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   Hướng Ðạo Việt Nam và Cộng Ðồng Thế Giới 
                                                                                                            Vĩnh Ðào 

 
(Nhìn Lại 70 Năm Hướng Ðạo Việt Nam)  

 
Qua 25 năm xây dựng phong trào HÐVN tại hải 
ngoại -- một chặng đường dài nhất trong suốt 
lịch sử 70 năm của HÐVN -- có thể nói là một 
giai đoạn khó khăn nhất đã được vượt qua để 
xây dựng một phong trào trong những điều kiện 
độc đáo, chưa từng thấy trong lịch sử của phong 
trào hướng đạo thế giới. Trong khi đó tại Việt 
Nam, vì những điều kiện chính trị, nên phong trào 
hướng đạo vẫn không được phép hoạt động chính 
thức; tuy nhiên, dù bị ngăn cấm bằng nhiều hình 
thức nhưng phong trào hướng đạo trong nước cũng 
không bao giờ bị tắt lịm. 

 
Trong khi trong nước không có điều kiện để hoạt 
động công khai thì trong một phần tư thế kỷ qua, 
phong trào HÐVN tại hải ngoại đã bảo đảm cho 
tính liên tục của phong trào HÐVN qua các giai 
đoạn lịch sử. Như đã nói, phong trào HÐVN được 
xây dựng trong những điều kiện độc đáo: vì tuy là 
một tổ chức, nhưng Hội Ðồng Trung Ương không 
có một quyền hạn hành chánh nào trên các nhân sự 
và các đơn vị thuộc tổ chức, khác hẳn với các hội 
hướng đạo thông thường tại các nước.  
 
HÐVN lại là một tổ chức giáo dục có một phạm vi 
hoạt động rộng lớn trên nhiều lục địa, không có 
quyền hạn hành chánh, không có thẩm quyền thâu 
niên liễm nơi hội viên, rất dễ biến thành một tổ 
chức ma, hữu danh vô thực, hoặc là một nơi dễ xảy 
ra những xung đột cá nhân, tranh giành địa vị và hư 
danh, để nhanh đi đến chỗ tan rã. Nhưng HÐVN đã 
đứng vững trong 25 năm qua, xây dựng được cho 
mình một cơ cấu rất dân chủ và vững bền để có thể 
thu hút một số nhân lực tuy ở rải rác nhiều nơi 
nhưng có thể làm việc hữu hiệu để phục vụ cho 

phong trào chung, và đổi mới thành phần lãnh đạo 
trong trật tự và trong thuận hòa. Chúng ta không 
phải tự hào quá đáng khi nhận thấy rằng số đoàn 
thể ở hải ngoại có một cơ cấu hoạt động điều hòa 
trong một thời gian dài như vậy hẳn là hiếm. Và 
nhất là những đoàn thể có khả năng tổ chức những 
cuộc họp mặt quốc tế đều đặn 3 năm một lần trên 
một tầm cỡ như các trại họp bạn Thẳng Tiến của 
HÐVN từ năm 1985 đến nay lại càng hiếm hơn 
nữa.  
 
Hai yếu tố chính giúp chúng ta thành công chính là 
tinh thần hướng đạo, một tinh thần phục vụ vô vị 
lợi cho một lý tưởng mà chúng ta cho là đúng và 
soi sáng đường đi của chúng ta, và hai nữa là một 
truyền thống sinh hoạt dân chủ lâu đời. Hai yếu tố 
này giúp chúng ta vượt qua được những trở ngại vô 
số, đủ mọi mặt trên đường đi, để xây dựng cho 
mình một vị trí vững vàng. Về mặt quốc tế, chỗ 
đứng của Hội Ðồng Trung Ương HÐVN cũng rất 
đặt biệt. 
 
Có người đặt câu hỏi xem HÐTƯ có được Tổ chức 
Hướng Ðạo Thế giới công nhận hay không? Câu 
trả lời dứt khoát là Tổ chức Thế giới không đặt vấn 
đề thừa nhận hay không thừa nhận tổ chức phối 
hợp của phong trào HÐVN. Lý do là Tổ chức Thế 
giới chỉ thâu nạp làm hội viên các hội hướng đạo 
quốc gia trong một nước, có lãnh thổ và có chính 
quyền. Nhưng trên thực tế, trong khi chưa có một 
tổ chức hướng đạo quốc gia được công nhận tại 
Việt Nam, Tổ chức Thế giới mặc nhiên xem 
HÐTƯ/HÐVN là tổ chức đại diện cho phong trào 
HÐVN, trong cũng như ngoài nước, và là người 
đối thoại với Tổ chức Thế giới trong mọi vấn đề 
liên quan đến phong trào HÐVN. Vị Chủ tịch Ủy 
ban HÐTG, tức là nhân vật hàng đầu của Tổ chức 
Thế giới, đến chủ tọa lễ khai mạc trại họp bạn 
Thẳng Tiến 5 và ở lại đêm tại trại, vị Giám Ðốc 
chấp hành Vùng Á châu - Thái Bình Dương từ 
Manila đến tham dự các trại họp bạn Thẳng Tiến 5 
và 6.  
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Năm 1998, lần đầu tiên kể từ biến cố năm 1975, 
một phái đoàn của HÐTƯ/HÐVN được đón tiếp 
trọng thể tại Hội nghị khoáng đại vùng châu Á - 
Thái Bình Dương, giữa các phái đoàn chính thức 
của các nước hội viên trong vùng. Chắc chắn rằng 
trong số hơn 150 quốc gia hội viên chính thức, 
không có nhiều nước được sự quan tâm đặt biệt 

như vậy của giới lãnh đạo cao cấp nhất của tổ chức 
thế giới. Chỉ là một tổ chức người Việt tỵ nạn, 
HÐVN đã tạo được một uy tín hiếm có trên trường 
quốc tế. Ðó là một điều không dễ mà tranh đấu 
được; và trong 70 năm qua, HÐVN đã chứng tỏ 
khả năng vươn lên trong những hoàn cảnh khó 
khăn.  

 


