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chú lắng nghe cô nói một cách say mê như
bị hớp hồn vậy. Trong những ý tưởng mà cô
muốn chia sẻ với các bạn trẻ, tôi “bắt” được
một ý rất hay và thú vị. Cô nói đại ý “Không có
nguyên tắc mẫu mực nào giúp bạn trở thanh nhà
lãnh đạo giỏi cả mà chính bạn cần phải vạch
cho mình một lối đi riêng. Nếu cứ dẫm chân
trên lối mòn của những người đi trước bạn sẽ
chỉ là kẻ bám theo đuôi người khác chứ khó
mà lãnh đạo được ai.” (To become leader you
should not want to follow others’ plans, you
have to charter your own path and sometimes
you have to “take a road that is less travelled”,
otherwise, if you travel the road that people
often do, then you are a follower, not a leader.)
Chỉ khi tham dự vào những buổi sinh hoạt như
thế tôi mới hiểu vì sao “Trại Lên Đường” đã để
lại những dấu ấn đậm nét và tạo nên những
chuyển biến tích cực nơi các bạn trẻ.
Tìm hiểu thêm, tôi được biết trong suốt 18
năm qua, “Trại Lên Đường” đã giúp cho hơn
4.500 thanh niên nam nữ gốc Việt đào luyện về
kỹ năng lãnh đạo, học hỏi về văn hóa, lịch sử và
địa lý Việt Nam. Ngoài ra Trại “Lên Đường” đã
đào tạo hơn 300 nhà lãnh đạo trẻ cho các cộng
đồng, tổ chức và hội đoàn ở khắp nơi trên toàn
nước Mỹ và Gia Nã Đại. (*)
Để đạt được thành quả tốt đẹp này, các anh
chị em của hội Văn Hóa Khoa Học đã âm thầm
làm việc trong nhiều ngày liên tục từ cả năm về
trước để chuẩn bị cho việc tổ chức khá phức tạp
và tốn kém. Qua những ghi nhận trên và qua sự
chia sẻ với các phụ huynh cùng đồng hành với
con em mình trong những ngày sinh hoạt trại, tôi
hiểu rằng để có thể thực hiện một chương trình
qui mô và đạt hiệu quả cao như vậy, ngoài việc bỏ
ra nhiều công sức và thời gian còn cần đến nhiều
nguồn hỗ trợ, kể cả về nhân lực và tài lực.
Để có thêm những “Trại Lên Đường” như
thế, để cho con em mình tiếp tục có được môi
trường sinh hoạt lành mạnh và bổ ích như
thế, các bậc phụ huynh bày tỏ lòng mong
muốn được đóng góp, hỗ trợ ít nhiều về phần
mình cho tổ chức và những người tâm huyết
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thực hiện công trình ý nghĩa này. Có như thế,
các hoạt động của Hội Văn Hóa Khoa Học Việt
Nam còn được tiếp tục duy trì, ý nghĩa cao đẹp
về lòng hy sinh và tinh thần phục vụ của các
thiện nguyện viên được nhiều người biết đến,
và thế hệ trẻ có thêm nhiều nhân tài làm vẻ
vang người Việt trên đất nước tự do dân chủ mà
chúng ta chọn làm quê hương thứ hai này.
Qua chủ đề của trại năm nay, “Tôi Là Ai?”,
và qua sự dẫn dắt, truyền đạt của các thuyết trình
viên, các bạn trẻ trưởng thành tại hải ngoại đã
xác định được cội nguồn và biết tự hào về bản
sắc dân tộc. “Trại Lên Đường” đã gieo vào lòng
các trại sinh tình yêu quê hương, yêu nguồn cội,
yêu bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc
cũng như ý thức được vai trò, sự đóng góp và tinh
thần trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.
Nhờ vào tấm lòng thương yêu và sự dấn
thân của những thiện nguyện viên đầy tài năng
trong mọi lãnh vực đến từ khắp nơi xa gần, các

trại sinh đã trải qua những ngày hè vui tươi, đã
có thêm những người bạn mới thú vị, đã mở
mang được kiến thức, học hỏi được những điều
bổ ích và thực tế để trang bị cho cuộc sống mình
và cảm thấy tự tin hơn trên bước đường đời.
Tôi tin rằng, tâm huyết và niềm tin yêu
của các bậc đàn anh vào thế hệ trẻ đã truyền
cảm hứng mạnh mẽ đến trại sinh khiến các em
thêm hăng hái đóng góp vào sự phát triển ngày
một lớn mạnh của cộng đồng Việt tại hải ngoại.
Cánh cổng “Trại Lên Đường” đã khép lại,
nhưng đối với mỗi trại sinh và những ai từng
góp mặt vào các buổi sinh hoạt khó quên này
như vẫn còn nghe vang vọng dư âm của những
ngày hè thật ý nghĩa, thật vui tươi.
- Dế Mèn
Tham dự viên
Trại Lên Đường - Vancouver 2016
(*) Theo Hội Văn Hóa Khoa Học

