gây quỹ cho nạn nhân bão lụt ở Phi Luật Tân.  
Vào mùa hè vừa qua, Miền cũng đã tổ chức thành công 
trại dành riêng cho các Thanh sinh đầu tiên trong vùng.  
Trong tình anh chị em Hướng Đạo, các đơn vị HĐ 
trong vùng, dù có ghi danh với Miền Đông hay không, 
đã cùng nhau có những sinh hoạt chung như Hội Tết 
Hướng Đạo hàng năm, và phụ tổ chức các gian hàng 
trò chơi và văn nghệ cho Hội Tết Trung Thu hàng năm 
trong vùng, Ngoài ra, mỗi hai năm, các Liên Đoàn còn 
tổ chức trại Lửa Việt.  Điều đặc biệt của trại Lửa Việt là 
trại do các em tổ chức từ A đến Z.  Mỗi đơn vị gửi các 
em có khả năng để tham gia vào Ban Tổ Chức.  Ngoài 
ra, mỗi đơn vị cũng gửi một Trưởng vào ban Cố Vấn 
để giúp các em khi cần.  Hiện nay, các em đang chuẩn 
bị cho trại Lửa Việt 8 sẽ được tổ chức vào mùa hè năm 
2016.
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1. Ấu Đoàn Dinh Bo Linh 7   Trưởng Vong Hong Chau

2. Nữ Ấu Đoàn Au Co 1  Trưởng Vong Hong Chau

3. Nữ Thiếu Đoàn Bach Viet 8  Trưởng Nguyen Hung Khanh

4. Thiếu Đoàn Tran Quoc Toan (322) 7  Trưởng Nguyen Hung Khanh

5. Thanh Đoàn Tran Ngo Quyen 16 Trưởng Pham James

 LIÊN ĐOÀN BẠCH ĐẰNG
 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch): Miền Đông Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name):   LIÊN ĐOÀN BẠCH ĐẰNG
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Boston, MA
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 3/22/2003
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Bui Ngoc To Quyen
 ► Điện thư (Email): haiautq@yahoo.com  
 ► Điện thoại (Phone): 
 ► Trang nhà (Web Site): www.ldbd322.org
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 42 Charles Street, Dorchester
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Chu Nhat (12:30 - 2:30)
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 39
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units):  5

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
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Crew 212
 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch): Miền Đông Hoa Kỳ
 ► Tên Đoàn (Scout Unit Name):  Crew 212
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Fairfax, Virginia
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): February 2012
 ► Đoàn Trưởng (Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Loan Pham
 ► Điện thư (Email): PhamLoan@AOL.com  
 ► Điện thoại (Phone): 571-228-6926
 ► Trang nhà (Web Site): http://www.ld-giadinh.org
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Bethlehem Lutheran Church, 8922 Little River Turnpike, Fairfax, VA 22031
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Sunday 5pm-6:30pm. Every other Sunday

 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 12
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 LIÊN ĐOÀN GIA ĐỊNH

1. Ấu Đoàn Lương Thế Vinh (Pack 702) 31   Trưởng Phạm Thanh Hà

2. Nữ Ấu Đoàn Bùi Thị Xuân (GS 5156) 30 Trưởng Phạm Ngọc Thủy

3. Nữ Đoàn Lê Chân (GS 8022) 5  Trưởng Hoàng Thi Thục

4. Nữ Thiếu Đoàn Bùi Thị Xuân (GS 5153) 16 Trưởng Phạm Ngọc Sơn

5. Thiếu Đoàn Lý Thường Kiệt (Troop 702) 28 Trưởng Phạm Ngọc Lâm

6. Thanh Đoàn Trần Quốc Tuấn (Crew 702) 8    Trưởng Trần Văn Chuân

 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch): Miền Đông Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name):  LIÊN ĐOÀN GIA ĐỊNH
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Annandale, Virginia
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 07 tháng 02 năm 2004
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Vũ Xuân Huy
 ► Điện thư (Email): tr.huy@ld-giadinh.org  
 ► Điện thoại (Phone): 
 ► Trang nhà (Web Site): http://www.ld-giadinh.org
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Annandale High School
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Thứ Sáu, 7:00 p.m. - 8:30 p.m.
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 118
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units):  6

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
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Liên Đoàn Trưởng: Vũ Xuân Huy
Liên Đoàn Phó: Hoàng Kim Quy

•	Tr. Cao Thạnh
•	Tr. Chun Khanh
•	Tr. Hồ Diên Sơn
•	Tr. Hoàng Hồng Tâm
•	Tr. Hoàng Thi Thục
•	Tr. Lại Lân
•	Tr. Lâm Hoàng,
•	Tr. Lê Doãn Cường
•	Tr. Lim Sinh

•	Tr. Mai Donnie
•	Tr. Nguyễn Hải
•	Tr. Nguyễn Hoàng Quy
•	Tr. Nguyễn Hùng
•	Tr. Nguyễn Lê Bảo Thụy
•	Tr. Nguyễn Nguyên
•	Tr. Nguyễn Thị Liên Châu
•	Tr. Nguyễn Thị Xuân Trang
•	Tr. Nguyễn Thọ

•	Tr. Phạm Bửu Chánh,
•	Tr. Phạm Hồng Loan
•	Tr. Phạm Minh Nhựt
•	Tr. Phạm Ngọc Lâm
•	Tr. Phạm Ngọc Quế Chi
•	Tr. Phạm Ngọc Sơn
•	Tr. Phạm Ngọc Thủy
•	Tr. Phạm Quang Tuyến
•	Tr. Phạm Thanh Hà

•	Tr. Phạm Vương Hoài
•	Tr. Phan Nguyên,
•	Tr. Quách Bích Hạnh
•	Tr. Trần  Phong,
•	Tr. Trần Lê Khánh Vân
•	Tr. Trần Trí
•	Tr. Trần Tường Quang
•	Tr. Trần Văn Chuân
•	Tr. Trương Thị Ngọc Duyên 

 Hội Đồng Trưởng Liên Đoàn Gia Định
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Liên Đoàn Gia Định (LĐ Gia Định) has its begin-
ning with Ấu Đoàn Lương Thế Vinh (Pack 702) which 
was established on February 7, 2004. Hence, we re-
quested to have the unit number of 702 to commem-
orate the date it was formed (Feb 7, written the Viet-
namese way). We did not call ourselves Liên Đoàn then 
since a Liên Đoàn needs to have more than one unit. At 
the beginning, Pack 702 met weekly on Monday nights 
at the Kings Park Library in Burke. Monday night was 
selected as the meeting time since all scouts at that time 
were in elementary schools and had a short school day 
on Mondays. With the increasing number of scouts, in 
September 2004, the group moved to Thomas Jefferson 
High School for Science & Technology in Alexandria, 
Virginia, which provided the troop with a larger meet-
ing space. A few months later, Ấu Đoàn Lê Chân (GS 
8022), which was then a unit of Liên Đoàn Potomac, 
started to have joint meetings with Pack 702. On July 
02, 2008, Thiếu Đoàn Lý Thường Kiệt (Troop 702) was 
formed to provide the Boy Scouts program to the grad-
uating Cub scouts. Since we had three units, the leaders 
then decided to call ourselves a Liên Đoàn. At the end 
of 2009, LĐ Gia Định added a new Girl Scout troop: Ấu 
Đoàn Bùi Thị Xuân (GS 5156). As the number of high 
school age scouts increased, Monday was no longer an 
ideal day for the weekly scout meetings. Thus, starting 
in October 2012, the group moved its meetings to the 
current location, Annandale High School, every Friday 
evening. 
Activities. In addition to the Boy Scouts of America 
(BSA) program and the Girl Scouts of the USA (GSU-
SA) program, Gia Định scouts also learn about Viet-
namese culture via songs, stories, cultural dances, 
camp fire skits, etc. The scouts also participate in many 
community activities such as the annual Mid-Autumn 

Children festival (Tết Trung Thu), community Tết fairs, 
Harvest for the Hungry, etc. 
At the Thẳng Tiến 8 Jamboree in Riverside, CA, four 
scouts of LĐ Gia Định together with another scout 
from LĐ Potomac won the First Place trophy of the Ấu 
sub-camp (for scouts under 11 years of age) with the 
“Ăn Khế Trả Vàng” skit. At the Thẳng Tiến 9 Jambo-
ree in San Jose, CA, LĐ Gia Định scouts amazed the 
campers with its “Đi Ăn Giỗ” skit in which the scouts 
performed different styles of Vietnamese songs. 
After 11 years in operation, LĐ Gia Định has grown 
to 6 units with the addition of Crew 702 in 2014 and 
GS-5153 in 2015. Gia Định scouts have obtained 4 Ea-
gle ranks for the boy scouts; 5 Gold awards, 21 Silver 
awards, and 33 Bronze awards for the girl scouts; and 
33 Arrows of Light for the cub scouts. 
LĐ Leaders: The Chairman / LĐ Trưởng (LĐT) of LĐ 
Gia Định is elected every 2 years. The previous and 
current LĐT and Vice Chair / LĐ Phó (LĐP) are listed 
below: 

 ► 2008-2010       
LĐT: Phạm Ngọc Lâm; LĐP: Hoàng Thi Thục 

 ► 2010-2012      
LĐT: Phạm Ngọc Sơn; LĐP: Hoàng Kim Quy 

 ► 2012-2013      
LĐT: Phạm Ngọc Quế-Chi; LĐP: Vũ Xuân Huy 

 ► 2013-2015      
LĐT: Phạm Ngọc Lâm; LĐP: Hoàng Thi Thục 

 ► 2015-2017      
LĐT: Vũ Xuân Huy; LĐP: Hoàng Kim Quy 

For information regarding Liên Đoàn Gia Định, please 
contact Tr. Vũ Xuân Huy at tr.huy@ld-giadinh.org, or 
view our website at http://www.ld-giadinh.org, or visit 
our Facebook page at “LD Gia Dinh” ■

