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Muốn không bị mang tiếng là kẻ bàng quang đứng bên lề lịch sử; Muốn thể hiện 

được lời hứa thứ nhất của người HĐ: Hướng Đạo Sinh trung thành với tín ngưỡng 

tâm linh và Tổ quốc; Muốn các cộng đồng VN tại hải ngoại tiếp tục hưởng ứng, 

ủng hộ lý tưởng hướng đạo như hồi còn ở quê nhà trước 1975; Muốn phong trào 

HĐVN tồn tại, tiếp tục sứ mạng với lý tưởng tha nhân cho tới ngày quê hương 

được giải phóng thiển nghĩ chúng ta nên thay đổi một vài lời nói và hành động 

của người HĐ trước Cộng sản. Đối với các trưởng, những người đã được thừa 

hưởng di sản văn hóa, truyền thống của tổ tiên, và những tinh hoa của PT, nếu 

không kịp thời thay đổi, thì sẽ không sao duy trì được uy tín đối với trẻ nhỏ mà 

còn đắc tội với tổ tiên. 

Thật vậy, hoàn cảnh lưu vong của chúng ta đã bắt nguồn từ ý thức hệ CS; Vì CS 

chúng ta lìa quê cha đất tổ.  Cộng sản coi chúng ta như một lực lượng đối kháng. 

Chúng coi tổ chức HĐ còn tinh vi và nguy hiểm hơn Ngụy quân và Ngụy quyền. 

Cho nên từ Lenine, cho đến Hồ chí Minh hay Fidel Castro đều có những hành 

động giống nhau: Nghiêm cấm các hoạt động HĐ, theo dõi, tẩy não hoặc thủ tiêu 

những HĐS không phục tùng chúng. 

Thế nhưng câu HĐ phi chính trị đã chi phối, trói buộc đến nỗi chúng ta không 

dám mạnh dạn tỏ thái độ chống cộng, và vô tình đã trở nên những kẻ bàng quang: 

Hay đúng hơn chúng ta đã không nhận diện được cái “ta”.  Nên nhớ mặc dầu là 

HĐS nhưng trước đó và sau cùng chúng ta vẫn là người Việt Nam duy nhất. Vì 

vậy nếu cứ bị câu thúc bởi lời nói ấy là ta đã mặc nhiên để phong trào HĐ tan rã.  

Mặc khác, trong cộng đồng VN dù với hình thức nào: tương trợ, ái hữu, chính trị, 

từ thiện hay văn hóa, ngay cả các địa hạt tôn giáo, dù không tuyên bố ầm ỉ, nhưng 

nhất loạt đều khẳng định một lập trường chống cộng. Biểu tượng tổ quốc VN là 

lá cờ vàng ba sọc đỏ đang tung bay khắp năm châu nơi có kháng chiến quân và 

đồng bào VN tị nạn, để thể hiện được lập trường đó.  Bởi các lẽ ấy, không một 

cộng đồng VN nào chấp nhận một thái độ hững hờ, lẩn trốn trước CS của chúng 

ta; người mà họ có ý gởi gấm con em, hưởng ứng sự giáo dục ........ 
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