
 
 
 
                 
  
  

Phong Trào Hướng Ðạo Không Nằm 
Ngoài Vận Hội Chung của Dân Tộc 
 
Trong tờ báo Dấn Thân của nhóm anh em Hướng ñạo Pennsylvanya, mục diễn ñàn 
Hướng Ðạo kỳ này dành cho bài viết “Có Phải Là Lúc Ðặt Vấn Ðề” của trưởng Báo 
Khiêm Tốn (BKT) từ Việt Nam gửi qua. Có thể xem ñây là quan ñiểm của một nhóm 
Hướng ñạo tại Việt Nam ñang mong muốn gây dựng lại phong trào dù rằng trong 
một chế ñộ mà Hướng ñạo từng bị coi là phản ñộng, và cho ñến nay vẫn chưa thấy 
có dấu hiệu khả quan.  Ngay phần mở ñầu, ñặt vấn ñề Có Nên Nói Với Nhau Hay 
Không, BKT ñã trích dẫn một ñoạn của bài hát trong ñó có câu: 
 
.... Không phải là lúc ta ngồi ñặt vấn ñề 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 ñau 
 
Không phải là lúc ta ngồi mà cãi suông, 
Không tin nơi nhau thế ta ñịnh nhờ ai dẫn ñầu? ... 
 
Sau ñó BKT ñã viết ra những ưu tư về sinh hoạt Hướng ñạo hiện nay trong nước 
(Việt Nam) “...ñã hai mươi mấy năm chưa ñược thoải mái trong bộ ñồng phục 
Hướng ñạo...” BKT muốn vượt qua những trở ngại ñể bảo lưu phong trào Huớng 
ñạo, vì “con người ở trong hoàn cảnh nào vẫn còn nguyên giá trị nhân bản, nhất là 
con người ñó là Trưởng Hướng ñạo” 
 
Khi nói về khuôn mẫu người Trưởng Hướng ñạo, BKT nhắc nhở ñến các cựu HÐS 
từng có chiều dày sinh hoạt Hướng ñạo và ñược ñào luyện qua các trại trường, họ 
ñang âm thầm vun vén chờ ngày ñược sinh hoạt chính thức. Bên cạnh, có lớp 
Hướng ñạo trẻ thừa kế, là những thanh niên lớn lên sau 1975, ñang có nhiều ưu thế 
về ñịa vị xã hội then chốt trong các cơ quan (dĩ nhiên cơ quan của nhà nước Cộng 
sản!). BKT coi tầng lớp này là xứng dáng ñảm nhận vai trò thay thế cho lớp cựu trào 
ñang ñi “vào tuổi xế tà hoàng hôn.” 
 
Sau khi ñã cảnh cáo lớp Hướng ñạo kỳ cựu về một viễn ảnh bị ñào thải BKT ñã trích 
dẫn một câu trong Kinh Thánh “Ai muốn ñứng ñầu, thì phải làm người rốt hết và làm 
tôi tớ mọi người” (Mc: 9.35),  ñể kêu gọi lớp Hướng ñạo kỳ cựu nên lắng nghe và 
“nhường sân chơi cho thế hệ ñàn em” 
 
Nếu vấn ñề của BKT ñặt ra xoay quanh các sự kiện trên ñể ñi tìm một giải pháp cho 
sự tái sinh Hướng ñạo Việt Nam tại quốc nội, thì những người Hướng ñạo khắp nơi 
sẽ rất hoan nghênh hảo ý của BKT ñể cùng góp lời, góp ý, góp sức mà giải quyết 
cho ra lẽ. 
 
 



Nhưng BKT ñi xa hơn. 
 
BKT ñã rào ñón trước rằng Hướng ñạo không mang màu sắc chính trị, không ñại 
diện cho phe này, ñảng nọ. Theo BKT “Công việc an ninh nhà nước ñã có các cơ 
quan chuyên trách lo rồi. Hướng ñạo không phải là tổ chức của hội truyền giáo nên 
cũng không cần có các nhóm tự xưng tôn giáo riêng biệt ñể chèn ép nhau” BKT chủ 
trương tuân phục chính quyền Cộng sản Việt Nam vì theo BKT  “ñại diện cho toàn 
dân, ñược công pháp quốc tế công nhận mới sử dụng lá cờ tiêu biểu cho ñất nước 
ñộc lập có chủ quyền. Chúng ta là người Hướng ñạo trên ñất nước Việt Nam, có bổn 
phận tôn trọng luật pháp nên cũng có bổn phận tôn kính biểu tượng của ñất nước, 
nên không thể có một lá cờ nào khác cho mục ñích chính trị ngoài quốc kỳ.” 
 
