
 

TRUNG THÀNH VỚI QUỐC GIA HAY TỔ QUỐC 
“Trung thành với Tổ Quốc và Tín Ngưỡng, Tâm Linh” là lời hứa thứ nhất và lời hứa 
muôn đời của người HĐ. Nỗi ưu tư lớn lao nhất của người HĐ tị nạn là làm thế nào để 
trả lời câu hỏi : 

Tại sao trung thành với Tổ Quốc mà anh bỏ nước ra đi ? 

Để trả lời câu hỏi này, điều trước tiên chúng ta phải phân biệt thế nào là Quốc Gia và 
thế nào là Tổ Quốc. 

Quốc Gia: Theo công pháp bao gồm ba yếu tố chính:  

• Lãnh thổ là phần đất đai phải có.  

 

• Dân tộc là người dân sống trên 
phần đất đai này  

• Chính quyền để cai trị nhân dân.  

Như vậy Quốc Gia chỉ là thực thể vật 
chất. Một người ở thế giới hiện nay có 
thể thay đổi nhiều quốc tịch và do đó, có thể thay đổi nhiều quốc gia khác nhau.  

Tổ Quốc: Bao gồm nhiều yếu tố tinh thần do chúng ta thừa hưởng của tiền nhân, của 
ông cha để lại:  

• Văn hóa, phong tục tập quán. 
• Tiếng nói, màu da  
• Tính chất đặc thù của dân tộc.  
• Lịch sử và quá trình tiến triển của dân tộc ..v..v...  

Như vậy thì mỗi người chỉ có một Tổ Quốc thôi. 

Đối với con người, quốc gia có thể mất, có thể thay đổi, nhưng tổ quốc không bao giờ 
mất và không bao giờ thay đổi được: Tổ Quốc ở trong tim mỗi người.  

Chúng ta đi tị nạn vì chúng ta không thể sống trên một lảnh thổ mà chính quyền đang 
áp dụng một chính sách phi nhân, phản bội lịch sử, giết chết phong tục tập quán, làm 
tiêu hao dần mòn dân tộc để phục vụ cho một tà thuyết, cho một đảng phái ngoại lai. 

Trong hoàn cảnh tị nạn, với truyền thống giáo dục tốt đẹp của PT, chắc chắn chúng ta 
sẽ cố gắng tạo lập cho mình một đời sống lành mạnh trên cương vị một công dân tốt.  

Chúng ta sẵn sàng chấp nhận quốc gia mà mình đang định cư là quốc gia của mình. 
Tuy nhiên tổ quốc VN không bao giờ lu mờ trong tâm khảm của chúng ta. 
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ch: 

Như vậy thì: Lời hứa trung thành của 
chúng ta phải được xác định rõ ràng: 
Trung thành với tổ quốc và như vậy 
chúng ta đã trả lời được câu hỏi trên.  

HĐS không phải là người ngồi lập đi lập 
lại ý tưởng của mình như kinh nhật tụng, 
mà phải thể hiện lý tưởng bằng hành 
động. Trong hoàn cảnh tha hương, phải 
chấp nhận quốc gia khác làm quốc gia 
của mình, chúng ta phải cần thể hiện 
hơn nữa lời hứa của mình bằng cá

• Bảo vệ tiếng nói và ngôn ngữ của người Việt.  
• Bảo vệ và làm sáng danh lịch sử dân tộc Việt.  
• Bảo vệ và làm phát triển nền văn hóa Việt.  
• Bảo vệ và giữ gìn phong tục tập quán của dân tộc Việt.  

Tất cả HĐS ở mọi ngành mọi cấp đều phải nhắc nhở nhau, phải nung đúc tinh thần cho 
nhau, xiết chặc tay nhau để thực hiện cho được lời hứa thứ nhất: Trung thành với Tổ 
Quốc.  

Sóc vui vẻ - NGUYỄN ĐỨC LẬP  