Liên Đoàn Gia Định 
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Liên Đoàn Gia Định hiện đang sinh hoạt tại thành 
phố Annandale, Virginia. Đơn vị đầu tiên của LĐ Gia 
Định là Ấu đoàn Lương Thế Vinh (AĐ LTV) được 
thành lập vào ngày 07 tháng 02 năm 2004. Do đó, các 
trưởng đã xin số hiệu của Ấu đoàn là 702 để kỷ niệm 
ngày thành lập đoàn. 
AĐ LTV được thành lập với 5 em trai ghi danh theo 
quy định tối thiểu của hội Nam HĐ Hoa Kỳ. Sau khi 
sinh hoạt một thời gian, số lượng đoàn sinh tăng dần. 
Vào cuối năm 2004, nữ Ấu Đoàn Lê Chân (GS 8022), 
lúc đó còn là một đơn vị ghi danh với LĐ Potomac, 
cũng về sinh hoạt chung với AĐ LTV. Trong vài năm 
đầu, một số đoàn sinh của AĐ LTV lớn lên đến tuổi 
Thiếu nhưng vì không đủ túc số để lập Thiếu đoàn nên 
các em được giới thiệu sang sinh hoạt với các LĐ bạn 
trong vùng. Đến năm 2008, khi có hơn 5 em Ấu sinh 
đến tuổi Thiếu, thiếu đoàn Lý Thường Kiệt mới được 
thành lập và hợp với hai đoàn kia để tạo thành LĐ Gia 
Định. 
Hiện nay, LĐ Gia Định có tất cả 6 đơn vị (Ấu đoàn 
Bùi Thị Xuân được thành lập vào năm 2009, Thanh 
Đoàn Trần Quốc Tuấn được thành lập vào năm 2014, 
và Thiếu Đoàn Bùi Thị Xuân được thành lập vào năm 
2015.) Lúc mới thành lập, LĐ họp vào tối thứ Hai tại 
thư viện King Park (Burke), rồi sau đó dời về trường 
trung học Thomas Jefferson. Vì có nhiều đoàn sinh 
đang học Trung học nên LĐ Gia Định đã đổi sang họp 
vào tối thứ Sáu tại trường trung học Annandale. Với 
trên 115 đoàn sinh, LĐ Gia Định trở thành một trong 
những đơn vị đông nhất trong vùng Hoa Thịnh Đốn 
và phụ cận. Trong số 5 đoàn sinh đầu tiên của AĐ LTV 
của 11 năm trước, 4 em vẫn còn đang sinh hoạt với 

LĐ; 3 em trong số đó vừa đạt được đẳng cấp Đại Bàng. 
Tính đến nay, LĐ Gia Định đã có được 4 Eagle Scouts, 
5 Gold Awards, 21 Silver Awards, 33 Bronze Awards, và 
33 Arrows of Light. 
Sinh Hoạt: LĐ Gia Định sinh hoạt theo chương trình 
của HĐ Hoa Kỳ. Ngoài ra, các em còn được học thêm 
về văn hoá phong tục VN qua các bài hát, chuyện kể, 
điệu múa, các vở kịch lửa trại, v.v... Các em được khu-
yến khích ghi danh học các lớp tiếng Việt cũng như 
tham gia các sinh hoạt cộng đồng như Tết Trung Thu, 
hội Tết HĐVN, Harvest for the Hungry, chợ Tết Cộng 
Đồng, v.v... 
Tại trại họp bạn Thẳng Tiến 8, bốn ấu sinh của LĐ Gia 
Định cùng với một chim non của LĐ Potomac đã đoạt 
giải nhất Văn Nghệ lửa trại của Tiểu Trại Ấu qua vở 
kịch “Ăn Khế Trả Vàng”. Tại trại Thẳng Tiến 9, LĐ Gia 
Định đã được khen ngợi nồng nhiệt với vở kịch “Đi Ăn 
Giỗ” vì các em đã không những hát một số đồng dao 
Việt Nam mà lại còn ca vọng cổ kêu gọi các bạn ráng 
học tiếng Việt. 
Tên Rừng: Rừng Gia Định hiện nay bao gồm các thú 
rừng sau: Yến Nhiệt Thành Phạm Ngọc Quế Chi, Lạc 
Đà Điềm Đạm Phạm Ngọc Lâm, Sơn Dương Trầm 
Lặng Phạm Ngọc Sơn, Sơn Dương Lý Luận Nguyễn Lê 
Bảo Thụy, Nai Trầm Tĩnh Lê Doãn Cường và Beo Trầm 
Tĩnh Nguyễn Bảo Vinh. 
Liên Đoàn Trưởng của Liên Đoàn được bầu mỗi hai 
năm. Liên Đoàn Trưởng nhiệm kỳ này là Tr. Vũ Xuân 
Huy. Mọi chi tiết về Liên Đoàn Gia Định, xin liên lạc Tr. 
Vũ Xuân Huy qua điện thư tr.huy@ld-giadinh.org, qua 
trang mạng của liên đoàn ở http://www.ld-giadinh.org, 
hoặc trang Facebook của Liên Đoàn ở “LD Gia Dinh” ■
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch): Miền Đông Hoa Kỳ

 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name):   LIÊN ĐOÀN HƯỚNG VIỆT

 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Philadelphia, PA

 ► Quốc Gia (Nation): United State of America

 ► Thành lập ngày (Established): 6/15/2008

 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Phan Thông Hưng

 ► Điện thư (Email): hungphan444@gmail.com  

 ► Điện thoại (Phone): 610-633-2398

 ► Trang nhà (Web Site): http://hungphan444.wix.com/huongviet-547-pa#!our-troop/c1k5m

 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Chùa Bồ Đề - 1114 South 13th street, Philadelphia, PA 19147

 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Thứ Sáu, 7:00 p.m. - 8:30 p.m.

 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 30

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units):  3

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị

 LIÊN ĐOÀN HƯỚNG VIỆT

1. Ấu Đoàn Nam Trần Quốc Toản 10   Trưởng Tr. Lê Đại Anh Tú

2. Thiếu Đoàn Nam Hưng Đạo Vương 10 Trưởng Phan Thông Hưng

3. Âu Đoàn Nữ Trưng Nhị - Thiếu Đoàn Nữ Trưng Trắc. 10 Trưởng Phạm Lương Thi
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Liên Đoàn Trưởng: Tr. Phan Thông Hưng
Liên Đoàn Phó Ngoại Vụ: Tr. Phạm Lương Thi

Liên Đoàn Phó Nội Vụ: Tr. Lê Đại Anh Tú
Trưởng ngành Thiếu Nữ: Tr. Phạm Lương Thi
Trưởng ngành Ấu Nữ: Tr. Nguyễn Thanh Tú

Trưởng ngành Thiếu Nam: Tr. Phan Thông Hưng
Trưởng ngành Ấu Nam: Tr. Lê Đại Anh Tú.  

 Hội Đồng Trưởng Liên Đoàn Hướng Việt
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Liên Đoàn Hướng Việt được thành lập vào mùa hè 
tháng 6 năm 2008 bởi Tr. Hưng và Tr. Thi với Ấu Đoàn 
và Thiếu Đoàn Nữ đăng ký dưới danh hiệu Girl Scouts 
USA, Troop #547, tại chùa Giác  Lâm vùng Lansdowne.  
Sau hai năm với sự đòi hỏi phát triển thêm của Liên 
Đoàn, Ấu Đoàn Nam đã bắt đầu thành lập với BSA 
dưới sự điều hành của Tr. Hưng và Tr. Giang danh 
xưng Pack #547 vào tháng 10, 2010.  Đúng một năm 
sau đó, Thanh Đoàn đã được thành lập kết hợp giữa các 
đoàn sinh nữ và nam lứa tuổi 14 cho tới 21 với sự cộng 
tác của Tr. Tú.  Mùa hè tháng 6, 2012, Thiếu Đoàn Nam 
đã được thành hình cho các ấu sinh trưởng thành với 
cùng số hiệu Troop #547.  Vì thế, Thanh Đoàn tạm thời 
ngừng hoạt động để các trưởng có thời gian dành cho 
các em nhiều hơn.  Trong khi đó, các em trong Thanh 
Đoàn quay lại sinh hoạt cùng  với  thiếu đoàn nam 
và nữ của riêng mình. Từ đầu năm 2014, Liên Đoàn 
chuyển về sinh hoạt taị chùa Bồ Đề, để mở rộng phong 
trào Hướng Đạo ở thành phố Philadelphia. 
 

Một trong những mặt mạnh của LĐHV là phong trào 
cắm trại ngoài trời ngõ hầu giúp các em có dịp tìm hiểu 
thêm về thiên nhiên, thực hành các kỹ năng hướng đạo 
và kết tình giao hửu với các LĐ bạn khác cụ thể là với 
LĐ Văn Lang ở Virginia hoặc là tham dự Trại Miền 
Đông Bắc Hiệp Lực I và II ở Boston và Washington 
D.C.  Không những với HĐVN nói riêng, các trưởng 

của LĐHV đã hướng dẫn các em tham gia song song 
với Phong Trào HĐ Mỹ ở địa phương bằng cách dự các 
trại suốt từ tháng 2 cho tới tháng 12 trong năm điển 
hình là trại mùa đông được tổ chức hằng năm của BSA 
tại Valley Forge, PA.  Trại Hướng Việt đã được tổ chức 
mỗi năm vào khoảng tháng 6 đầu Hè.  Trại này mở rộng 
cho tất cả các thân nhân và gia đình của đoàn sinh và 
được tổ chức  tại vùng núi Poconos năm 2011 và “Lâu 
Đài Safeguard Castle” của Cub Scout Camp Garrison 
năm 2012.  Ở trại, các em đã được tham dự các trò chơi 
nhỏ và lớn cùng với các hoạt động khác như bắn cung 
và bắn súng BB.  Để tiếp tục truyền thống đó, ngọn 
lửa của Trại Hướng Việt sẻ được thắp sáng lên vào mổi 
cuối tháng 6 mỗi năm. Đặc biệt Liên Đoàn lần đầu tiên 
đã tham dự Trại Thế Giới Hướng Đạo Việt Nam Thẳng 
Tiến X từ 6/27-7/3/2014 tại Houston, TX. Hy vọng rằng 
một lần nữa LĐHV lại khăn gói lên đường về Thẳng 
Tiến XI sẻ được tổ chức tại Virginia với Đoàn Múa Lân 
và Đội Võ Thuật Không Thủ Đạo góp vui trong đêm 
Lửa Trại.