Trong phần kết luận, BKT ñã nêu ra một sự thật “ñất nước chúng ta ñã ñộc lập, 
thống nhất, hòa bình gần 25 năm qua, nhưng Hướng ñạo vẫn chưa ñược phép hoạt 
ñộng chính thức.... Tự do sinh hoạt vẫn chưa ñược dễ dàng.... Chúng ta chỉ nên chờ 
ñợi vào sự sáng suốt thức thời của nhà cầm quyền.”  Rồi như ñể bào chữa cho nhà 
cầm quyền Cộng sản, BKT nói: “Nhà nước muốn duy trì sự an ninh ñất nước, nên 
chưa muốn tổ chức Thanh, Thiếu niên nào khác ngoài tổ chức do nhà nước ñang 
có.” Và theo BKT thì: “chúng ta cứ tin tưởng, hy vọng chờ ñợi”. 
 
Ðọc xong bài viết gồm 3 trang ñánh máy của BKT, tôi cảm thấy thương hại cho BKT, 
một phần cũng vì nhiệt tình ñối với phong trào, một phần vì lối suy luận quá dễ dàng, 
hời hợt của bạn. 
 
Tôi ñã bỏ ra hơn nửa giờ, lục lọi trong các báo Hướng ñạo ñang có, tìm trong danh 
sách anh em và biết ñược một trưởng Lê Ngọc Bưu mang tên rừng Báo Khiêm Tốn. 
Không rõ có ñúng là Trưởng Lê Ngọc Bưu chính là tác giả bài báo không. Tuy nhiên 
vì người viết ñã dùng tên rừng, thì bổn phận tôi cũng phải ñáp lại dưới tên rừng của 
mình là Sói Nhiệt Thành. 
 
Giữa Báo và Sói ñã có mối tình anh em Hướng ñạo, thì xin Báo nhận cho rằng bài 
trả lời của Sói không nhằm ñả kích, lên án, dù rằng hai quan ñiểm chắc chắn là rất 
ñối chọi. 
 
Thưa Báo Khiêm Tốn cùng các anh chị em Hướng ñạo Việt Nam, 
 
Có lẽ trong lịch sử loài người chưa có cuộc chiến tranh nào bi thảm bằng chiến tranh 
Việt Nam.  Bi thảm không phải chỉ vì nó ñã kéo dài trong hơn 50 năm (tính từ khi 
Cộng sản cướp chính quyền 1945 cho ñến nay); cũng không phải vì nó ñã nuốt trọn 
sinh mạng của hàng nửa triệu người trong 21 năm Nam Bắc giao tranh; cũng không 
phải vì nó ñã cày phá ñất nước hoa gấm từ Nam ra Bắc, hủy diệt mầm sống, tài 
nguyên, thị thành làng mạc. Chiến tranh bi thảm là bởi vì hai ñưá con trong một gia 
ñình ñã tận tình tiêu diệt nhau chỉ vì một chủ thuyết ngoại lai, phi nhân, phi nghĩa. 
Người Việt Nam giết người Việt Nam bằng mọi cách: chặt ñầu, bằm thây, thả rọ trôi 
sông, móc mắt cắt lưỡi.... Người Việt Nam thâm thù người Việt Nam cho ñến tam 
ñại. Cũng chung một tiếng nói mà 50 năm, người Việt Nam vẫn ngôn ngữ bất ñồng: 
Tự do của người miền Nam ñịnh nghĩa thế này, thì Tự do của người miền Bắc lại 
diễn dịch thế khác. Cha con, chú bác không nhìn nhau cũng chỉ vì mang hai lý tưởng 
chính trị khác biệt. Vợ chồng con cái nghi ngờ nhau vì màng lưới an ninh bủa vây 
như thiên la ñịa võng. 
 



Những ñiều trên có lẽ cũng không tránh khỏi trong anh em Hướng Ðạo chúng ta 
nếu.... 
 
