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(Báo Ngày Nay, số phát hành ngày 15 tháng 6 năm 2006)

VIRGINIA (NN) – Cuối tháng năm vừa qua, khoảng 230 trại sinh từ các thành phố có đông
người Việt cư ngụ tại Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Pháp đã đến tiểu bang Virginia để tham gia trại hè
Lên Đường 2006 từ chiều thứ sáu ngày 26 cho đến trưa thứ hai ngày 29. Đây là trại hè do hội
Văn Hóa Khoa Học Việt Nam tổ chức vào dịp lễ Momerial hàng năm nhằm mục đích huấn luyện
kỹ năng lãnh đạo và cung cấp những kiến thức cần thiết về văn hóa và lịch sử Việt Nam cho các
thanh niên gốc Việt trưởng thành tại hải ngoại. Trại năm nay là kỳ trại thứ IX và do phân hội
VHKHVN tại Washington D.C. chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức.
Địa điểm được chọn để tổ chức Lên Đường 2006 là Price William Forest Park tại thành phố
Triangle, cách thủ đô Hoa Thịnh Đốn khoảng 30 dặm. Tọa lạc trong một khu rừng với nhiều ao
hồ và suối, trại có nhiều cabin bằng gỗ với số giường đủ cho các trại sinh và một nhà ăn khang
trang. Được biết khu trại này từng là nơi huấn luyện cho các nhân viên của cơ quan tình báo
OSS, tiền thân của CIA, trong thế chiến thứ hai.
Thành phần Ban Quản Trại của Lên Đường 2006 bao gồm khoảng 60 hội viên hội VHKHVN,
đa số là những chuyên viên tuy còn trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực tổ chức và
điều hành trại. Trong số này, 12 người được chỉ định làm chuyên viên tham vấn (counsellor) cho
12 đội, có nhiệm vụ sinh hoạt chung với trại sinh từng đội để giúp họ đạt kết quả khả quan trong
các buổi học tập cũng như trong các sinh hoạt khác. Để bảo đảm sự thành công cho trại, vào đầu
tháng năm, hội VHKHVN đã tổ chức một chương trình huấn luyện kéo dài hai ngày tại Houston
dành cho các tham vấn viên và các thành viên khác trong ban quản trại.
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Các Đề Tài Huấn Luyện và Diễn Giả
Diễn giả danh dự của Lên Đường 2006 là chuyên gia Thái Tăng Hậu, giám đốc Chương
Trình Chế Tạo Các Sản Phẩm Chất Lượng Cao và Xe Đặc Biệt (Director of Advanced Product
Creation and Special Vehicle Team) của công ty Ford. Ông hiện giữ trách nhiệm toàn bộ về thiết
kế và sản xuất các loại xe Mustang hiện hành cùng các chương trình phát triển tương lai của
công ty. Trong phần nói chuyện bằng Anh ngữ ngay sau lễ khai mạc trại vào sáng thứ bẩy, ông
đã chia sẻ cùng trại sinh những yếu tố khiến ông đạt được địa vị hiện nay trong hãng Ford, và
thiết kế được kiểu xe Mustang rất được người tiêu thụ yêu chuộng trong những năm qua. Trong
bài nói chuyện, ông Thái Tăng Hậu cũng đề nghị với trại sinh phương cách họ cần áp dụng để
thành công trong sự nghiệp và trở thành những người lãnh đạo tương lai trong những môi trường
mình hiện diện. Được trình bầy một cách lôi cuốn với những dẫn chứng đầy thuyết phục, bài nói
chuyện của ông chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trẻ.
Cũng như những kỳ trại Lên Đường truớc, chương trình sinh hoạt của Lên Đường 2006 bao
gồm nhiều buổi học tập dưới hình thức workshops với các đề tài liên hệ đến kỹ năng lãnh đạo và
văn hóa. Các workshops này đuợc phụ trách bởi những diễn giả có nhiều kinh nghiệm trong
phạm vi đề tài.