Để bảo tồn văn hoá và duy trì ngôn ngữ tiếng Việt , 
các em đoàn sinh đều phải thăm dự lớp học Việt Ngữ 
Hướng Việt.  Ban Việt ngữ được hình thành và phát 
huy đều nhờ vào tinh thần phục vụ xã hội của các 
bậc phụ huynh, thiện nguyện viên và các trưởng HĐ.  
Ngoài ra, để đáp ứng với yêu cầu phát triển thể lực cho 
các em, lớp vỏ thuật Karate đã thành lập vào tháng 4, 

Liên Đoàn Hướng Việt 
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2012 và được phần đông các em hưởng ứng dưới sự 
hướng dẫn của Sensei Nelson, một tình nguyện viên 
người Mỷ, Bác Đẳng huyền đai.  Tr. Hưng, Tr. Tú và 
một số em đoàn sinh được “lên lớp đai Đen, Nâu và 
Tím” vào kỳ thi tháng 10 năm 2015 vừa qua. 
Không bó buộc trong phạm vi học đường, các đoàn 
sinh đã tham dự những cuộc hoạt động xã hội khác 
như “Walk to End Alzheimer’s “ hay là “Scouting For 
Food” nhằm giúp các em hiểu và cống hiến cho cộng 
đồng nhiều hơn trong công tác thiện nguyện.  Về mặt 
giáo dục quyền công dân, các em đã đóng góp vào công 
tác giúp người đồng hương ghi danh bầu cử cho phong 
trào “Vote For Freedom” vào năm 2012.  Đồng thời 

không quên hướng về những bậc tiền nhân đời trước 
hoăc phong tục tập quán Việt Nam,  Lễ Giỗ Tổ Hùng 
Vương và Hưng Đạo Vương hay Lễ Trung Thu là các 
kỳ hội mà các em có được dịp tìm hiểu về cội nguồn 
và  qua đó tự hào rằng chúng ta là con rồng cháu tiên.  
Thêm vào đó, Đoàn Múa Lân và các Đội Vũ Dân Tộc 
như múa quạt, múa nón và múa dù đã được hình thành 
và rất được các em Hướng Đạo Sinh và Phụ Huynh ủng 
hộ.

Mong rằng trong tương lai,  với sự tận tâm dìu dắt của 
các Trưởng qua năm tháng, các em đoàn sinh sẻ tiếp 
tục nối gót các bậc tiền nhân để làm rạng danh Mẹ Âu 
Cơ và Cha Lạc Long Quân tại Xứ sở tự do Hoa Kỳ này ■
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 LIÊN ĐOÀN HỒNG BÀNG

1. Ấu đoàn Cờ Lau (Pack 1789) 14   Trưởng Lȇ Ðình Ðăng

2. Thiếu đoàn Quang Trung (Troop 1789) 22 Trưởng Nguyễn Phi Hùng

3. Thanh đoàn Bạch Ðằng (Crew 1789) 16 Trưởng Nguyễn Tiết Trực

4.Nữ đoàn Mȇ Linh (Girl Scout Troop 649) 28 Trưởng Nguyễn Bùi Duy Loan

 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch): Miền Đông Hoa Kỳ

 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name):   LIÊN ĐOÀN HỒNG BÀNG

 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Falls Church, Virginia

 ► Quốc Gia (Nation): United State of America

 ► Thành lập ngày (Established): 8 September 2006

 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Nguyễn Phương Tuyền

 ► Điện thư (Email): tn81965@gmail.com  

 ► Điện thoại (Phone): 703-945-6169

 ► Trang nhà (Web Site): 

 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 7416 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22042

 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Friday, 6:45PM- 9:45PM

 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 80

 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units):  4

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị
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Nguyễn Phạm (2013-2014) - Lȇ Ðình Ðăng (2011-2012)
Nguyễn Duy-Loan (2010-2011) - Trịnh Hiếu (2009-2010), 

Nguyễn Phi Hùng (2008-2009, 2012-2013, và 2014-2015),  - Nguyễn Hữu Ðệ (2007-2008).

• Tr. Tăng Hồng Vi
• Tr. Hoàng Hữu Nghiã
• Tr. Hoàng Dũng
• Tr. Văn Duy Quang

• Tr. Nguyễn Viết Tiến
• Tr. Nguyễn Ðức Tùng
• Tr. Nguyễn Tiết Trực
• Tr. Nguyễn Viết Bình

 Hội Đồng Trưởng Liên Đoàn Hồng Bàng
Liên Đoàn Trưởng: Tr. Nguyễn Phương-Tuyền

• Tr. Huỳnh Ðức Chính
• Tr. Mai Trúc
• Tr. Trần Thanh-Hà
• Tr. Thái Nancy

 Cựu Liên Đoàn Trưởng  Hồng Bàng

• Tr. Lȇ Phương Hưng
• Tr. Ðỗ Hồng Trung
• Tr. Nguyễn Văn Minh
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch): Miền Đông Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name):   LIÊN ĐOÀN HÙNG VƯƠNG
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Falls Church, Virginia
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 1996
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Trần Bobby
 ► Điện thư (Email): budhatran@gmail.com  
 ► Điện thoại (Phone): 571-232-4894
 ► Trang nhà (Web Site): dhv612.com
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Graham Road Elemantary
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 6:30 p.m. - 9:30 p.m.
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 40
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units):  3

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị

 LIÊN ĐOÀN HÙNG VƯƠNG

1. Ấu Đoàn 10   Trưởng Minh Huynh

2. Thiếu Đoàn Tay Son 20 Trưởng Tyler Nguyen

6. Thanh Đoàn Lac Long Quan 10    Trưởng Tommy Le
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 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch): Miền Đông Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name): LIÊN ĐOÀN POTOMAC
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Silver Spring / Maryland
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 17 tháng 11 năm 1994
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Phạm Ngọc Quế Chi
 ► Điện thư (Email): bibitger@hotmail.com 
 ► Điện thoại (Phone): 
 ► Trang nhà (Web Site): http://ldpotomac.org/
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Long Branch Community Center, Silver Spring
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): Thứ Bảy, 10:00 am-12:00 pm
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 110
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units): 8

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị

LIÊN ĐOÀN
             POTOMAC

1. Ấu Đoàn Đoàn Thị Điểm - GSUSA Daisy 2872 6   Trưởng Võ Thủy-Tiên Nicholle

2. Ấu Đoàn Đoàn Thị Điểm - GSUSA Brownie 3872 7  Trưởng Nguyễn Diệu Yên-Mỹ

3. Ấu Đoàn Đoàn Thị Điểm - GSUSA Junior 4872 13 Trưởng Trần Hồ Lâm Thùy Vi

4. Thiếu Đoàn Thạch Lan - GSUSA Cadette 872 21 Trưởng Nguyễn Diệu Hạnh

5. Thanh Đoàn Thạch Lan - GSUSA Senior  5872 8  Trưởng Đặng Jacquelyn

6. Thanh Đoàn Thạch Lan - GSUSA Ambassador 6872  5    Trưởng Phan Túy Hồng

7. Ấu Đoàn Lê Quý Đôn - BSA Pack 1794  25    Trưởng Nguyễn Cao Nguyên

8. Thiếu Đoàn Trần Hưng Đạo - BSA Troop 1794 25 Trưởng Nguyễn Kim Sơn
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Liên Đoàn Trưởng: Phạm Ngọc Quế Chi
Liên Đoàn Phó: Nguyễn Diệu Hạnh
Liên Đoàn Phó: Nguyễn Mỹ Hương

Liên Đoàn Phó: Phạm Ngọc Lâm

 Hội Đồng Trưởng Liên Đoàn Potomac

• Tr. Đặng Trâm Jacquelyn
• Tr. Đặng Xuân Mai
• Tr. Hồ Đức Hiếu
• Tr. Hồ Minh Tuấn 
• Tr. Lê Hoàng Trúc
• Tr. Nguyễn Cao Nguyên
• Tr. Nguyễn Diệu Yên Mỹ
• Tr. Nguyễn Kim Sơn 

• Tr. Nguyễn Long Jimmy
• Tr. Phạm Duy Chiêu 
• Tr. Phạm Long 
• Tr. Phan Túy Hồng 
• Tr. Trần Hồ Lâm Thùy Vi
• Tr. Trần Hữu Thiện 
• Tr. Trần Minh Tâm 
• Tr. Trần Ngọc Châu 

• Tr. Trần Ngọc Tần
• Tr. Trần Quang Nghĩa
• Tr. Võ Bích Thủy 
• Tr. Võ Thành Nhân 
• Tr. Võ Thị Thanh Như 
• Tr. Võ Thúy Loan
• Tr. Võ Thủy Tiên Nicholle
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Liên Đoàn Potomac hiện đang sinh hoạt tại Long 
Branch Community Center ở Silver Spring, Maryland. 
Liên Đoàn được thành lập vào ngày 17 tháng 11 năm 
1994 với 2 đơn vị đầu tiên là thiếu đoàn Thạch Phố 
(cho các em Nam) và thiếu đoàn Thạch Lan (cho các 
em Nữ) nhằm tạo điều kiện sinh hoạt lành mạnh cho 
các thiếu niên VN thuộc các gia đình mới định cư 
trong vùng Silver Spring, Maryland. Từ 2 đoàn được 
thành lập vào những ngày tháng đầu tiên, Liên Đoàn 
hiện đang có 8 đơn vị khác nhau: 2 đơn vị ghi danh với 
với Nam HĐ Hoa Kỳ và 6 đơn vị ghi danh với Nữ HĐ 
Hoa Kỳ, với 110 đoàn sinh tổng cộng. 
Là đoàn HĐ gốc Việt duy nhất sinh hoạt tại Maryland, 
LĐ Potomac tập hợp được đoàn sinh từ nhiều thành 
phố khác nhau của miền Bắc Maryland như Silver 
Spring, Rockville, Gaithersburg, Germantown, v.v... Có 
lúc Liên Đoàn có đoàn sinh ở Clarkville, Columbia, và 
cả ở Bel Air, một thành phố cách Silver Spring khoảng 
80 dặm Anh. Sau 21 năm sinh hoạt, thành phần đoàn 
sinh của LĐ cũng có thay đổi. Trong vài năm đầu, đa 
số các em là con em của các gia đình HO trong vùng. 
Trong các năm sau này, tất cả các em đều được sinh 
trưởng tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, có lúc, LĐ còn có trên 10 
em nhỏ thuộc nhóm Children From Vietnam. Đây là 
nhóm các em gốc Việt nhưng được cha mẹ Mỹ nhận 
nuôi từ lúc bé; do đó, các em hoàn toàn như trẻ em Mỹ. 
Điều đặc biệt là các gia đình Mỹ này vẫn muốn các em 
biết thêm về văn hóa Việt Nam nên họ đưa các em đến 
sinh hoạt với LĐ Potomac. Ngoài ra, LĐ đã bắt đầu có 
vài đoàn sinh là con cháu của những đoàn sinh vào 
thời kỳ mới thành lập đoàn. 
Dù sinh hoạt tại cùng một địa điểm, các đơn vị của 
Liên Đoàn Potomac sinh hoạt gần như độc lập với 