May mắn thay, nhờ chữ nếu trong câu trên mà ñến nay, chưa nghe có chuyện thâm 
thù nhau trong phong trào Hướng ñạo vì hai lập trường Quốc Cộng ñối nghịch. 
 
Phía Cộng, một số trưởng cựu trào theo kháng chiến ñấu tranh giành ñộc lập khi mặt 
trận Việt Minh mới sơ khai, thì rõ ràng các anh ñã ñi theo tiếng gọi thiêng liêng của 
Tổ quốc, các anh không có gì sai trái ñể bị lên án. Nhưng sau khi Cộng sản lộ mặt 
cướp chính quyền và xây dựng một chế ñộ sắt máu tại miền Bắc, thì các anh ñã kẹt 
lại. Có anh âm thầm chịu ñựng vì không thể vùng vẫy ñược, có anh ñã tham gia tích 
cực vào guồng máy chính quyền ñó, thì coi như ñã không còn là Hướng ñạo nữa. 
Hướng ñạo miền Bắc ngoài số anh em di cư vào Nam, thì những anh còn lại ñã treo 
áo vì Cộng sản ñã cấm chỉ mọi hoạt ñộng Hướng ñạo ñể chỉ còn lại ñộc nhất một 
ñoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, một ñội Thiếu nhi khăn ñỏ bác Hồ. Vậy 
trong cuộc chiến 21 năm tại chiến trường Việt Nam, chỉ có người bộ ñội Cộng sản 
giết nhau với quân dân miền Nam trong ñó có hàng vạn anh chị em Hướng ñạo. 
 
Phía Quốc gia, học ñòi chút triết lý chính trị Tây phương với các khái niệm Dân chủ 
Tự do cộng với sự bảo lưu các giá trị ñạo ñức cổ truyền Ðông phương, ñã là môi 
trường cho Hướng ñạo phát triển rất nhanh chóng. Hướng ñạo miền Nam ñã giữ 
ñúng nguyên tắc không tham gia chính trị, vì Hướng ñạo chưa hề là một công cụ cho 
phe nhóm, chính quyền nào từ thời cựu hoàng Bảo Ðại, ñến cố Tổng thống Ngô 
Ðình Diệm và qua thời ñệ nhị Cộng hoà ñầy nhiễu nhương. Nhưng Hướng ñạo ñã 
thực hiện ñúng lời tuyên hứa của mình là trung thành với Tổ quốc mà biểu tượng là 
lá cờ Vàng có từ khi nước nhà ñộc lập. 
 
Ngày 30 tháng tư, 1975, cả miền Nam bị bóng ñêm Cộng sản bao trùm. Hướng ñạo 
miền Nam cũng phải tìm cách thoát thân chạy tìm ñất tạm dung lánh nạn Cộng sản. 
Vì thế hoà trong nỗi ñau mất nước mất nhà, Hướng ñạo ñã cùng hàng triệu ñồng 
bào ta vẫn mang theo biểu tượng tôn kính là lá quốc kỳ của mình. Nó không tượng 
trưng cho chính quyền Thiệu, Kỳ hay bất cứ ai. Nó là xương máu của cha, anh, của 
bạn bè, của chính chúng ta ñã từng ngã gục trên chiến trường từ khi chiến tranh 
phát khởi. Nó là niềm hy vọng, tin yêu của hàng trăm ngàn tù nhân bị ñày ñoạ trong 
các trại tù khổ sai Cộng sản, cũng là niềm hy vọng của hàng chục triệu ñồng bào ta 
ñang bị kẹt lại quê nhà, ngóng chờ ngày ánh sáng tự do dân chủ trả lại cho họ quyền 
sống, quyền làm con người lương thiện. 
 
Người Quốc gia không theo một chủ thuyết chính trị nào. Ðó là công việc của các 
ñảng phái. Sở dĩ người Quốc gia chống Cộng sản vì muốn bảo vệ sự sống còn của 
dân tộc. Cũng như ñiều thiện chống lại ñiều ác. Dĩ nhiên Hướng ñạo ñứng về phe 
ñiều Thiện. 
 