Ngày thứ bẩy, sau giờ ăn trưa, trại sinh được phân ra từng nhóm để tham dự các workshops
về kỹ năng lãnh đạo. Chương trình học tập của Lên Đường 2006 gồm 4 workshops được tổ chức
cùng thời điểm, từ 1 giờ 30 đến 3 giờ 45, và trại sinh được quyền chọn tham dự đề tài mình ưa
thích. Các workshops này là: 1) “Lãnh Đạo và Giao Tế” (Leadership and Communication) do
tiến sĩ Cao Anh Quân, giáo sư môn Anh Văn và Văn Chương Thế Giới tại Palm Beach
Community College, phụ trách; 2) “Nghệ Thuật Đàm Phán” (Negotiation Strategies) do tiến sĩ
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Phạm Hồng Vũ, chủ tịch công ty tham vấn Spectrum Knowledge, phụ trách; 3) “Tiến Thân
Trong Nghề Nghiệp” (Moving up the Career Ladder) do kỹ sư Lê Duy Loan, giám đốc kỹ thuật
Texas Instrument, và tiến sĩ Nguyễn Cường Charles, khoa trưởng khoa kỹ sư của đại học
Catholic University of America, đồng phụ trách; và 4) “Rèn Luyện Cương Tính Cho Người Hoa
Kỳ Gốc Á Châu” (Assertiveness Training for Asian Pacific American) do tiến sĩ Audrey
Yamagata-Noji, chủ tịch chương trình Lãnh Đạo Giáo Dục Cao Cấp của tổ chức Leadership
Education for Asian Pacific (LEAP) phụ trách.
Sáng chủ nhật, các trại sinh chia ra làm hai nhóm để tham dự hai workshops về văn hóa. Trại
sinh có thể chọn tham dự hoặc workshop bằng Anh ngữ do ông Jeff Watkins, giám đốc cơ quan
YMCA International Services, phụ trách; hoặc bằng Việt ngữ do kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, sáng
lập viên kiêm cố vấn hội VHKHVN, và kỹ sư Lê Duy Loan đồng phụ trách. Qua đề tài “Tình
Yêu và Hôn Nhân” của workshop văn hoá năm nay, các diễn giả đã trình bầy những nguyên tắc
chọn bạn, những hệ quả tốt của tình yêu lành mạnh, và những yếu tố quan yếu cần hội đủ để có
thể xây dựng một gia đình hạnh phúc. Có lẽ vì đề tài của workshop thích hợp với giới trẻ nên
buổi thảo luận diễn ra thật sôi nổi trong suốt hai giờ đồng hồ.

Sinh Hoạt Tập Thể Và Thi Đua Toàn Đội
Tương tự các kỳ trại trước, Lên Đường 2006 bao gồm một một số sinh hoạt tập thể tiêu biểu
như các trò chơi đòi hỏi sự hợp tác khéo léo của các trại sinh trong đội, các trò chơi thể thao, hát
nhạc cộng đồng, thực hiện Bích Báo để trình bầy các dự án của đội, sinh hoạt Lửa Dặm Trường
(tối thứ bẩy), sinh hoạt Lửa Trại (tối chủ nhật), Diễn Đàn Thanh Niên (Open Discussion), và Trò
Chơi Lớn thi đua toàn đội. Trong phần sinh hoạt Diễn Đàn Thanh Niên vào tối thứ bẩy, các trại
sinh có dịp chia sẻ những suy tư, thao thức của mình về bản thân, gia đình, cộng đồng, và đất
nước Việt Nam. Trong chương trình thi đua văn nghệ Lửa Trại vào tối chủ nhật, các đội đã luân
phiên trình diễn các hoạt cảnh do các trại sinh tự biên, tự diễn. Khi văn nghệ Lửa Trại chấm dứt,
trại sinh được Ban Quản Trại đãi một bữa Phở khuya rồi sau đó tụ tập tại hội trưởng để thưởng
thức phần trình diễn tài năng văn nghệ (talent show) của các trại sinh.
Cũng như các kỳ trại trước, có lẽ sinh hoạt hào hứng nhất của Lên Đường năm nay là Trò
Chơi Lớn kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ vào chiều chủ nhật. Đây là một sinh hoạt thi đua giũa các
đội mà trong đó, trại sinh phải vượt qua nhiều trạm thử thách sao cho đạt được điểm cao khi về
đến đích. Trò Chơi Lớn là sinh hoạt chính yếu của trại Lên Đường nên luôn luôn được Ban Quản
Trại điều nghiên kỹ lưỡng và thực hiện công phu để vừa mang lại sự hào hứng, vừa cung cấp cho
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trại sinh những kiến thức bổ ích về kỹ năng lãnh đạo, về phương cách làm việc tập thể, cũng như
về văn hóa và lịch sử nuớc nhà. Trò chơi lớn năm nay lấy bối cảnh những thời điểm lịch sử quan
trọng của đất nước, kể từ ngày phong trào Đông Du được cụ Phan Bội Châu khởi xướng trong
những năm đầu thế kỷ 20 cho đến hôm nay.
