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           Tôi không biết dùng lời lẽ gì để bày tỏ nỗi vui mừng khi gặp lại các Trưởng, 

nay đại diện cho nhiều đơn vị tản mác từ Á qua Âu tới Mỹ châu. 

            Tôi cũng có dịp đến thăm những đoàn sinh cắm trại ở Firestone Valley. 

Tôi cảm thấy ở các đoàn sinh và ở các Trưởng một ý chí chung: Chúng ta quyết 

tâm đoàn kết và thống nhất hoạt động. Hướng Đạo Việt Nam chắc chắn tồn tại và 

sẽ phát triển mạnh mẽ hơn sau khi đặt xong hệ thống trung ương. Chúng ta sẽ 

khắc phục trở ngại “ không gian “ như khi xưa đã vượt được trở ngại “ chiến tranh 

“  ở quê nhà. 

             Một điều chúng ta có thể tự hào, là sau tám năm lưu vong, các đơn vị 

Hướng Đạo Việt Nam chưa bao giờ mất bản sắc dân tộc. Mỗi người chúng ta đã 

hoặc đang trở thành công dân tốt ở xứ tị nạn. Nhưng chúng ta trước hết là người 

Việt Nam. Là hướng đạo sinh, chúng ta đã hứa làm tròn bổn phận đối với Tổ 

Quốc. Tâm niệm về lời hứa, chúng ta nhớ luôn luôn góp sức góp phần vào mọi nỗ 

lực phục hồi tự do, thanh bình và thịnh vượng, giúp đồng bào quốc nội thoát gông 

cùm Cộng sản. 

            Phong trào hướng đạo thế giới hoàn toàn cảm thông với chúng ta. Tôi tin 

tưởng mỗi đơn vị Hướng Đạo Việt Nam, mỗi hướng đạo sinh Việt Nam, không 

kể lớp tuổi hay cấp bậc, biết cố gắng tối đa và có thể nêu gương trong số bạn bè 

ở cộng đồng người Việt nơi cư ngụ. Chúng ta hy vọng không phụ lòng sở cậy của 

mười tám triệu thân hữu trên thế giới do Trưởng Laszlo Nagy đại diện, vừa chúc 

chúng ta thành công trong công việc bảo tồn di sản văn hóa và tiếp tục là người 

Việt xứng đáng. 
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