Thưa Báo Khiêm Tốn, 
 
Khi BKT ñẫn ra bài hát có câu: “hàng chục năm qua ta ngồi ngó nhau, nghi ngờ 
nhau...” Thì chắc BKT ñã biết ai nghi ngờ ai. Vì bản tính ña nghi mà Cộng sản ñã 
truy tội cho ñến ba ñời, ñã bắt bỏ vào tù không xét xử hàng vạn người chưa hề có 
manh nha hành ñộng gì, chỉ cần tình nghi thôi là ñã tù rục xương trong gông cùm, xà 
lim. Chỉ vì ña nghi mà Cộng sản ñã loại bỏ ra ngoài lề xã hội hàng vạn trí thức hai 
miền. Chỉ vì ña nghi, mà Cộng sản ñã ñấu ñá nhau trong nội bộ cũng ñẫm máu và ác 



liệt không kém. Người Quốc gia có nghi ngờ không? Sói phải buồn lòng mà nhận 
rằng, chúng ta ñã thành tâm một cách dại khờ trước con rắn ñộc Cộng sản. Vì thế 
chúng ta mất nước. Chúng ta không nghi là phải, là rất nhân bản. Vì chúng ta ñược 
giáo dục ñể tin vào con người. Có ngờ ñâu trên thế gian lại có một loại người tráo 
trở, lừa lọc, hung ác ñến ñộ vô liêm như những người Cộng sản. 
 
Khi Báo Khiêm Tốn nhắc ñến các em Hướng ñạo sinh mới trưởng thành sau này tại 
miền Nam, mà theo trưởng “có những vị trí then chốt trong cơ quan...” Sói mới chợt 
nhớ ñến một bản tin mới ñây về việc nhà nước Cộng sản ñang mở một phân khoa 
Cao học về Tôn giáo trực thuộc trường Ðảng Hồ Chí Minh. Phân khoa này nhằm ñào 
tạo những thanh niên có học vấn cao học về các tôn giáo ñể sau này ñưa về quản 
nhiệm các cơ sở tôn giáo như Phật Giáo, Công Giáo, Cao Ðài, Hoà Hảo. Nếu Báo 
Khiêm Tốn chịu khó mở cuốn sách vỡ lòng về Cộng sản của Karl Marx, Báo sẽ ñọc 
ngay Marx viết thế nào về tôn giáo. Xin thưa ñó là “Tôn giáo chỉ là một loại nha phiến 
nhằm ñầu ñộc con người.” Vì thế các chính quyền Cộng sản ngay khi nắm chính 
quyền, việc ñầu tiên là tiêu diệt tôn giáo (như chúng ñã tiêu diệt Hướng ñạo, vì coi 
HÐ là công cụ, tay sai của ñế quốc). Sau hàng chục năm không thực hiện nổi mưu 
ñồ tận diệt tôn giáo, mà trái lại thấy ñức tin của con người càng ngày càng mãnh liệt 
có cơ làm nổi dậy cuộc ñấu tranh lật ñổ chính quyền (ñã và ñang xảy ra tại Việt 
Nam), Cộng sản lại tìm cách xâm nhập vào nắm lấy tôn giáo. Các giáo hội Quốc 
doanh ñã ra ñời từ lâu nhưng bị giáo dân lật mặt, tẩy chay. Cộng sản ñã tính ñến kế 
hoạch trồng người lâu dài qua việc mở lớp cao học Tôn giáo. 
 
Sói này không dám ña nghi, cho rằng các em Hướng ñạo trẻ hiện nay tại VN ñều là 
công an của Việt Cộng gài vào hàng ngũ chúng ta. Nhưng những bài học trước mắt 
còn nóng hổi làm sao mà Soí có thể quên ñược. Sói sẽ rất vui mừng nếu các em tân 
Hướng ñạo này thực lòng muốn tham gia Hướng ñạo và xem ñây là môi trường giáo 
dục thanh niên hữu hiệu ñể gắn bó ñời mình phục vụ xã hội. Vậy thì các em hãy làm 
ngay ñi. Xã hội ñang ñầy rẫy bất công, ñói nghèo do chính quyền tham nhũng hà 
khắc, mà các em lại có ñiều kiện thuận lợi, vì các em có “vị trí then chốt trong xã hội”. 
Nhưng nếu các em ñang ở trong những vị trí ñó mà tiếp tay, hay làm ngơ cho những 
hành vi bóc lột thì xin các em hãy ñừng ñứng trong hàng ngũ Hướng ñạo. Vì môi 
trường Hướng ñạo không phải là nơi thích hợp cho các em. 
 
