NẾU ĐÚNG THÌ...!
Khoảng đầu tháng 11 tôi lại sang San Jose thăm và mừng cháu ngoại được 2 tuổi.
Cũng trong dịp này gặp anh em “đồng hương” sang Mỹ từ vài tháng trước. Chúng
tôi đi dạo vòng vòng Sàigòn Nhỏ SJ vừa hàn huyên đủ thứ chuyện, trong đó tôi
có hỏi qua về anh chị em HĐ sau trại Liên Kết XVII mà “đồng hương” tôi tham
dự, trại có lẻ lần đầu (và hy vọng sẽ không là lần cuối!) “không nhất thiết phải
mặc đồng phục HĐ” nhưng giá trị rất đáng suy nghĩ như tờ giấy bạc 1 đô dù cũ
mà Trại Trưởng Nguyễn Tiến Minh đã nói trong câu chuyện dưới cờ khiến không
ít tham dự viên... chớp chớp mắt!
Tôi nhớ, và hy vọng không sai, trước 1975 ở bên nhà Hội Nam và Nữ HĐVN đối
xử với nhau trong tinh thần “rất HĐ”, nghĩa là tương kính, theo như điều luật thứ
tư: “anh chị em ruột thịt”. Không hề có chuyện “...giành Đoàn sinh!” Khi nói một
Đơn vị HĐ là biết ngay đó là một Ấu, một Thiếu đoàn...v.v..., không ai nghĩ Đơn
vị là Liên Đoàn.
Nơi xứ người nhu cầu có khác, khi nói một Đơn vị HĐ thì đó lại là một LĐ gồm
ít nhất một Ấu + một Thiếu hay Thiếu + Thanh...v.v... Các LĐ chúng ta ở Hợp
Chủng Quốc Hoa Kỳ gần như đa số, nếu không muốn nói là tất cả, đều có các em
Nam và Nữ: các em Nam ghi danh với Hội Nam, các em Nữ ghi danh với Hội Nữ.
Trên dưới 3 thập niên nay, sinh hoạt LĐ luôn hoà hợp, vui vẻ, kể cả tham dự trại
Thẳng Tiến từ 1 đến 11 vừa rồi. Hai Hội Nam và Nữ HĐ Hoa Kỳ, ngay từ đầu,
mặc nhiên thừa nhận “lối sinh hoạt đặc thù này”mà không hề thắc mắc hay...” xét
lại!”, ngay cả chuyện mặc đồng phục HĐ.
Không thể mãi “cả vú lấp miệng em “ hay “giấy không thể gói được lửa”, vấn đề
“lạm dụng tình dục” mà hội Nam HĐ Hoa Kỳ ém nhẹm từ mấy mươi năm qua,
trong thời gian vừa rồi đã vỡ ra như một ung nhọt đầy máu mủ hôi hám. Có phải
đây là lý do khiến quý phụ huynh không còn tin tưởng, vì cho con em đi sinh hoạt
HĐ chẳng khác gì “giao trứng cho ác” bởi đã nhìn ra “thái độ đạo đức giả - quân
tử kiếm Nhạc Bất Quần” chưởng môn phái Hoa Sơn trong truyện Tiếu Ngạo
Giang Hồ của Kim Dung.
Và cũng phải chăng do vậy mà số hội viên “tuột giốc” đến mức báo động? Để bù
vào lổ hỏng này, khoảng một năm nay hội Nam HĐ Hoa Kỳ đã “mời gọi, đón
nhận các em Nữ”, việc chưa từng có trong sinh hoạt của họ một thế kỷ qua! Không
biết cấp lãnh đạo hội Nam có dám nhìn thẳng mặt, có vui cười khi tiếp xúc với

hội Nữ HĐ Hoa Kỳ như trước kia hay hoặc giả lơ, hoặc cúi gầm mặt hoặc ...chẳng
bao giờ dám gặp nữa?
Tuy vậy, việc “khó coi “ không dừng ở đó mà, tệ hại thay, các LĐ chúng ta ghi
danh sinh hoạt với Hội Nam và cả Hội Nữ như từ trước đến giờ, nay đứng trước
thử thách nghiêm trọng, một thử thách về lương tri con người, theo lời “đồng
hương “ tôi:
Hội Nam HĐ Hoa Kỳ chỉ cho phép LĐ sinh hoạt Nam và Nữ chung khi các
em Nữ ghi danh với họ!
NẾU điều nói trên là đúng thì ...ô hô!, như vậy các em Nữ trong LĐ chúng ta phải
rút ra khỏi hội Nữ...chuyển sang Hội Nam, nếu muốn tiếp tục với LĐ!
Hướng Đạo là một phong trào giáo dục, bằng vào lời hứa và luật sẽ giúp các em
trở nên người hữu dụng cho xã hội mai sau. Vậy với hành động mà nói “nhẹ nhàng
là dành còn nặng là giựt đoàn sinh” thì không biết luật HĐ của họ đã... thay đổi?
Liệu có còn…”...giúp đỡ mọi người…; …xem anh chị em HĐ như ruột thịt…”…
v.v... hay bây giờ... ”chỉ giúp ta...; ...quyền lợi trước, tình HĐ sau...” ?!
Anh chị em Trưởng chúng ta sẽ nghĩ gì khi đã thấy, đã biết họ bao che hết sai lầm
luân lý đạo đức này đến sai lầm vì tư kỷ thô bỉ khác? PT giáo dục HĐ nay chỉ là
bình phong cho họ lợi dụng cùng nhau chia chát quyền lợi... và anh chị em vẫn
sẵn lòng xếp hàng sau lưng “biện minh (hay ngụy biện)” tiếp tay cho họ, trong đó
bao gồm cả ...lừa dối phụ huynh các em?
Theo ngu ý, “điều luật thứ 11 không có trong văn bản” sẽ giúp anh chị em khi lựa
chọn thái độ, một thái độ tương tự 1 đô la cũ trong câu chuyện dưới cờ nêu trên!
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