Hai Mươi Năm Chiến Sự, cuốn sách mong chờ của các
cựu chiến binh Nhảy Dù VNCH
Sunday, September 05, 2010

Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER (NV) - Vào ngày 7 tháng 11 sắp tới, hai cựu chiến binh
Nhảy Dù VNCH là Võ Trung Tín và Nguyễn Hữu Viên sẽ ra mắt cuốn
“Hai Mươi Năm Chiến Sự” của binh chủng Nhảy Dù tại phòng sinh hoạt
của nhật báo Người Việt.

Tâm sự với chúng tôi, đồng tác giả Nguyễn Hữu Viên cho biết: “Khởi đầu thiên
niên kỷ 2000, một nhóm anh em thân hữu cùng binh chủng đã rủ nhau thành
lập Nhóm Quân Sử để cùng sưu tập những tài liệu, hình ảnh và những kinh
nghiệm chiến trường xưa để thực hiện một quyển sách Quân Sử Binh Chủng
Nhảy Dù. Trong số này có các anh Nguyễn Huỳnh Ðông, Võ Hoàng Sơn, Phan
Nhật Nam, Nguyễn Hữu Thanh và hai anh em chúng tôi. Nhưng vì nhiều người
nhiều ý nên không đạt được kết quả như ý muốn lúc ban đầu, rốt lại hai anh
em chúng tôi quyết định tiếp tục thực hiện hoài bão của mình là kể chuyện về
20 năm chiến sự”.
Theo lời tâm sự ấy nên cuốn sách đã được chọn tên là “Hai Mươi Năm Chiến
Sự” chứ không phải là “Hai Mươi Năm Chiến Sử”. Chỉ khác nhau một con dấu
mà thể hiện được sự khiêm nhường của hai tác giả. Bởi vì những lý do sau:
Thứ nhất, về hình thức, sách được in trên giấy láng mỏng (đắt tiền) với những
hình màu rõ nét. Sách dày tới trên 600 trang khổ lớn có bìa cứng rất đẹp xứng
đáng được bày trong tủ sách gia đình, nhất là Gia Ðình Mũ Ðỏ.
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Thứ hai, về nội dung, sách đã có một nội dung thật phong phú với ba phần,
một về tổ chức binh chủng Nhảy Dù trong QLVNCH, hai về Chiến Sự với 42
trận đánh tiêu biểu của binh chủng này và ba là về các Tư Lệnh của binh
chủng.
Với một nội dung như thế, sách có thể được coi như “chiến sử” của binh chủng
Nhảy Dù nhưng các tác giả lại chỉ khiêm nhường coi là “chiến sự” nghĩa là
những sự việc chiến tranh của binh chủng Nhảy Dù.
Bốn mươi hai trận đánh tiêu biểu của binh chủng Nhảy Dù VNCH trong cuộc
chiến vừa qua mà hai tác giả chọn ra có thể là chưa đủ với đoàn quân tinh
nhuệ này. Có lẽ vì thế mà “Nhóm Quân Sử” đã không thống nhất được ý kiến
với nhau. Theo chỗ chúng tôi được biết, ngoài Nhóm Quân Sử ấy, các cựu
chiến binh Nhảy Dù còn có một vài nhóm khác nữa như nhóm của nha sĩ
Nguyễn Xuân Tùng. Tất cả các nhóm đều mong mỏi viết lại được chiến sử của
binh chủng mình, một binh chủng mà toàn dân miền Nam rất ngưỡng phục
không chỉ về tinh thần chiến đấu anh dũng, về lối đánh giặc xuất quỷ nhập
thần mà còn cả về quân phong quân kỷ của người lính Nhảy Dù VNCH nữa.
Trong khi đó thì các đơn vị bạn như Thủy Quân Lục Chiến, Không Quân Hải
Quân và cả Quân Y nữa, đều đã có những cuốn Quân Sử của ngành mình, có
cuốn còn được in song ngữ Việt-Pháp như Quân Sử Quân Y VNCH hay Anh-Việt
như cuốn Chiến Sử Thủy Quân Lục Chiến.
Với binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, ngoài cuốn quân sử song ngữ Anh-Việt
được ra mắt đồng hương và chiến hữu cả 10 năm trời nay, lâu lâu lại có thêm
một số cuốn sách hay Ðặc San Sóng Thần bổ túc cho cuốn Quân Sử TQLC của
anh em Mũ Xanh. Binh chủng Hải Quân cũng vậy. Ngoài cuốn Quân Sử Hải
Quân được Hội Hải Quân Cửu Long long trọng ra mắt ít năm trước đây, còn có
nhiều cuốn viết về các khóa Hải Quân, đặc biệt là về trận hải chiến Hoàng Sa
với hải quân Trung Cộng. Cũng như Không Quân, một cuốn chiến sử Không
Quân được một số anh em không quân Úc Châu thực hiện rất công phu, v.v...