Thưa Báo Khiêm Tốn, 
 
Báo nói rằng sinh hoạt Hướng ñạo ở Việt Nam còn lén lút, hạn chế. Tại sao phải lén 
lút? Ai tạo ra sự hạn chế? Chính Báo ñã tự trả lời giùm rằng vì nhà nước chỉ cho các 
ñoàn thể thanh thiếu niên của họ hoạt ñộng mà thôi. Vậy thì ñã rõ ra rồi. Báo còn hy 
vọng và chờ ñợi làm chi! Báo nói ñã 25 năm; nhưng Sói xin nhắc lại rằng ñã hơn 50 
năm rồi, hai ba thế hệ rồi ñó. Cái thiện tâm thiện ý của nhà cầm quyền kia sao mà 
phải chờ lâu thế? Báo còn nhấn mạnh là chờ ñơi sự sáng suốt thức thời của nhà 
cầm quyền. Ðến ñây thì Sói phải xin lỗi trước là sẽ nói một sự thực rất ñau lòng: 
“Báo Khiêm Tốn quả là kiên trì.và rất ngây thơ” Vì sáng suốt, thì khó hy vọng tìm 
ñược trong cái nhóm người mà trình ñộ và kiến thức không ñong ñầy một chiếc lá 
tre. Thức thời thì quả họ thức thời rồi ñấy. Nhưng thức thời theo lối riêng của họ, là 
quơ quào ñầy túi gửi ra nước ngoài hàng trăm triệu ñô la ñể chuẩn bị cho cuộc sống 
vương giả một khi bị quần chúng lật ñổ khỏi chiếc ghế thống trị. 
 
Báo bảo vệ cho lá cờ ñỏ sao vàng khi nói ñến việc Hướng ñạo phải tôn trọng luật 
pháp và tôn kính biểu tượng quốc gia. 



 
Thưa Báo Khiêm Tốn, 
 
Cái chính quyền Cộng sản Việt Nam có xứng ñáng ñại diện cho toàn dân khi nó 
không hề ñược toàn dân chọn lựa qua các cuộc bầu phiếu? Khi nó từ hàng chục 
năm nay coi toàn dân như kẻ thù, như tôi tớ, như nguồn lợi ñể bóc lột? Xin Báo chịu 
khó ñọc lịch sử ñể coi ñảng Cộng sản ñã tiến tới quyền hành bằng ñường lối nào? 
Phải chăng là bằng bạo ñộng, khủng bố, chiến tranh. Có nhiều tổ chức phiến loạn 
sau khi nắm quyền ñã thay ñổi, học hỏi ñể thực hiện quốc kế dân sinh, làm giàu 
mạnh cho xứ sở, ñem no ấm cho toàn dân. Từ ñó toàn dân sẽ thay ñổi cách nhìn ñể 
thừa nhận họ chính thống. Nhưng Cộng sản lại là ngọai lệ. Vì chúng vẫn chưa ra 
khỏi bản chất của bọn cướp ñường mà nay ñã trở thành một thứ Mafia quyền lực 
bao trùm nhờ nắm trong tay luật lệ, công an và quân ñội. 
 
 
Ngưòi dân trong nuớc phải tôn trọng luật pháp, nhưng sẽ là tự nguyện nếu luật pháp 
ñó nhằm bảo vệ chung cho toàn dân. Còn thứ luật rừng bảo vệ ñặc quyền bọn thống 
trị thì người dân chỉ vì sợ gông xiềng mà bất ñắc dĩ phải tuân theo. 
 
Cái biểu tượng cờ ñỏ sao vàng kia chưa hề là biểu tượng của tổ quốc ta. Vì sao nó 
dính nhiều máu thế! Máu của hàng trăm ngàn nông dân vô tội hồi Cải cách ruộng ñất 
1954, máu của 3000 bà con xứ Huế hồi Mậu Thân 1968, máu của các em học trò 
Song Phú, Cai lậy, máu của thợ thuyền tiểu thương Sài Gòn sau những cơn mưa 
hoả tiễn 107, 122 ly, máu của hàng ngàn anh em ta trong các trại tù cải tạo, máu của 
những gia ñình thành thị ñổ ra trong trận cải tạo Công Thương cuối thập niên 70.... 
Nếu lá cờ ñỏ tanh máu ñó là biểu tượng của ñất nước thì ñã không có cảnh một triệu 
ñồng bào chen chúc nhau trên các bè di cư vào Nam năm 1954; thì ñã không có 
hàng triệu người khác bỏ chạy trên Ðại lộ Kinh hoàng, ñường Quốc lộ 7 năm 1972, 
1975, ñã không có cảnh vượt biên tang thương làm chết hàng vạn ñồng bào trên 
biển ñông từ sau 1975; không có hàng vạn ñồng bào giam thân gần cuộc ñời trên 
các trại tị nạn ñông Dương. 
 