nhau; mỗi đơn vị có chương trình riêng tùy theo lứa 
tuổi của đoàn sinh. Tuy nhiên, hàng năm, Liên Đoàn 
có 2 kỳ trại Liên Đoàn vào mùa Xuân và mùa Thu để 
các đoàn sinh có dịp sinh hoạt chung với nhau. Ngoài 
ra, các đơn vị còn tập chung các vở kịch hoặc màn vũ 
cho các dịp Sinh Nhật Liên Đoàn và hội Tết hàng năm 
của HĐVN. 
Ngoài việc theo sát chương trình được đề ra bởi các hội 
Nam và Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ, các Trưởng của Po-
tomac đã cố gắng hướng dẫn các em tìm hiểu thêm về 
văn hóa, lịch sử Việt Nam qua việc tập và diễn các màn 
nhạc kịch hoặc các cuộc thi Đố Có Thưởng. Qua các 
sinh hoạt đó, các em đã có dịp tìm hiểu về phong tục 
ngày Tết, ngày mùa gặt lúa, học về Thánh Gióng, Hội 
Nghị Diên Hồng, chiến thắng Đống Đa, vua Quang 
Trung, v.v... 
Từ khi thành lập đến nay, LĐ Potomac đã có 17 Eagle 
Scouts của ngành Thiếu Nam HĐ, 4 Silver Awards, 3 
Gold Awards và 12 Bronze Awards của ngành Thanh 
Nam HĐ, và 13 Arrow of Light của ngành Ấu Nam HĐ; 
cùng 15 Gold Awards, 28 Silver Awards, và 30 Bronze 
Awards cho các em Nữ HĐ. 
Liên Đoàn Potomac đang ở trong giai đoạn trẻ trung 
hoá các Trưởng. Hiện nay, gần 1/4 các Trưởng chính 
của LĐ Potomac đã từng là hướng đạo sinh của Liên 
Đoàn. Đa số các Trưởng còn lại là phụ huynh đã tham 
gia các khóa huấn luyện của HĐ Mỹ để giúp cho các 
em. 
Liên Đoàn Trưởng của Liên Đoàn được bầu lên mỗi 
2 năm. Hiện nay, Liên Đoàn Trưởng của LĐ Potomac 
là Tr. Phạm Ngọc Quế Chi. Mọi thắc mắc về LĐ Po-
tomac, xin liên lạc Tr. Quế Chi tại spham2002@gmail.
com, qua trang mạng http://ldpotomac.org, hoặc trên 
FaceBook (Liên Đoàn Potomac) ■

Liên Đoàn Potomac
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Liên Đoàn Potomac was formed on November 17, 
1994 with two original Scouting units, Boy Scout of 
America - Troop 1794, Thiếu Đoàn Thạch Phố, and 
Girl Scout of the USA - Troop 872, Thiếu Đoàn Thạch 
Lan. The purpose was to provide an enriched Scouting 
environment for youths in the North Hampton neigh-
borhood of Silver Spring, where many newly immi-
grated H.O. Vietnamese families resided. From these 
original units, LD Potomac currently has eight units, 
two BSA units and six GSUSA units, with 110 scouts 
and 28 active leaders. 
Program. LD Potomac meets every Saturday at Long 
Branch Community Center in Silver Spring, Mary-
land. As the sole Vietnamese American Scouting group 
in Maryland, LD Potomac has attracted Scouts from 
many cities across northern Maryland such as Balti-
more, Columbia, Clarksville, Silver Spring, Rockville, 
Gaithersburg, and Germantown. At times, there were 
Scouts who traveled regularly to meetings from Virgin-
ia, and Bel Air, Maryland, a city 80 miles away. 
Although all LD Potomac units meet at the same lo-
cation, each unit has its own weekly program and op-
erates mostly independent of one another. The pro-
gram of each unit is designed for a specific age group 
and grade levels, in accordance with BSA and GSUSA 
guidelines. To strengthen fellowship among Scouts, 
parents, and leaders, LD Potomac holds annual events 
where all member units participate, such as joint Lien 
Doan camps that are held twice a year, LD Anniversa-
ry celebrations, Holidays parties, summer picnics, joint 
Court-of-Honor, etc. In addition, all scouts perform to-
gether in an entertainment program each year as Lien 
Doan Potomac’s contribution to Hoi Tet Huong Dao, a 
New Year celebration that is shared with all Vietnam-
ese-American Scouting units in the DC Metropolitan 
area. 

Integrated with BSA and GSUSA programs, LD Poto-
mac Scouts are introduced to Vietnamese culture and 
history through camp fire skits, stories, songs, cultur-
al performances, and services to the local Vietnam-
ese-American community (e.g, organizing Tet Trung 
Thu). They learn about traditional Tet customs, rice 
harvesting, Thánh Gióng, Hội Nghị Diên Hồng, King 
Quang Trung and his campaign against the Qing army, 
etc. Over the past 21 years, LD Potomac Scouts achieved 
many noteworthy recognitions, including from BSA: 
17 Eagle ranks; 4 Silver Awards, 3 Gold Awards and 12 
Bronze Awards for Venturing; and 13 Arrow of Light 
recipients for Cub Scouts; and from GSUSA: 15 Gold 
Awards, 28 Silver Awards, and 30 Bronze Awards. LD 
Potomac leaders are very active in the leadership of 
the International Central Committee of Vietnamese 
Scouting (ICCVS) and in community services. Among 
LD Potomac leaders, there are two BSA Silver Beavers, 
5 Bách Hợp Medal Recipients, one ICCVS Chairman 
(Chủ tịch), three Regional Representatives (Đại Diện 
Miền), and two Auditors (Uỷ Viên Kiểm Soát Tài 
Chánh) of ICCVS. 
Units and Leaders. LD Potomac has a high retention 
rate of Scouts who continued as Adult Leaders. Half of 
Lien Doan Potomac’s units are being led by former LD 
Potomac Scouts. Our Chairman, Liên Đoàn Trưởng 
(LĐT), is typically elected for a two-year term. The 
current LD officers are: Tr. Phạm Ngọc Quế Chi (Liên 
Đoàn Trưởng) and three Vice-Chairs (Liên Đoàn Phó): 
Tr. Nguyễn Mỹ Hương, Nguyễn Diệu Hạnh and Phạm 
Ngọc Lâm. 
For information about LĐ Potomac, please contact Tr. 
Quế Chi at spham2002@gmail.com, view our website 
at http://ldpotomac.org, or visit on Facebook (Liên 
Đoàn Potomac) ■

LIÊN ĐOÀN POTOMAC

    LIÊN ĐOÀN POTOMAC
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1. Thiếu Đoan Phù Dổng/ Troop 904 45   Trưởng Nguyễn Ngọc Hoàng Ân

2. Ấu Đoàn Đinh Bộ Lĩnh/Pack 904 25 Trưởng Lê Văn Trí

3.  Thanh Doàn Trần Quốc Toãn/Crew 904 25 Trưởng Nguyễn thi Vân Anh

 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch): Miền Đông Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name):  THĂNG LONG
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Arlington, Virginia
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): 1987
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Huỳnh Thanh Hùng
 ► Điện thư (Email): Hthung@hotmail.com  
 ► Điện thoại (Phone): 703-283-9360
 ► Trang nhà (Web Site): Liendoanthanglong.com
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Holy Martyrs Vietnam, 915 S Wakefield St, Arlington VA 22204, USA
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 10am-12pm30
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 85
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units):  3

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị

 LIÊN ĐOÀN THĂNG LONG
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Khoảng cuối năm 1986, Một nhóm huynh trưởng 
gốc Việt gặp nhau và có ý muốn tiếp tục dấn thân tổ 
chức đoàn Hướng Đạo chính thức của hội Nam Hướng 
Đạo Hoa Kỳ cho trẻ em Việt Nam trong vùng.

Đến đầu năm 1987, Thiếu Đoàn Phù Đổng chính thức 
thành lập dưới sự bảo trợ của Giáo Xứ Các Thánh Tử 
Đạo Việt Nam. Là một cơ sỡ tôn giáo hoàn bị nhất đầu 
tiên cho người Mỹ gốc Việt trong vùng, tuy nhiên vì 
phải chia xẻ với các tổ chức khác đã và đang lần lượt 
ra đời nên giáo xứ chỉ có khả năng cung cấp nơi họp 
hằng tuần cho đoàn trong các tháng lạnh và khi thời 
tiết khắc nghiệt, ban huynh trưởng tự lo liệu các vấn 
đề khác. 

Đầu năm 1988, Kha Đoàn Sông Phố được cùng nhóm 
huynh trưởng thành lập để có nơi sinh hoạt cho các 
thanh thiếu niên lớn tuổi hơn. Kha Đoàn này do Hội 
Phật Giáo Mỹ Châu, Chùa Hoa Nghiêm bảo trợ.
Mùa hè năm 1988, Cả 2 đơn vị này tham dự trại họp 
bạn Hướng Đạo gốc Việt Nam toàn thế giới Thẳng Tiến 
2 ở Canada với danh xưng tạm thời – Liên Đoàn Thủ 
Đô- . Sau khi trở về, phấn khởi trước sự phát triển của 
Hướng Đạo gốc Việt ở các nơi trên thế giới, ban huynh 

trưởng quyết định chuẩn bị tổ chức trại họp bạn miền 
đông Hoa Kỳ vào mùa hè năm tới.
Để kiện toàn việc phối hợp sinh hoạt, giữ truyền thống 
tổ chức của Hướng Đạo Việt Nam trước năm 1975 và 
tuân thủ quy luật của hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ, 
Liên Đoàn THĂNG LONG được các huynh trưởng 
đồng thuận cãi danh chính thức ra đời với 2 đơn vị cơ 
hữu là thiếu đoàn Phù Đổng và kha đoàn Sông Phố. 
Danh xưng Thăng Long được chọn vì phù hợp với địa 
danh thủ đô nước Việt gần 2000 năm và thủ đô Hợp 
Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trưởng Bùi Dương Liêm được đề 
cữ chức vụ Liên Đoàn Trưởng
Mùa hè năm 1989, trại họp bạn Hướng Đạo Việt Nam 
miền đông Hoa Kỳ Kết Thân 1 được liên đoàn Thăng 
Long đứng ra tổ chức tại Lorton, Virginia với 197 trại 
sinh từ Massachusett, Pennsylvania, Maryland, Virgin-
ia, Georgia và California về tham dự đã đánh dấu sự 
thành công bước đầu của Liên Đoàn Thăng Long.
Mùa thu năm 1989, Ấu Đoàn Đinh Bộ Lĩnh và Nữ 
Đoàn Âu Cơ đã được khai sinh cho các chị và em của 
các thiếu và thanh sinh đang sinh hoạt.
Mùa hè năm 1990, Kha Đoàn Sông Phố tự ý rút lui khỏi 
hệ thống Liên Đoàn Thăng Long. Trưởng Bùi Dương 
Liêm xin từ nhiệm. Trưởng Trương Dư A được đề cữ 