Trở lại cuốn “Hai Mươi Năm Chiến Sự” của hai tác giả Võ Trung Tín và Nguyễn
Hữu Viên thì tuy chỉ là công sức của hai người nhưng lại đã thực hiện được cả
một công trình khá to tát. Tác giả Võ Trung Tín cho biết: “Chúng tôi đã bỏ ra
một thời gian tới gần 20 năm để thực hiện được cuốn sách này. Trong thời
gian đó chúng tôi đã phóng lên Internet một số các bài viết, các chi tiết về
những trận đánh của Nhảy Dù để có được ý kiến của anh em Nhảy Dù ở khắp
nơi mỗi khi chúng tôi sưu tầm được thêm các chi tiết về một trận đánh hay về
một đơn vị, chức trưởng nào thuộc Nhảy Dù”.
Trong phần tổ chức, sách cho biết khá chi tiết về sự hình thành binh chủng
Nhảy Dù Việt Nam. Bối cảnh lịch sử nào đã hình thành được đoàn quân anh
dũng này. Từ những đơn vị lẻ loi trong tổ chức “Quân Ðội Quốc Gia” trong Liên
Hiệp Pháp, binh chủng Nhảy Dù VNCH đã thoát ra, lớn mạnh cùng với Quân
Ðội Quốc Gia Việt Nam để trở thành Quân Lực VNCH. Nhìn vào sự hình thành
từ những tiểu đoàn rồi liên đoàn để rồi thành sư đoàn, người lính Nhảy Dù
VNCH đã phải trải qua biết bao nhiêu trận đánh nên lính Nhảy Dù VNCH không
có lính kiểng, lính ma, cũng không có lính văn phòng, lính hậu cứ. Người lính
Nhảy Dù VNCH nào cũng được lớn mạnh trong chiến trận nên họ tinh nhuệ và
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tình đồng đội cũng như sự kiêu hãnh về màu cờ sắc áo của người lính Nhảy Dù
VNCH thể hiện thật rõ nét.
Nhìn lại 42 trận đánh tiêu biểu được hai tác giả chọn đưa vào sách thấy đủ cả
những trận mà người dân miền Nam đã lưu truyền trên bia miệng. Như Ấp
Bắc, Bình Giả, Ðồng Xoài, Ðức Cơ, Ia Drang, Dakto, Quảng Trị, Khe sanh, Lam
Sơn 719... và sau cùng là trận đánh long trời lở đất ở Long Khánh.
Có một điều rất tiếc là các tác giả đã không liệt kê những trận đánh nhỏ
nhưng anh dũng biết bao của các đơn vị nhỏ của dù vào những giờ phút cuối
cuộc chiến. Những trận đánh của các tiểu đội dù, các bán tiểu đội khi phải rút
khỏi Trung Tâm Hoàng Hoa Thám sau khi có lệnh buông súng của Dương Văn
Minh. Những trận đánh ấy đã diễn ra trên đường phố Saigon, trên con đường
Lê Văn Duyệt, Ngã Tư Bảy Hiền, Phú Lâm... trước mắt người dân Saigon để
người dân Saigon mãi mãi ghi nhận và kiêu hãnh cho dù miền Nam đã thua
trận.
Nhìn lại 35 năm qua, sau khi phải rời tay súng, những người lính VNCH đã
không thể nguôi ngoai được uất hận khi phải nhận lãnh sự ép buộc thua cuộc.
Thế nên 35 năm qua không một người lính nào, nhất là người lính Nhảy Dù
VNCH lại quên được màu cờ sắc áo của binh chủng nên nhiều người đã cố
gắng viết lại một thời mà tuổi trẻ của mình đã dâng hiến cho đất nước và dân
tộc, nói lên những can trường cho dù phải chiến bại. Sự can trường ấy không
phải là anh hùng cá nhân mà là đặc tính của tuổi trẻ Việt Nam đối với quê
hương đất nước. Người lính nào cũng tiếc rằng biết bao hy sinh của mình của
đồng đội mình đã không làm cho đất nước và dân tộc được bình yên, hạnh
phúc nên họ phải viết để tìm cho ra nguyên ủy từ đâu, để các thế hệ sau rút
ra được những bài học thiết thực cho thế hệ của mình.
Với số lượng các cuốn quân sử của các binh chủng đã được viết ra, chúng ta có
thể tạm có được Quân Sử QLVNCH mà sử gia cựu Ðại Tá Phạm Văn Sơn cùng
ban Quân Sử VNCH còn đang viết dang dở. Các Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH
khắp nơi và Tập Thể Chiến Sĩ VNCH không biết có nên thảo luận cùng nhau để
tổng kết lại được một cuốn Quân Sử cho QLVNCH không. Bởi như nữ sĩ Linh
Bảo có lần gặp các tác giả Võ Trung Tín và Nguyễn Hữu Viên đã thúc giục
rằng: “Các anh là những nhân chứng sống mà không viết thì còn ai ghi lại
được những trang chiến đấu anh hùng của các anh... rồi sẽ không còn gì để
mai hậu con em chúng ta biết được sự thật”.
Quý độc giả muốn có sách của Võ Trung Tín và Nguyễn Hữu Viên có thể tới
tham dự buổi ra mắt sách của hai tác giả này vào ngày 7 tháng 11 năm 2010
tại nhật báo Người Việt hay điện thoại về Nguyễn Hữu Viên(714) 897-1435, Võ
Trung Tín (714) 856-9202 hay email: 20namchiensu@gmail.com. Địa chỉ: PO
Box 9072 Fountain Valley CA 92728
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