Người Việt Nam sợ lá cờ ñó hơn bất cứ hình ảnh man rợ nào trên thế gian. Hải tặc 
hãm hiếp, ñập ñầu, ñói khát phải ăn thịt người, vẫn không kinh hoàng bằng khi nhìn 
lá cờ ñỏ ñó. 
 
Khi Khổng Tử chủ trương tuân phục nhà cầm quyền, thì không có nghĩa là bất cứ 
nhà cầm quyền nào. Mà phải là nhà cầm quyền chân chính; Vua cư xử ñúng tư cách 
vua, tôi thần ñúng tư cách tôi thần. Ðó là nhà cầm quyền biết chăm sóc cho dân, 
dùng vương ñạo mà trị dân. Mạnh Tử ñã cho rằng khi vua làm ñiều bạo nghịch, thì 
phải giết ñi. Người dân không bị tội giết vua mà ñược coi là giết ñứa Trụ Kiệt. Chuá 
Giê Su khi nói rằng “Thứ gì của Cesar, trả lại cho Cesar; Thứ gì của Thượng Ðế, hãy 
trả lại cho Thượng Ðế.” Ðó là vì Giê Su không phải là người thế gian, Ngài tượng 
trưng cho quyền lực cao siêu thượng giới. Việc cách mạng là việc thế gian mà Ngài 
không trực tiếp dính vào. Nhưng việc cứu chuộc của Ngài còn có sức mạnh vô ñịch 
ñể thắng hẳn thế quyền như chúng ta thấy sau ñó. 
 
Báo Khiêm Tốn xếp loại chính quyền Cộng sản vào loại nào? 
 
Không phải vì Sói này ñã chiến ñấu trong hàng ngũ quân ñội miền Nam mà mang lập 
trường chống Cộng kịch liệt ñể bảo hộ cho chính quyền miền Nam. Những Thiệu, 



những Kỳ chẳng làm cho Sói khâm phục mà tôn kính ñâu. Nhưng Sói tôn kính Quốc 
gia Việt Nam trong ñó có một dân tộc yêu chuộng hoà bình tự do, có ñạo lý sâu sắc 
và truyền thống anh hùng. Dân tộc ñó không hề chấp nhận ñảng Cộng sản là những 
người cầm quyền chân chính. Dân tộc ñó ñang rên xiết chờ mong ngày ñược giải 
phóng. 
 
Thưa Báo Khiêm Tốn, 
 
Tương lai thanh niên Việt Nam chỉ tươi sáng trong một xã hội tốt ñẹp, tôn trọng nhân 
vị, nhân quyền. Chưa có ñiều ñó, thanh niên phải là lực lượng tiền phong ñấu tranh 
cho ñạt ñược. Nhân quyền là căn bản, không phải cầu cạnh, xin xỏ ai. Phải ñòi, ñòi 
cho cật lực; nếu cần thì hy sinh xương máu ñể giành lấy. Robert Dalh trong cuốn 
The Managerial Revolution ñã quả quyết rằng những thanh niên chuyên viên sẽ tự ý 
thức quyền lợi chính trị của mình mà phát khởi cuộc cách mạng lật ñổ bất cứ thứ 
bạo quyền nào. Sói mong mỏi những thanh niên Hướng ñạo Việt Nam ngày nay có 
“ưu thế về trí thức, có vị trí then chốt trong xã hội” sẽ thấy quyền lợi của dân tộc, 
trong ñó có quyền lợi chính ñáng của mình mà phất lên ngọn cờ cách mạng. 
 
Chừng ñó, không phải chỉ có Hướng ñạo, mà hàng trăm ñoá hoa khác sẽ nở rộ trên 
mảnh ñất Việt Nam mến yêu. 
 
Thân ái chào Báo Khiêm Tốn, 
 
.Sói Nhiệt Thành 
 
(Trich Nhat Bao Vien Dong) 
 