Lịch Sử Liên Đoàn Thăng Long - HĐVN vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn
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thay thế tiếp tục điều hành liên đoàn cho đến nay với 
sự phụ tá của Trưởng Nguyễn Ngọc Ấn và sau đó là 
Trưởng Huỳnh Thanh Hùng
Mùa thu năm 1991, Nữ đoàn Âu Cơ tạm thời giải tán.
Mùa đông  năm 2000, Thanh đoàn Âu Cơ được tái lập 
do Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam bảo trợ trong 
hệ thống liên đoàn Thăng Long.
Năm 2002, do nhu cầu yểm trợ cho các đơn vị thống 
thuộc gia tăng, Làng Huệ Thăng Long chính thức ra 
đời mà thành viên là tất cả phụ huynh HĐS liên đoàn 
và các thân hữu,  tổ chức này không thuộc hệ thống 
Hướng Đạo Hoa Kỳ mà là một công ty bất vụ lợi, áp 
dụng phương pháp Hướng Đạo nhằm phục vụ trẻ em 
gốc Việt trong vùng theo đúng quy định và hợp pháp 
của quận hạt Fairfax cũng như tiểu bang Virginia.
Năm 2009 Ấu Đoàn Âu Cơ và năm 2012 Thiếu Đoàn 
Âu Cơ  được thành lập.
Trong quá trình 27 năm thành lập của Liên Đoàn Thăng 
Long với các thành quả sau đây: 

 ► Đã có trên 500 thanh thiếu nữ gốc Việt tham gia 
sinh hoạt Hướng Đạo ở các đơn vị thuộc Liên 
Đoàn, hầu hết khi trưởng thành đã trở thành 
những công dân rường cột, có khả năng học vấn 
cao trong gia đình và xã hội, tích cực đóng góp 
hữu hiệu làm vang danh cộng đồng người Mỹ gốc 
Việt.

 ► Tham dự 2 trại họp bạn Hướng Đạo Việt Nam 
miền đông bắc Mỹ Châu ở Ottawa năm 1993 và 
One Thousand Islands năm 1999 ở Canada.

 ► Tồ chức và điều hành 4 trại họp bạn Hướng Đạo 
Việt Nam miền đông Hoa Kỳ  Kết Thân 1, năm 
1989, Kết Thân 2, năm 1991, Kết Thân 3, năm 
1995 và Kết Thân 4, năm 1997 ở Fairfax, Virginia, 
Hoa Kỳ .

 ► Phối hợp tổ chức và điều hành 6 trại họp bạn 
Hướng Đạo Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn Lửa 
Việt 1, năm 2001 và Lửa Việt 2, năm 2003, Lữa 
Việt 3 năm 2005, Lửa Việt 4 năm 2007, Lửa Việt 
5 năm 2009, Lửa Việt 6 năm 2011 tại Fairfax, 
Virginia, Hoa Kỳ.

 ► Đã tham dự trại họp bạn Hướng Đạo Việt Nam 
trên thế giới Thẳng Tiến 2 ở  Canada, Thẳng Tiến 
3 ở California Hoa Kỳ, Thẳng Tiến 5 ở Sidney, Úc 
Đại Lợi, Thẳng Tiến 6 ở Fairfax, Virginia Hoa Kỳ, 
Thẳng Tiến 7 ở Houston, Texas Hoa Kỳ, Thẳng 
Tiến 8, 9 tại California Hoa Kỳ và Thẳng Tiến 10 
tai Houston, Hoa Kỳ

 ► Đào tạo 39 thiếu sinh nhận đẳng cấp Hướng Đạo 
Đại Bàng cao nhất của hội Nam Hướng Đạo Hoa 
Kỳ với 34 dự án phục vụ, đã góp phần kiện toàn 
các cơ sở tôn giáo, giáo dục trong cộng đồng Việt 
Nam ở Virginia, Maryland và Washington DC.
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 ► Đã tuyển 35 huynh trưởng tham dự các khóa huấn 
luyện căn bản trưởng với 24 trưởng tiếp tục hoàn 
tất khóa huấn luyện bằng rừng do Hướng Đạo Hoa 
Kỳ cung cấp.

 ► Đã có 1 trưởng được thủ lãnh Hướng Đạo Hoa Kỳ 
liên tục bổ nhiệm làm huấn luyện viên các khóa 
bằng rừng từ năm 1997.

 ► Đã thường xuyên tổ chức và tham gia các chương 
trình gây quỹ cứu giúp nạn nhân thiên tai bảo 
lụt tại Việt Nam, các xứ Nam Mỹ, Ấn Độ và nạn 
nhân của trận khủng bố 11 tháng 9 năm 2001.

 ► Thường xuyên tham gia các sinh hoạt bảo tồn văn 
hóa, tập tục Việt Nam do các tổ chức giáo dục và 
xã hội của cộng đồng người Việt trong vùng để 
liên tục bảo tồn và phát huy văn hóa, truyền thống 
tốt đẹp làm vẽ vang dân Việt.   

 ► Đã liên tục ấn hành và phổ biến 51 số nội san 
Nhịp Cầu để giữ mối liên lạc trong cộng đồng 
Hướng Đạo gốc Việt Nam trên thế giới.

Hiện nay, Liên Đoàn Thăng Long vùng thủ đô Hoa 
Thịnh Đốn và phụ cận đã góp mặt với tập thể HĐVN 
hải ngoại được 27 năm gồm các đơn vị sau đây:

 ► Thiếu đoàn (nam) Phù Đổng lần lượt do các thiếu 
trưởng Võ Phi Hùng, Trương Dư A, Huỳnh Thanh 
Hùng, Dương Đình Hải và Phạm Hoàng Phước, 

Nguyễn Ngọc Hoàng Ân hướng dẩn.
 ► Ấu Đoàn (nam) Đinh Bộ Lĩnh lần lượt do các 

Bầy Trưởng Nguyễn Ngọc Ấn, Nguyễn Ngọc Phi, 
Nguyễn Minh Mẫn, Trương Dư A, Huỳnh Thanh 
Hùng, Nhứt Duy Thái, Phạm Hoàng Phước và 
Mai Sơn hướng dẩn.

 ► Thanh Đoàn (nam + nữ) Trần Quốc Toãn do các 
Thanh Trưởng Đoàn Kim Dũng và Nguyễn Thị 
Vân Anh hướng dẩn

 ► Thiếu Đoàn (nữ) Âu Cơ do Thiếu Trưởng Nguyễn 
Thị Minh Thư hướng dẩn

 ► Ấu Đoàn (nữ) Âu Cơ do Bầy Trưởng Thaí Thị 
Nam Phương hướng dẩn.

 ► Ngoài ra Tráng Đoàn Lý Thường Kiệt sinh hoạt 
theo tinh thần tráng đoàn của HĐVN trước 1975 
được khai sinh vào năm 2010  không trực thuộc 
hệ thống Liên Đoàn Thăng Long do Tráng Trưởng 
Trương Dư A hướng dẩn .

Tất cả Hướng Đạo Sinh, Huynh Trưởng và Phụ Huynh 
cùng thân hữu đã hân hoan đón chào sinh nhật thứ 25 
của Liên Đoàn Thăng Long vào ngày 7 & 8 tháng 6 năm 
2013  tại trại trường Camp Snyder của Châu Thủ Đô 
HĐ Hoa Kỳ. Hiện nay Liên Đoàn đang được sự dìu dắt 
của trưởng Huỳnh Thanh Hùng.
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1. Thiếu Đoàn Quốc Toản 8   Trưởng Lê Đông

2. Ấu Đoàn Phù Đổng 7  Trưởng Nguyễn Tường

3.  Nữ Đoàn Triệu Trinh 6  Trưởng Lai Hồng

 ► Miền/Chi Nhánh (Region/Branch): Miền Đông Hoa Kỳ
 ► Tên Liên Đoàn (Multi-level Scout Unit Name):  TRẦN HƯNG ĐẠO
 ► Thành Phố/Tiểu Bang (City/State): Fairfax, Virginia
 ► Quốc Gia (Nation): United State of America
 ► Thành lập ngày (Established): Nov 2014
 ► Liên Đoàn Trưởng (Multi-level Scout Unit Leader/Chief): 

 Tr. Hoàng Hữu Nghiã
 ► Điện thư (Email): nguyethonglai@gmail.com  
 ► Điện thoại (Phone): 571-314-2182
 ► Liên Đoàn Phó (Scouts Multilevel Units Vice Chief-Leader):      

Tr. Nguyễn Hồng Tường 
 ► Điện thư (Email): nguyethonglai@gmail.com
 ► Điện thoại (Phone): 703-378-2008
 ► Trang nhà (Web Site): ld-tranhungdao.org (under development)
 ► Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  

 Sully Community Center
 ► Thời Gian sinh hoạt (Troop’s Meeting time): 3:00 - 5:00 PM 
 ► Tổng số Đoàn sinh (Total number of Scouts): 21
 ► Tổng số các đơn vị trực thuộc (Number of Sub Units):  3

Tên Đơn vị       Số Đoàn Sinh  Trưởng Đơn vị

 LIÊN ĐOÀN TRẦN HƯNG ĐẠO
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 ► Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên:                                                  
Tr. Lê Văn Phước  

 ►Địa chỉ:  2518 Pebblestone Dr., Garland, TX 75044,  
 ►Điện thoại (Phone): (214) 679-4874   
 ►Tổng số các Gia đình/Làng/Xóm trực thuộc (# of Sub Units): 29

