TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC
Sau ngày Cộng Sản chiếm được miền Nam Việt Nam ( 30-4-1975 ), hơn 500 anh chị
em nam nữ Hướng đạo sinh Việt Nam có mặt tại trại tỵ nạn Pendleton, California đã tự
động kết hợp thành các đơn vị trong 8 tiểu trại, dưới danh hiệu Liên Đoàn Hướng Đạo
Việt Nam Lạc Việt. Liên đoàn đã sinh hoạt hữu hiệu cho tới khi trại Pendleton đóng cửa
vào khoảng đầu năm 1976.
Rất nhiều em Hướng Đạo sinh từng sinh hoạt trong các đơn vị HĐVN tại quê nhà nhưng
chưa có dịp tuyên hứa đã xin các trưởng trong Liên đoàn Lạc Việt được tuyên hứa trước
khi rời trại. Các em đã xin được vinh dự đặt tay lên lá quốc kỳ Việt Nam thân yêu để
tuyên lời thề trung thành với tổ quốc, để “ cho em được giữ lại kỷ niệm thiêng liêng : đã
trở thành một Hướng Đạo Sinh việt Nam ”.
Chín ngày 30-4 đã qua trong cuộc sống lưu vong, trong khi nhiều người từ chối nguồn
gốc của mình, thì các em HĐS Việt Nam vẫn giữ nguyên lời thề xưa. Trong bất cứ dịp
nào có thể, bên cạnh lá cờ quốc gia đang cư ngụ,các đơn vị HĐS Việt Nam đều dùng lá
cờ quốc gia “ vàng ba sọc đỏ ” như một biểu tượng của tổ quốc Việt Nam, của một quốc
gia Việt Nam Tự Do tạm mất.
Từ các trại tỵ nạn ở Á Châu, từ lục địa Úc, từ các quốc gia Âu Châu ( Na Uy, Hòa Lan,
Đức, Pháp, Bỉ, Ý, Thụy Sĩ, Anh...) từ lục địa Mỹ Châu ( Canada và Hoa Kỳ ), các HĐS
Việt Nam đều hãnh diện với lá quốc kỳ, đều hãnh diện mình vẫn là người Việt Nam.
Sự hãnh diện này ( chứ không phải sự chối bỏ nguồn gốc mình ) đã khiến chính các bạn
Hướng Đạo quốc gia địa phương mến phục và kính nể.
Tôi đã có dịp hỏi một em thiếu sinh Việt Nam ở California: Tại sao em lại chào cờ Việt
Nam ? Em cho hay là một Hướng Đạo Sinh, em làm đầy đủ bổn phận quốc gia em đang
sống. Nhưng dù em đã có quốc tịch khác, em vẫn là người Việt Nam và em có bổn phận
trung thành với tổ quốc Việt Nam của em. Tổ quốc đó, với em, tượng trưng qua lá cờ
quốc gia Việt Nam tự do.
Với một em nhỏ thiếu sinh, ý niệm về tổ quốc giản dị như vậy. Dĩ nhiên, vấn đề trung
thành với tổ quốc tùy theo tuổi tác, trình độ, được giải thích và thực hành khác nhau.
Nhưng, nếu mỗi HĐS Việt Nam chúng ta và nói rộng ra mỗi người Việt Nam, có được
một ý niệm dù giản dị như em thiếu sinh trên về tổ quốc Việt Nam thì quả sự hiện diện
của chúng ta ở hải ngoại không trở thành vô nghĩa.
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