
Vài Nét Về Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại 
 
 

Trong một bối cảnh phức tạp của đất nước kéo dài, phong trào Hướng Đạo đã du 
nhập vào Việt Nam bằng Thiếu Đoàn Lê Lợi được khai sinh bởi Trưởng Trần Văn Khắc 
vào tháng 8 năm 1930 tại Hà Nội. Lúc ấy thế giới đang phải đối đầu với cuộc khủng 
hoảng kinh tế lớn, thêm cớ tốt cho cuộc Đệ Nhị Thế Chiến thành hình, nhưng tại Việt 
nam phong trào HĐ vẫn tiếp tục phát triển cho đến khi Nhật đầu hàng đồng minh, kết 
thúc đệ nhị thế chiến, Pháp trở lại Đông Dương, phong trào Hướng Đạo Việt Nam lúc ấy 
mới lui vào vòng sinh hoạt âm thầm nhưng vẫn giữ lửa. 

 
 Trước khi chia đôi đất nước bằng hiệp định Geneva 1954, HĐVN lại tái hoạt động, 
rồi phong trào lớn mạnh hẳn ở miền Nam tự do. Đến năm 1957, nó được công nhận là hội 
viên thứ 75 của phong trào Hướng Đạo Thế Giới. Suốt 18 năm dài góp mặt với anh chị 
em HĐ trên toàn cầu, HĐVN đã chứng tỏ được sự tự lực, cố gắng không ngừng nghỉ để 
vươn lên trong một hoàn cảnh khó khăn vì chiến tranh. Áo nâu, áo khaki, poncho lính, 
giày bố… và nhiều thiết bị khác của quân đội đều được ACE Hướng Đạo tận dụng để tổ 
chức những sinh hoạt ngoài trời. Dù trong hoàn cảnh nào, các ACE vẫn nở nụ cười thật 
tươi, hiên ngang huýt sáo, vui sống với lý tưởng mà mình đã chọn: Lý Tưởng Hướng Đạo 
và lý tưởng này gắn liền với lời hứa và luật của cuộc chơi. 
 
 Bất ngờ, biến cố 1975, một cuộc ly hương xảy đến cho một số đông các Trưởng. Nơi 
quê nhà, phong trào lại lùi vào trong bóng tối thêm một lần nữa và ngọn lửa lại phải cháy 
âm ỉ. Nhưng tại hải ngoại, ngọn lửa đã được thắp lên trên những vùng đất tạm cư. Từ các 
trại tị nạn của các tiểu bang ở Hoa Kỳ như Arkansas, California; hoặc nơi trời Âu mà 
điển hình là hai nước Pháp và Đức… đã sớm vang lên bài Hướng Đạo Việt Nam Hành 
Khúc và những ca khúc hướng đạo khác góp vui cho những đêm lửa trại, cho những cuộc 
họp mặt, chia tay mà người dân bản xứ chưa hiểu được chúng ta là ai, có chăng chỉ biết 
rằng có những người da vàng tóc đen tụ tập chơi vui với nhau như anh chị em ruột thịt. 
 
 Trong hoàn cảnh này, sinh hoạt hướng đạo thực mà nói còn khó khăn hơn ở thời 
chiến tranh tại quê nhà. Ở quê nhà dù sao chúng ta còn một nửa quê hương, còn Hội; bây 
giờ thì Hội cũng chẳng còn, nhưng lửa hướng đạo thì vẫn luôn ngời sáng trong những trái 
tim của những ACE Hướng Đạo Việt Nam ở quê nhà hay xa đất mẹ. 
 
 Bằng những cố gắng không ngừng, các ACE HĐ ở xứ người lại tụ về với nhau bằng 
một thứ tình cảm rất chân thành và đặc biệt. Mùa hè năm 1983, tại Costa Mesa, một Hội 
Đồng Hướng Đạo Việt Nam ra đời mang rất nhiều ý nghĩa cao quí. Một căn nhà được 
xây lên hoàn toàn bằng tình cảm, bằng sự thương mến nhau. Từ đó, nhiều đơn vị Hướng 
Đạo người Việt tìm đến nhau, đặc biệt là trong những sinh hoạt truyền thống của giống 
nòi, Tết, Giỗ Tổ, Trung Thu..., và trong những lần trại họp bạn mang tên Thẳng Tiến. 
 
 Chưa có một thống kê chính xác, nhưng qua những thăm dò tổng quát, được biết là 
các đơn vị HĐVN tại hải ngoại phát triển rất đều, ở đâu có đông người Việt sinh sống là 
hầu như đều có các đơn vị HĐVN. Đặc biệt từ năm 2000 trở đi, sinh hoạt của Nữ Hướng 
Đạo trong cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới đã khởi sắc đáng kể.  



 
 Hiện nay, (2015) đã có trên 60 liên đoàn, riêng tại Hoa Kỳ có trên dưới 50 liên đoàn 
và tổng số HĐS đã vượt lên trên con số 4000. Những trại Họp Bạn Miền hay Chi Nhánh 
được tổ chức hàng năm như Trại Hè Chi Nhánh Đức, Chi Nhánh Pháp, Chi Nhánh Úc, 
Trại Lửa Việt (Miền Đông Hoa Kỳ), Trại Giữ Vững (Miền Trung Hoa Kỳ), Trại Liên Kết 
(Miền Tây Nam Hoa Kỳ)… Riêng về Trại Thẳng Tiến, một sinh hoạt có tầm cỡ quốc tế 
của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, được tổ chức quy mô và đều đặn trong 
suốt mấy chục năm, 10 lần đã qua và lần thứ 11 sắp đến trong năm 2018. 
 
 Như đã nói ở trên, do tính kiên cường giữ lửa đã được chứng minh trên chiều dài lịch 
sử, lửa trong những trái tim Hướng Đạo Việt Nam, dù ở nơi đâu, vẫn không bao giờ tắt. 
Nó được tiếp nối từ thế hệ này đến thế hệ khác, nhờ thế mà chúng ta vẫn còn tìm được 
nhau dù không cần phải thấy nhau. Mạng lưới thông tin toàn cầu, Websites, máy Điện 
toán, Bản Tin, Đặc San, Điện thoại… đã đem chúng ta lại gần nhau, và đặc biệt, tình 
hướng đạo mang chúng ta đến sát nhau hơn nữa. Tiếng nói của chúng ta không phải ở 
những lời lẽ suông, mà là bằng những thực lực, bằng những tấm lòng, bằng sự dấn thân 
và bằng những đơn vị đang sinh hoạt một cách khởi sắc trong hiện tại, bằng những gì mà 
tất cả chúng ta đã tích lũy được trong một thời gian dài gần một phần hai thế kỷ. Chúng 
ta không được phép để mất đi những thành quả đã tạo được. Vì, với hơn 60 liên đoàn 
gồm nhân số hơn 4000 thành viên ắt không phải chỉ một sớm một chiều mà chúng ta xây 
dựng được. 
 
 Đã bao nhiêu năm qua, vì lý tưởng giáo dục và hướng dẫn tuổi trẻ, chúng ta đã làm 
được một việc đầy ý nghĩa: Xây dựng lại Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại. 
Công việc này gồm công sức của bao nhiêu người đã khuất hoặc còn đang sinh hoạt, yểm 
trợ tinh thần sinh hoạt HĐ ở quê nhà. Vì thế, sang năm mới, và những năm tới nữa, chúng 
ta sẽ luôn cùng nhau hướng về một tương lai tốt đẹp nhưng không quên những gì của quá 
khứ mà chúng ta đã góp nhiều công khó. 
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