 Tên Gia đình / Làng / Xóm  Lý trưởng Lien Lac 

1. Gia đình Bách hợp HÐTrN Nam California Tr. Lý Nhựt  Hui onhuily901@yahoo.com
2. Làng Bách Hợp HÐTrN Bạch Đằng (Boston) Tr. Nguyễn Xuân Minh n.minhxuan@yahoo.com
3. Làng Bách Hợp HÐTrN Calgary, Canada Tr. Ý Nga yngacalgary@aol.com
4. Làng Bách Hợp HÐTrN Charlotte, N. Carolina Tr. Trần văn Phúc    7518 Riding Trail Rd., Charlotte, NC 2821
5. Làng Bách Hợp HÐTrN Dallas  Tr. Lê Phước  phuocai92@yahoo.com
6. Làng Bách Hợp HÐTrN Florida  Tr. Vũ Văn Chấn chanvu33@yahoo.com    
7. Làng Bách Hợp HÐTrN Hoa Lư - Hamburg  Tr. Tiêu Kim Huê kimhue.tieu@kabelmail.de 
8. Làng Bách Hợp HÐTrN Houston, Texas Tr. Đỗ Mỹ Lộc locmydo@yahoo.com
9. Làng Bách Hợp HÐTrN Lyon, Rhones-Alpes Tr. Trần Cao Bằng trancaobang@gmail.com
10. Làng Bách Hợp HÐTrN Montréal, Canada Tr. Bùi Ngọc Ly-Cơ lyco.bui@gmail.com
11. Làng Bách Hợp HÐTrN Nam Quan, France Trưởng Đỗ Đăng Di gnadod@gmail.com
12. Làng Bách Hợp HÐTrN Ottawa, Canada Tr. Nguyễn văn Kim vankim_3@hotmail.com  
13. Làng Bách Hợp HÐTrN Portland, Oregon Tr . Trịnh Văn Toàn trinhtoan1935@yahoo.com 
14. Làng Bách Hợp HÐTrN Quảng Tế Nam Ca Tr. Nguyễn Xuân Huê huexuannguyen42@yahoo.com
15. Làng Bách Hợp HÐTrN Sacramento Tr. Trần Kim Đông dongda1804@gmail.com
16. Làng Bách Hợp HÐTrN San Diego, California Tr. Đỗ Thanh Liêm liemdo4882@yahoo.com  
17.  Làng Bách Hợp HÐTrN San Jose  Tr.  Bernard Nguyễn bernardjnguyen36@gmail.com
18.  Làng Bách Hợp HÐTrN Seattle. Washington Tr. Phạm Niên nvpham@comcast.net
19. Làng Bách Hợp HÐTrN Tân Hương  Tr. Trần Trung Hợp trantrunghop@yahoo.com
20. Làng Bách Hợp HÐTrN Toronto, Canada Tr. Bùi Thế Hưng hungbui@rogers.com
21. Làng Bách Hợp HÐTrN Vạn Hồ Minneapolis Tr. Hoàng Đức Chính 806-367-0747
22. Làng Bách Hợp HÐTrN Washington,  DC Tr. Nguyễn Hữu Đệ denguyen2@hotmail.com
23. Làng BH HÐTrN Hồng bang, San Diego, CA Tr. Đặng Trí dang-tri@sbcglobal.net
24. Làng BH HÐTrN Vạn Kiếp, San Diego, Ca Tr. Trần Duy Mỹ kenttransd@gmail.com
25. Làng BH HÐTrN Hùng Vương Frankfurt/Main Tr. Phan Quốc  Việt bolaotuti@gmail.com       
26. Xóm Bách Hợp HÐTrN Oakland Tr. Nguyễn Văn Hiệp josephng39@yahoo.com
27. Xóm Bách Hợp HÐTrN Oklahoma Tr. Phạm Đình Đức     10212 Ski Dr., Oklahoma City, OK 73162
28. Xóm Bách Hợp HÐTrN Orlando, Fl Tr. Hoàng Ngọc Châu hojul2006@yahoo.com
29. Xóm BH HÐTrN Tùng Nguyên Canberra, Úc Tr. Trương Lạc Phiêu ttviethoc@yahoo.com.au

HƯỚNG ĐẠO
TRƯỞNG NIÊN
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Sau tháng 4/1975, chánh quyền VNXHCN tịch thu 
tài sản của Hội HĐVN, các đơn vị ngưng hoạt động. 
Một số trưởng và HĐS từ giã quê hương sang nước 
ngoài định cư.  Sau khi ổn định cuộc sống, các trưởng 
bắt đầu lập đoàn HĐVN cho giới trẻ sinh hoạt. Với 
hiến chương  HĐ Thế Giới, công việc lập đoàn tại xứ 
người không dễ dàng. Các trưởng lãnh đạo kỳ cựu, 
thường xuyên liên lạc với Văn phòng HĐTG và Hội 
HĐ bản địa để tìm giải pháp thích hợp. Đầu tháng 
7/1983, các trưởng HĐVN trên khắp thế giới về họp 
Hội nghị Costa Mesa đã ban hành Hiến Chương và Nội 
Lệ HĐVN mới, tu chính phù hợp với tình thế HĐVN 
ở nước ngoài.  Hội nghị đã bầu Hội Đồng Trung Ương 
(Cơ cấu thượng tầng):  Chủ tịch là Tr. Trần Văn Khắc 
(Sáng lập viên HĐVN, năm 1930), Phó chủ tịch là Tr. 
Nguyễn Văn Thơ (Nguyên Hội Trưởng HĐVN trước 
1975) và các trưởng Nguyễn Trung Thoại, Mai Xuân 
Tý, Nghiêm văn Thạch, Đoàn văn Thiệp, Đinh Xuân 
Phức, Mai Liệu, Trần Bạch Bích và Trương Trọng Trác.

Qua thời gian sinh hoạt HĐ, hay tham dự hôn quan 
tương tế, các trưởng niên cần tổ chức sinh hoạt chung, 
cùng nhau duy trì và phát triển tinh thần HĐ. Đáp ứng 
nhu cầu này, nhiều trưởng đã góp ý và vận động thành 
lập HĐTrN    

Tiên khởi, Nhóm Tinh Thần Baden Powell (TTBP) do 
các trưởng lão Trần Văn Thao, Phan Như Ngân và Lê 
Văn Ba kết hợp, phát hành  Tờ Liên Lạc năm 1990 tại 
South Barrington Illinois. Ấn bản tuy đơn sơ, nhưng 
nội dung xúc tích, do tâm sức của các trưởng lão cố 
gắng truyền đạt kinh nghiệm HĐ đến các thế hệ kế 
tiếp. Năm 1991, trưởng lão Phan Như Ngân bị đứt gân 
máu, trưởng lão Trần văn Thao ngất xỉu tại Pháp và 
trưởng lão Lê văn Ba qua đời tại Illinois.  Năm 1992, 
Ban Phụ Trách do Tr. Nguyễn Trung Thoại và 9 trưởng 
niên khác, tiếp tục phát hành tờ Liên Lạc tại Montre-
al, Canada. Tờ Liên Lạc càng ngày càng lan rộng đến 
khắp trưởng niên trên thế giới.  Từ đó, nhiều trưởng 
niên góp ý:  Lập làng hay gia đình Bách Hợp ? danh 
xưng HĐTrN là Hội/Phong trào HĐTrN hay ngành/
chi ? Thành viên HĐTrN gồm những ai, trưởng niên/
tráng sinh ? Nhiều câu hỏi đặt ra, nhiều ý kiến đáp 
lại… Nhưng việc thực hiện cơ cấu HĐTrN chưa thành. 
Đầu thập niên 1990, đáp ứng nhu cầu địa phương, các 

trưởng niên vùng Orange County CA đã thành lập “Gia 
Đình Bách Hợp Nam Cali” do Tr. Đinh Xuân Phức làm 
Gia trưởng. 

Đến tháng 8/1993 Họp Bạn Thẳng Tiến IV tại Le Breuil, 
Đại Hội Đồng HĐVN nhận thấy tầm quan trọng của 
một cơ cấu hợp nhất qui tụ các HĐTrN. Một nguồn 
nhân lực nhiều kinh nghiệm, cần truyền đạt phương 
pháp giáo dục HĐ đến thế hệ kế tiếp. Nên HĐTƯ/
BTV lập Ban Vận Động gồm quí trưởng Nguyễn Trung 
Thoại, Nghiêm văn Thạch, Lê Thọ, Phạm Văn Thiết và 
Trần Minh Thưởng. 
Ngày 15-8-1993, Đại Hội Đồng HĐVN biểu quyết 
thành lập Hội Trưởng Niên HĐVN (gọi là Làng Bách 
Hợp) và ban hành Điều Lệ Hội HĐTrN. (Chi tiết nơi 
tờ Liên Lạc - Bộ Mới số 14, phát hành tháng 3/1995).
Đồng thời đề cử Ban Chức Sắc Làng Bách Hợp đầu tiên 
gồm có:

 ►Tiên chỉ: Tr. Trần Văn Thao (Hoa Kỳ)
 ►Thứ Chỉ: Tr. Nghiêm Văn Thạch (Âu châu)
 ►Mõ làng: Tr. Nguyễn Trung Thoại (Canada)
 ►Hương Bổn: Tr. Trần Minh Thưởng (Canada)

Từ đó, các làng/xóm HĐTrN khởi sắc, thành lập khắp 
nơi. Tờ Liên Lạc nơi các trưởng niên tìm được bạn xưa, 
trao đổi ý kiến. Trên tờ Liên Lạc, tin tức và hình ảnh 
sinh hoạt HĐTrN nhiều hơn. Do đề nghị của Xóm 
HĐTrN Calgary Canada, dân các xóm làng HĐTrN bắt 
đầu đeo khăn quàng mầu tím.
Năm 2002, trong Họp Bạn Thẳng Tiến VII tại Houston, 
Đại Hội HĐTrN đã biểu quyết chấp thuận về

 ►Châm ngôn HĐTrN là GIÚP ÍCH
 ►Cờ HĐTrN: Nền mầu tím và Hoa Bách Hợp 

HĐVN
 ►Danh xưng: Làng Bách Hợp
 ►Trại HĐTrN 2 năm một lần (thay vì 4 năm)

Cho đến nay, Làng Bách Hợp HĐTrN đã sinh hoạt 
khắp nơi, theo một Điều Lệ chung và các quyết định 
tu chính. Tờ Liên Lạc vẫn tiếp tục phát hành. Sinh hoạt 
HĐTrN giúp ích cho nhiều thế hệ HĐVN ■

Trần Trung Hợp
10/2015

Hướng Đạo Trưởng Niên
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GĐ Bách hợp 
Nam California

 ►Lý trưởng: Tr. Lý Nhựt Hui

 ►Địa chỉ: 7169 Santa Isabel Cir, Buena Park, CA 90620

 ►Phone : 714-308-0194 Cell: 714-308-0194

 ►Email: onhuily901@yahoo.com 

 ►Tổng số các trưởng trực thuộc: 22

Truong tu trai sang phai, hang dung truoc:
Hui, Dinh Xuan Binh, Nguyen Cuu Lam, Nguyen Lien Huong, Dinh Hong Phong, Tran Duc Hanh, phu nhan 
Tran Duc Hanh, Doan Thi Lien, Nguyen Minh Hai, Le Anh Dung, Tran Nghia, Dang Ngoc Anh, Tran Ngoc Bich 
Vicky, Nguyen Khanh, Nguyen Minh The, Dinh Xuan Phuc, Doan van Thiep, Truong Nhu Sau
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Những năm gần đây, Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam 
tại Hải Ngoại có thêm một ngành mới nhưng cũng rất 
cũ; đó là ngành HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN. Viết 
tắt là HĐTrN. Cho đến nay Phong Trào Hướng Đạo 
Việt Nam tại Hải Ngoại thành lập rất nhiều Làng, Xã 
HĐTrN trên hầu hết các quốc gia có người Việt tị nạn, 
nhưng ngoại lệ, duy nhất, chỉ có một Gia Đình Bách 
Hợp Nam California. Chính vì là ngoại lệ, cho nên ta 
mới dài dòng tìm hiểu xem tại sao.

