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Thư gởi các Trưởng HÐVN
Thưa Trưởng,
Chính phủ Hoa Kỳ vừa mới thiết lập bang giao với chính quyền Hà Nội. Trước
biến chuyển mới của tình hình, một số Trưởng có thể đã gặp trường hợp cần giải
thích một sự kiện khá quan trọng có liên quan đến sinh hoạt các đơn vị HÐVN,
đó là:
- Việc HÐVN sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ trong các
sinh hoạt Hướng Ðạo (khi chào cờ, treo cờ tại trại HÐ,
khi tuyên hứa…): cần giải thích ra sao khi có người hỏi
tại sao chúng ta dùng lá cờ này, hoặc đặt vấn đề công
pháp quốc tế (nước VNCH không còn nữa, lá cờ cũng
không còn, v.v.).
Lá thư này có mục đích góp một số ý kiến để giải thích
với phụ huynh, đoàn sinh hay những người bản xứ đặt
câu hỏi liên quan đến sự chọn lựa này của chúng ta.
Trước hết, có nhận xét sau đây: hầu hết các nước Âu
châu đã bang giao với chính quyền Hà Nội từ lâu,
nhưng các đơn vị HÐVN sinh hoạt trong khuôn khổ các
Hội Hướng Ðạo quốc gia tại Âu châu đều không gặp trở
ngại gì khi treo cờ vàng ba sọc đỏ trong các dịp lễ, tại
các trại Hướng Ðạo. Tại Pháp, trong các cuộc họp bạn
quốc gia của Hướng Ðạo Pháp, có sự tham dự của
HÐVN tại Pháp và nhiều quốc gia lân cận, tại kỳ đài
chính, cờ vàng ba sọc đỏ được ban tổ chức treo lên
ngang hàng với quốc kỳ Pháp, quốc kỳ các nước tham dự khác, cùng với cờ của
Cộng đồng Âu châu và của Hướng Ðạo Thế giới. Việc này được xem là bình
thường, không làm ai thắc mắc. Nhưng cần biết là tâm lý và thái độ người Âu
châu khác với người Hoa Kỳ hay Canada, thường hay khắc khe hơn về hình thức
và nguyên tắc, lý luận thực tiễn hơn… nên việc sử dụng quốc kỳ Việt Nam đôi
khi có thể gặp trở ngại.
Tại sao HÐVN dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ: Ðối với HÐVN, cờ vàng ba sọc đỏ là
biểu tượng của một Tổ quốc Việt Nam không cộng sản. Ðại đa số HÐVN và gia
đình các em, các Trưởng, đã bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ cộng sản,
định cư tại các nước với quy chế người tỵ nạn chính trị, nghĩa là không chấp
nhận chế độ cộng sản cầm quyền tại Việt Nam, vậy không có lý do gì chấp nhận
lá cờ đỏ sao vàng của nhà cầm quyền cộng sản. Cờ đỏ sao vàng chỉ là cờ của
đảng cộng sản cầm quyền tại Việt Nam. Tại Liên xô cũ cũng như tại các nước
Ðông Âu XHCN cũ, khi thoát khỏi chế độ cộng sản đều từ bỏ lá cờ của cộng sản.
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Tại Kampuchia cũng vậy. Tại Việt Nam, chắc chắn là cờ đỏ sao vàng sẽ không
còn khi chế độ cộng sản không còn nữa, là điều mà mọi công dân yêu nước đều
mong muốn. HÐVN không có lý do gì chấp nhận một lá cờ sẽ bị lịch sử đào thải.
Nhưng nước VNCH không còn nữa… Ðối với HÐVN, cờ vàng ba sọc đỏ không gắn
liền với một chế độ chính trị, không dính líu gì với chế độ của Ô. Bảo Ðại, Ô. Ngô
Ðình Diệm hay Ô. Nguyễn Văn Thiệu, mà chỉ là biểu tượng của Tổ quốc Việt
Nam, với những truyền thống nhân bản, tôn trọng dân chủ và nhân quyền. Khi
nào có một Quốc hội dân cử dân chủ quyết định chọn một lá cờ khác, HÐVN sẽ
tuân theo. Trong khi chưa có một quyết định như vậy, HÐVN vẫn dùng cờ vàng
ba sọc đỏ, là biểu tượng của Tổ quốc trong Lời Hứa của HÐVN.
Nghe nói HÐVN không làm chính trị… Ðúng là phong trào Hướng Ðạo, trên vị trí
một đoàn thể giáo dục, không làm chính trị, theo nghĩa là Hướng Ðạo không tùy
thuộc một đảng phái, một tổ chức chính trị nào. Hướng Ðạo không tham gia đấu
tranh giành chính quyền tại bất cứ nơi nào (đó là công việc của các đảng phái
chính trị). Hướng Ðạo không lên tiếng ủng hộ cũng không kêu gọi lật đổ chính
quyền. Ðó là tính phi chính trị của phong trào Hướng Ðạo.
Nhưng mặt khác, không quên rằng Hướng Ðạo là một phong trào giáo dục nhân
bản và dân chủ, đào tạo những công dân tương lai, sẽ giữ một vai trò tích cực
trong một xã hội dân chủ. Ðây là một sự lựa chọn cơ bản, một điểm trọng yếu
trong phương pháp giáo dục của Baden-Powell. Ðiều 2 của Hiến chương Tổ chức
Hướng Ðạo Thế Giới khẳng định rằng Hướng Ðạo sinh "trung tín với đất nước
trong chiều hướng phát huy hòa bình, sự cảm thông và hợp tác trên các lãnh
vực địa phương, quốc gia và quốc tế", và tham gia vào việc phát triển xã hội
"trong sự tôn trọng phẩm giá con người và sự toàn vẹn của thiên nhiên". Vì vậy
phong trào Hướng Ðạo không thể phát triển trong những xã hội không có dân
chủ và nhân quyền, và cũng không thể hợp tác với những chế độ chính trị không
tôn trọng những điểm cơ bản trên.
Tuyên hứa trên lá cờ nào? Tùy theo tập tục của từng nơi, đoàn sinh HÐVN tuyên
hưá trước lá cờ Hướng Ðạo (cờ Ðoàn, cờ Liên Ðoàn, cờ của Phong trào HÐ thế
giới), nhưng cũng có nơi đoàn sinh tuyên hứa trước cờ của nước mà đoàn sinh
mang quốc tịch hoặc trước cờ vàng ba sọc đỏ, tượng trưng cho Tổ quốc Việt
Nam, như đã nói ở trên. Việc này, nếu gây thắc mắc, cần được giải thích rằng:
với cử chỉ này, HÐVN không làm chính trị nhưng chỉ nhấn mạnh đến một một
điểm cơ bản trong đường lối giáo dục của HÐVN tại hải ngoại là giáo dục công
dân, thi hành bổn phận với quốc gia mà mình là công dân, đóng góp xây dựng
xã hội mình đang sống, nhưng tôn trọng nguồn gốc của mình. Nên nhớ Hướng
Ðạo giáo dục công dân và giáo dục con người: một con người mất gốc, lai căng,
chối bỏ nguồn gốc của mình không phải là một con người phát triển toàn diện,
hài hoà, theo mẫu mực mà chúng ta muốn.
Thân chào Trưởng.
Vĩnh Ðào
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