First Encounter

Lần Lâm Trận Đầu Tiên
Tôi tạm dừng, đứng yên, ngưng nghỉ
Chống báng súng, nghe tiếng đạn bay
Nhìn tía lửa chớp đầu họng súng
Tôi bị đuổi theo tận sau lưng
Xác cành cây rụng rơi trắng xoá
Đạn cắt đứt theo dọc đường đi
Cho tôi biết tôi bị theo dõi
Nhưng người trung sĩ Mỹ giám thị:
Chỉ biết kiểm soát doanh trại nội qui
Tôi có thể đang bị vậy hãm
Có năm người đang theo sau tôi
Tôi lính mới, hai mươi ba tuổi
Nhìn chung quanh: bầu trời, cây cối
Tôi đang thật xa quê hương mình
Tôi chỉ là muôn vạn sinh linh
Cuộc sống này vô thường vô định!
- tác giả Leroy V. Quintana (101st Airborne Division, LRRP, Vietnam 1967-68)
Minh Ánh phỏng dịch

Chiều thứ sáu ngày 5 tháng 8, tại Hội trường Embassy Room tại Amway Grand Plaza Hotel, Lữ Đoàn Dù
101st Screaming Eagles với nhiều trung đoàn có cuộc hội ngộ đặc biệt 50 năm chào đón các cựu chiến
binh Việt Nam trở về nhà bình yên. Đêm qua có chương trình đốt nến tưởng niệm các chiến sĩ Mỹ đã tử

trận tại Việt Nam. Người tham dự đốt nên và xưng danh tính người đồng đội đã bỏ mình tại chiến
trường, phần đông là những nơi gần biên giới Lào-Trung Việt, và một ít tại khu vực đồng bằng sông Cữu
Long.

Một niềm thương cảm dâng tràn. Có lẽ Minh Ánh là người khóc đầu tiên, khóc nức nở, và khóc nhiều
nhứt!
Mình thương cảm cho những anh lính chiến Mỹ chết trẻ, chết vô lý...cho cuộc nội chiến về ý thức hệ tại
Việt Nam.

Nhưng bên cạnh nỗi tiếc thương mất mát là cái đau thương cho những người lính anh hùng tử sĩ VNCH:
họ chết hào hùng trong chiến tranh bảo vệ miền Nam cũng như chết tức tưởi trong tù sau chiến tranh...

Minh Ánh có phỏng vấn một số các vị Cựu chiến binh (CCB) Mỹ về chiến tranh VN. Rất buồn là hầu như
99% các CCB đều bị nghĩ và trả lời theo chiều hướng TTTT tuyên truyền dân chúng Mỹ: "Chính quyền và
quân lực VNCH tham nhũng, không có tinh thần chiến đấu"

May mà Minh Ánh mặc dù chỉ hoạt động về phục vụ cộng đồng, xã hội không thiên về chính trị nhưng
nhờ có theo dõi học hỏi nhiều về tin tức VNCH từ các anh Vũ Linh, Nguyễn Tường Tuấn, và đọc ít sách
báo khác nên đã có chút kiến thức để phản biện:

1. Chiến tranh VN theo cái nhìn của người miền Nam là cuộc nội chiến - chiến tranh ý thức hệ giữa hai
miền. Trong khi miền Bắc được tẩy não và xem đó là một cuộc chiến tranh để thôn tính miền Nam
nhưng bọc cái vỏ là "giải phóng/thống nhất 2 miền, thì miền Nam chỉ được chiến đấu tronbg tinh thần
bảo vệ. QLVNCH không chiến đấu sống còn để đánh bật CSBV mà họ tông trọng lãnh thổ Bắc Việt, Nam
Việt như hai quốc gia.

2. Mỹ trực tiếp gởi quân tham chiến làm cho cuộc chiến đấu của miền Nam trở thành mất lý tưởng, mất
sự tự chủ chính nghĩa của một quốc gia VNCH non trẻ.

3. Truyền thông đã không công bình với VNCH toàn tung những tin bóp méo, làm xấu đi thể chế dân chủ
của quốc gia VNCH.

Lúc thắp nến nguyện cầu Minh Ánh xin trân trọng với tất cả tấm lòng xin cầu nguyện cho các hương linh
của hơn 58 ngàn lính Mỹ tử trận tại VN được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng và thay mặt cho cộng đồng VN tị
nạn tại Mỹ chân thành tri ân các cựu chiến binh Mỹ.

Tối hôm nay sẽ là buổi dạ tiệc cuối cùng cho kỳ hội ngộ 2022.
Hy vọng sẽ còn gặp lại các CCB Mỹ vào năm tới.

Vì thời gian vô thường tới, không biết ai sẽ còn được cơ hội tham dự tiếp tục nữa đây?

Đó là một trong những lý do tại sao Minh Ánh luôn ưu tiên cho chương trình các cựu chiến binh Mỹ và
cựu quân nhân VNCH; đã tới lúc quý chú bác CQN và các CCB Mỹ cần bắt tay để chia sẻ, thông cảm, và
ủng hộ nhau thay vì chỉ biết trách móc: "Đồng minh phản bội tháo chạy" hay "QLVNCH tham nhũng, yếu
hèn, ỷ lại"
Gần nửa thế kỷ trôi qua rồi. Hậu sinh chúng ta sẽ thấy và học hỏi gì về quý vị cha anh đây?
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