Hướng Đạo Trưởng Niên là một tổ chức tập hợp những 
Trưởng có tuổi, không còn cầm Đoàn; nói chung là 
những Trưởng đã về hưu. Cũng có những Trưởng còn 
trẻ, vừa cầm Đoàn vừa muốn vui chơi với các Trưởng 
Già, nên HĐTrN càng đông vui! Trước kia, khi chưa 
có ngành HĐTrN thì những Trưởng nầy được ở trong 
ngành Tráng. Chính vì thế cho nên nói ngành nầy rất 
mới nhưng cũng rất cũ là vậy!

Năm 1990, tại Doheny Park ở Dana Point có một cuộc 
gặp mặt những Hướng Đạo Sinh Việt Nam tị nạn, từ đó 
nẫy sinh ra một tập thể nhỏ sinh hoạt chung với nhau, 
mang tên GIA ĐÌNH BÁCH HỢP NAM CALI do các 
Trưởng Đinh Xuân Phức, Đỗ Văn Ninh, Nguyễn Thị 
Đáp, Tôn Thất Hy, Đoàn Văn Thiệp, Vũ Thanh Thông… 
thành lập đầu tiên! Sau nầy khi ngành HĐTrN chính 
thức được công nhận, các “Làng Xã” trên toàn thế giới 
đua nhau nở rộ; thì “Gia Đình” Bách Hợp Nam Cali 
vẫn khiêm tốn là một Gia Đình mà không đổi thành 
Làng, chỉ vì đó là một tập hợp các Trưởng “trưởng 
niên” tiên khởi khai sáng “Ngành Trưởng Niên”! Gia 
Đình Bách Hợp Nam Cali trải qua nhiều thời kỳ thăng 
trầm, vui buồn, nhưng vẫn hãnh diện là một đơn vị nền 
móng của HĐTrN. Sau nầy Trưởng Tôn Thất Hy lập 
Làng Bách Hợp Quãng Tế Nam Cali. Thêm một đơn vị 
HĐTrN tại Nam Cali là một hãnh diện, vì thủ đô Liltte 
Saigon có đến hai đơn vị HĐTrN cùng sinh hoạt rất 

hăng. Một vẫn mang tên “Gia Đình” và một mang tên 
“Làng”!

Một “Đại” Gia Đình, với hàng bao nhiêu Trưởng kỳ 
cựu, từng sinh hoạt với nhau, đã lần lượt ngày càng 
vắng bóng! Mối “dây thân ái” vẫn tồn tại và kết nối từ 
lúc khai sinh “Gia Đình Bách Hợp” từ những Trưởng 
tiên phong. Thời gian không dài với lịch sử Phong Trào 
Hướng Đạo Việt Nam, Nhưng cũng đủ gắn bó từng 
tên Rừng, từng tánh nết của bao nhiêu đó Anh Chị Em 
Trưởng trong “Gia Đình Bách Hợp” rất thân ái, tương 
kính, nâng đỡ nhau, chung nhau vui với Phòng Trào 
Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phát triễn!

Qua các đời Gia Trưởng, nào Tr Đinh Xuân Phức, Tr 
Trần Trọng An Sơn, Tr Trần Đức Hạnh, Tr Nguyễn 
Khanh, Tr Lý Nhật Hui với từng ấy năm tháng, với bao 
nhiêu Trưởng kỳ cựu có mặt, cùng sinh hoạt một thời 
gian dài… lần lượt lìa rừng…! Là đơn vị tiên khởi khai 
sinh Ngành “Hướng Đạo Trưởng Niên”, Gia Đình Bách 
Hợp Nam California đã là một viên gạch xây dựng để 
Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam tại Hải Ngoại có 
thêm “Ngành Trưởng Niên”.

Gia Đình Bách Hợp Nam California luôn luôn sát 
cánh với mọi sinh hoạt của các Đơn Vị Hướng Đạo địa 
phương, tham dự các Trại Họp Bạn Thẳng Tiến và lúc 
nào cũng sát cánh chung tay, chia sẻ buồn vui với các 
Trưởng cao niên bệnh hoạn và chu toàn việc tang chế 
cùng với tang gia…!

Trang web www.giadinhbachhop.com là nhịp cầu thân 
ái, chứa đựng những tình cảm gắn bó đầy tình Hướng 
Đạo, thể hiện đúng nghĩa câu: “Hướng Đạo một ngày 
là Hướng Đạo mãi mãi!”

Sóc Lanh Lợi Lê Anh Dũng

Gia Đình Bách Hợp Nam California
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GĐ Bách hợp Nam California
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Làng Bách Hợp 
HĐTrN Boston, MA

 ►Lý trưởng: Tr. Nguyễn Xuân Minh

 ►Địa chỉ: 81 Rawson Road - Quincy - MA 02170

 ►Điện thoại (Phone) : 617-953-9893

 ►Email: n.minhxuan@yahoo.com
 ►Thành lập ngày (Established): 10/27/2013
 ►Phó Làng: Nguyễn Minh Mẫn

 ►Điện thoại (Phone) : 617-838-3888

 ►Email: manth15@yahoo.com
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KỶ NIỆM 1 NĂM THÀNH LẬP LÀNG BÁCH 
HỢP BẠCH ĐẰNG BOSTON
Thời gian mới đó trôi qua thật mau. Thắm thoát Làng 
Bách Hợp Bạch Đằng Boston thành lập đã được một 
năm. 
Nhớ lại ngày nào sau khi đi tham dự Thẳng Tiến 10, 
được sự khuyến khích, hỗ trợ của các Trưởng ở Văn 
Phòng Trung Ương cũng như các Trưởng của Liên 
Đoàn, chúng tôi đã mạnh dạn đứng ra vận động, kêu 
gọi các Anh Chị Em Cựu Hướng Đạo Sinh, các vị phụ 
huynh có tinh thần Hướng Đạo tham gia vào ngành 
Hướng Đạo Trưởng Niên với số lượng rất khiêm 
nhường là 12 người.  
Thời gian đầu chúng tôi thường hay liên lạc và được 
sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các Trưởng Phước, 
Trưởng Hồ Đăng, Trưởng Võ Thành Nhân… đã giúp 
cho chúng tôi những kinh nghiệm, những gì cần phải 
làm để giúp cho sự phát triển của Làng. Xin có lời cám 
ơn chân thành gởi đến tất cả Quý Trưởng đã giúp đỡ, 
hỗ trợ cho LBH Bạch Đằng. 
Điểm lại quá trình hoạt động trong năm vừa qua, ngoài 
những buổi sinh hoạt, hội họp thường xuyên chung với 
Liên Đoàn, Hội Phụ Huynh hay tham dự những sinh 
hoạt của các hội đoàn tại địa phương, chúng tôi đã có 
những hoạt động đáng ghi nhớ như:

 ►Tổ chức chung với Hội Phụ Huynh đi thăm viếng 
Mr. Joe Bonanza (người bảo trợ các trẻ em khuyết 
tật VN qua Mỹ chữa bệnh)

 ►Tổ chức Trại Hè cho LBH Bạch Đằng với sự hỗ 
trợ tích cực của Hội Phụ Huynh và LĐ vào tháng 
8/2015 ở Greennough/Yamouth Port.  Trong kỳ 
trại này đã có tổ chức Lễ Tuyên Hứa cho 3 Hướng 
Đạo Trưởng Niên.

 ►Tham dự Trại Bách Hợp 2015, Portland, Oregon do 
VPHĐTN tổ chức

 ►Tham dự Trại Huấn Luyện Truyền Thống 16th tổ 
chức.tại Montreal, Canada. 