Ảnh Hưởng Của Trại Lên Đường Đối Với Trại Sinh
Điểm thành công của các trại hè Lên Đường là tuy đặt nặng mục tiêu huấn luyện nhưng các
sinh hoạt của trại, kể cả các buổi học tập, đã gây nên bầu không khí phấn khởi và hào hứng cho
trại sinh. Thêm nữa, các trò chơi thi đua toàn đội trong chương trình sinh hoại đều có mục đích
giúp trại sinh phát triển mối thân tình cùng sự gắn bó với nhau, để có thể tối đa hóa sức mạnh
của tập thể.
Điều đáng nói là trong vài năm qua, Lên Đường đã được sự tín nhiệm của các bậc phụ huynh
tại hải ngoại. Vì lý do này, rất nhiều vị đã ghi danh cho con em tham dự trại với niềm hy vọng
con em họ sẽ học hỏi được những điều bổ ích để áp dụng cho bản thân.
Qua các phiếu lượng giá trại sinh viết trong ngày bế mạc, cũng như những nhận xét trại sinh
gửi cho Ban Quản Trại khi đã trở về nhà; có thể nói suốt 9 năm qua, Lên Đường đã góp phần
không nhỏ trong việc đào tạo hàng ngàn người trẻ có tinh thần dấn thân để phục vụ cộng đồng.
Cho đến hôm nay, rất nhiều trại sinh của Lên Đường đã trở thành những người lãnh đạo trong
các tổ chức sinh viên và hội đoàn trẻ tại nơi mình cư ngụ. Một trong những người lãnh đạo ấy là
cô Nguyễn Vân, kỹ sư trẻ của một đài truyền hình tại thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee.
Trở về nhà sau khi tham gia trại, cô đã viết gửi hội VHKHVN những dòng sau:
“Lên Đường không những đã cung cấp cho tôi nhiều kiến thức quý giá về nghệ thuật lãnh
đạo, mà còn cho tôi thấy được những sắc thái đẹp của văn hóa Việt Nam và giúp tôi cảm thấy tự
hào về con người Việt Nam của mình… Tôi sẽ giới thiệu Lên Đường với các bạn của tôi…”
Nhận xét của cô Nguyễn Vân có lẽ cũng là nhận xét của tất cả trại sinh Lên Đường suốt 9 kỳ
trại qua. Đây là những người đang góp phần làm thăng tiến cộng đồng người Việt hải ngoại bằng
khả năng chuyên biệt của họ, trong đó có những điều học hỏi được từ trại Lên Đường.
Để tham dự Lên Đường 2006, trại sinh phải đóng 110 mỹ kim trại phí. Như tất cả các kỳ trại
trước, trại phí do trại sinh đóng góp chỉ có thể trang trải một phần phí tổn thực hiện trại. Số sai
biệt giữa chi và thu được bù đắp bằng sự bảo trơ tài chánh của các công ty thương mại, các cơ sở
kinh doanh, và các tổ chức giáo dục tại Hoa Kỳ. Danh sách bảo trợ cho Lên Đường 2006 gồm
công ty Shell, Texas Instrument, Exxon Mobil, CenterPoint Energy, Atom Electronics, Duke
Energy Corporation, Pragmatics Inc., Hotel Carter, Lee’s Sandwich, Winning Real Estate
Agency, Greatland Investment, viện đại học Catholic University of America, the Willows
Foundation, Leadership Education for Asian Pacifics, và Vietnamese American Scholarship
Fund.
Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các bạn trẻ tại Gia Nã Đại, trong năm nay, ngoài trại
Lên Đường ở Virginia, hội VHKHVN sẽ tổ chức một trại Lên Đường nữa tại Toronto từ ngày 30
tháng 6 đến 3 tháng 7 sắp đến. Cũng với chủ đế Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo, chương trình
sinh hoạt của trại sẽ được thực hiện giống như các kỳ trại Lên Đường tại Hoa Kỳ.
___________________________________________________________________________
* Ảnh do Trần Đức chụp

4