Trong không khí vui vẻ của ngày hôm nay với sự có mặt 
đông đủ hầu hết các anh chị  em Hướng Đạo Trưởng 
Niên, các anh chị em trong Hội Phụ Huynh và các 
Trưởng trong Liên Đoàn cùng với các em đoàn sinh 
đã giúp cho buổi cơm trưa thêm phần thân mật và ấm 
cúng.  
Trưởng Niên Đinh Tiến Bản, Tiên Chỉ của Làng đã 
cắt chiếc bánh sinh nhật một tuổi của LBH Bạch Đằng 
trong tiếng vỗ tay liên tục của tất cả mọi người làm cho 
buổi tiệc tăng thêm phần náo nhiệt, sinh động.
Các em trong Ấu Đoàn Đinh Bộ Lĩnh đã trình diễn 
một màn hợp ca rất dễ thương chỉ tập dợt trong vòng 
năm phút dưới sự hướng dẫn của Trưởng Mỹ Hạnh đã 
làm cho chúng tôi cảm nhận được sự gần gũi, gắn bó 
yêu thương trong gia đình Hướng Đạo. Và thêm một 
điều nữa cũng làm cho các Hướng Đạo Trưởng Niên 
cảm thấy thân thiết hơn khi nghe các em Sói con gọi 
chúng tôi là Dinosaur Scout sau khi được Trưởng Tố 
Quyên giải thích về màu khăn quàng tím.
Buổi họp mặt kỷ niệm hôm nay tuy ngắn gọn nhưng đã 
chứa đựng được nhiều tình cảm của tất cả mọi người 
trong LBH Bạch Đằng cũng như các anh chị em trong 
Hội Phụ Huynh và các em trong Liên Đoàn.
Hy vọng trong năm mới sắp đến Làng Bách Hợp Bạch 
Đằng Boston sẽ đón nhận thêm nhiều thành viên mới 
để nối kết và thắt chặt thêm sợi dây thân ái trong đại gia 
đình Hướng Đạo đồng thời cũng nhớ đến câu “Hướng 
Đạo một ngày, Hướng Đạo mãi mãi”  ■

Minh Xuân
Hải Âu Hăng Hái
LBH Bạch Đằng Boston
22/11/2015
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Thăm viếng Mr. Joe Bonanza – May 25th 2015

Lễ Tuyên Hứa của 3 HĐTrưởng Niên
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Trại Hè LBH Bạch Đằng – Aug. 7th 2015

Đi Trại Bách Hợp 2015 – Oregon – Aug. 27th 2015
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 ►Lý trưởng: Tr. Đỗ Mỹ Lộc

 ►Địa chỉ: 10126 Aves St, Houston, TX 77034

 ►Điện thoại (Phone) : 832-643-1984

 ►Email: locmydo@yahoo.com
 ►Thành lập ngày (Established): 10/27/2013
 ►Trang nhà (Web Site): www.http://langbachhophouston.blogspot.com/
 ►Nơi sinh hoạt (Troop’s Meeting Hall Address):  Arthur Storey Park, Houston TX
 ►Thời Gian sinh hoạt: 9:00am to 11:00am

 ►Tổng số các trưởng trực thuộc: 24

Làng Bách Hợp 
HĐTrN Houston, TX



335

Làng Bách Hợp Houston Texas được thành lập ngày 
27 tháng 10 năm 2013 do 2 cựu trưởng Nữ Hướng Đạo 
Đỗ Mỹ Lộc và Nguyễn Thu Hương trong Đạo Thủ Đô
 hợp tác. 

Ngày khởi sự có 9 Trưởng tham gia gồm các Anh Chị 
Em quen biết cũ trong các Đạo Bến Nghé, Thủ Đô, 
Xuân Hoà ở Saigon VN. Sau 2 năm sinh hoạt, hiện nay 
số trưởng niên trong Làng đã thêm được 24 Trưởng ở 
rãi rác trong các Đạo Tân Bình, Cữu Long, Trấn Định, 
Bình Thuận v/v...
với các thành phần như:

 ►Tiên chỉ: Tr. Hùng Vũ, gà lý luận
 ►Trưởng Làng: Tr. Đỗ M Lộc, hải âu hiền dịu
 ►Phó làng: Tr. Hoàng Dũng, ngựa siêng năng
 ►Mõ làng: Tr. Mado Thu Hương, vành khuyên yêu đời
 ►Thủ quỹ: Tr. Vũ Q Nhận, trâu cười
 ►Trưởng trực: Tr.Trần Q Tích, báo năng động

Làng sinh hoạt định kỳ 3 tháng một lần tại Arthur Sto-
rey Park, Houston TX. Ngoài ra Làng BH Houston cũng 
tham dự các buổi sinh hoạt của HĐ Miền Trung Hoa 
Kỳ như chào cờ đầu năm,trại miền Giữ Vững, trại Tĩnh 
Tâm, các buổi lể kỹ niệm của các Liên Đoàn, các buổi 
cưú trợ thiên tai, v/v...  Làng cũng tổ chức du ngoạn 3 
tháng 1 lần để các Trưởng Niên có dịp vui chơi đoàn 
kết với nhau như đi San Antonio, Dallas Fortworth, 
Portland, Vancouver, Seattle .
Trong tương lai, Làng sẽ mở rộng thêm các buổi họp 
hằng tháng để trao dồi kỹ năng HĐ và  khuyến khích 
các Trưởng tham gia vào dòng chánh của Hướng Đạo 
Hoa Kỳ để giúp các đơn vị phát huy truyền thống HĐ 
VN và cũng để giữ lữa cho phong trào HĐVN tại Hải 
Ngoại ■
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 ►Lý trưởng: Tr. Bùi Ngọc Ly-Cơ
 ►Địa chỉ: 805 Brunet - Saint Laurent, QC, H4M 1Y4, Canada
 ►Điện thoại (Phone): 514-747-5235
 ►Email: lyco.bui@gmail.com
 ►Thành lập ngày (Established): 
 ►Mõ làng: Tr. Trương Như Minh 
 ►email: minhtruongnhu@gmail.com

 ►Tổng số các trưởng trực thuộc: 

Làng Bách Hợp 
HĐTrN Montréal, 
Canada
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Xóm Hướng Đạo Trưởng Niên Montréal có lẽ là 
một trong những đơn vị HĐTrN đầu tiên ở hải ngoại, 
được thành lập bởi cố Trưởng Nguyễn Trung Thoại.
Lúc ban đầu ngoài Tr. Thoại , có các Tr. Nguyễn Tấn 
Hồng , Mai Xuân Tý , Lê Thọ , Phạm văn Thiết , Nguyễn 
Tăng Đăng , Tr.Nguyễn Văn Tỉnh , Tr. Lê Văn Nhiễu  
Tr. Vịt Nước Vui Vẻ bà Lâm Tô Bông etc.... Sau đó có 
thêm Tr. Ngô Kim Lân, Tr. Lân sang Canada sau. Tr. 
Thoại cũng kêu Tr. Lê Huy Khánh, Lê Ngọc Diệp và tôi 
tham gia, chúng tôi thuộc lớp tuổi trung gian giữa các 
Trưởng tiền bối và các Trưởng trẻ .
Các sinh hoạt thường là hẹn nhau đi họp, thường là ở 
tiệm ăn , có mấy lần ỏ tiệm Gout de L’Indochine của 
Tr. Khánh, tiếp đón hoặc đi thăm các Trưởng ở Ottawa  
Toronto. Lâu lâu có Tr. Nguyễn Đức Tùng ở Virginia 
sang chơi, Tr. Tùng chơi rất đẹp, tuy là khách nhưng 
luôn luôn mời chúng tôi chứ không để chúng tôi đãi.
Tr.Thoại cũng là người chịu trách nhiệm cùng với các 
Trưởng Nguyễn Văn Tỉnh, Mai Xuân Tý và Lê Thọ tiếp 
tục lo tờ nội san Liên Lạc được nhóm tinh thần BP ( 
gồm các Tr. Trần Văn Thao, Phan Như Ngân và Lê Văn 
Ba ) giao lại và là người đứng mũi chịu sào qua bao 
nhiêu năm , thật đáng phục và quà đúng là Ngựa Chịu 
Khó !
Đôi ba lần Tr. Thoại nói: Thanh nhận lo HĐTr.N đi. Lúc 
bấy giờ phần thì còn đang sinh hoạt trong LĐ Việt Nam, 
phần thì tôi không có tên rừng là Hươu Chịu Khó như 
Tr. Ngựa Chịu Khó Nguyễn Trung Thoại, nên tôi luôn 
từ chối . Chắc Tr. Thoại cũng buồn tôi về chuyện này .
Vật đổi sao dời, thời gian thấm thoắt trôi đi, nay Tr. Th-
oại cùng các Tr. Tý, Thiết vv... đã ra đi, còn các Tr. Hồng, 
Thọ đã ngoại cửu tuần không thể sinh hoạt được nữa .

Mấy lần triệu tập các cựu Trưởng trẻ với ý định tái lập 
HĐTrN nhưng không thành , mãi đến khi Tr. Nguyễn 
Đình Tuấn, Văn Phòng Trưởng Văn Phòng HDTrN  
mấy lần qua
Montréal để động viên chúng tôi , cuối cùng chúng tôi 
cũng tái lập được Xóm Trưởng Niên Montréal.
Hiện nay chúng tôi có 10 thành viên gồm những cựu 
Trưởng tương đối còn trẻ ( xuân xanh mới độ 50-60 
tuổi ) và sồn sồn như anh Tr. Diệp và tôi ( mới chớm cổ 
lai hi ). Hiện nay Tr. Bùi Ngọc Ly Cơ là Lý Trưởng và Tr. 
Trương Như Minh là Mõ Xóm .
Xóm HĐTrN Montréal hiện nay sinh hoạt chưa được 
khởi sắc , Xuân Thu nhị kỳ hẹn ở tiệm ăn gặp nhau cho 
vui và thỉnh thoảng tham gia các sinh hoạt của LĐ Lạc 
Việt như trại , tất niên vv....
Mới đây chúng tôi có đi thăm Tr. Nguyễn Tấn Hồng, 
hiện đang ở trong nhà già. Tr. Hồng tuy đã ngoài 90 
nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn . Tr. Hồng là 
người đã tham gia đóng góp cho LĐ từ khi mới thành 
lập năm 1980 ( LĐ Việt Nam ) cho đến gần đây . Tr. 
Hồng cũng là Chi Nhánh Trưởng Chi Nhánh Canada 
và là Trại Trưởng Trại Thẳng Tiến 2 tại Everton , On-
tario năm 1988 .
Hiện nay Tr. Lê Thọ và phu nhân Tr. Trần Thị Năm 
cũng đang ở trong nhà già . Tr. Thọ nay không còn nhớ 
gì cả, lần cuối chúng tôi vào thăm Trưởng không còn 
nhận ra ai .
Chúng tôi xin gửi kèm theo đây vài tấm hình chụp 
trong buổi đi thăm Tr. Hồng mới đây ■

T.M. Xóm TrN Montréal ,
Hươu Thẳng Thắn Nguyễn Đức Thanh
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Làng Bách Hợp 
HĐTrN Hùng Vương
Frankfurt/Main

 ► Lý trưởng: Trưởng  Phan Quốc  Việt      

 ►E-mail:  bolaotuti@gmail.com       

 ► Địa chỉ: Hattsteiner Allee 48 - 61250 Usingen, Germany

 ► Mõ Làng: Trưởng  Hải Long Nguyễn      

 ►E-mail: longhoa@web.de 

 ►Tiên Chỉ :  Tr. Tô văn Phước   

 ►E-mail: tovanphuoc@gmail.com
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Cố nhiếp ảnh gia, Tr. Trần Cao Lĩnh

" Dấn Thân "

https://w
w

w.facebook.com
/huongdaovietnam

1/photos/a.313577142111675.1073741871.245887925547264/313578382111551/?type=3&
theater


