Tưởng niệm Phạm Huấn
Nguyễn Đạt Thịnh

Tôi sống rất gần và rất lâu với Phạm Huấn; sống trong quân ngũ, sống
trên chiến trường, trên trường văn trận bút, và cả trên bờ biển Hawaii
thơ mộng nữa. Tôi có thể viết về Huấn như nhắc nhở đến một người
bạn thân, nhưng tôi chọn góc cạnh quân ngũ để viết về anh.
Ðó là góc cạnh tôi biết anh rõ nhất, và, theo quan điểm của tôi, đó
cũng là góc cạnh đẹp nhất của anh.
Trong hệ thống quân sự, Huấn là sĩ quan phụ tá giúp tôi thực hiện việc
biên tập hai tờ báo của quân đội, tờ Tiền Phong, dành cho sĩ quan quân
lực Việt Nam Cộng Hòa, và tờ Chiến Sĩ Cộng Hòa, dành cho binh sĩ.
Tôi là chủ bút và Huấn giúp tôi trong mọi địa hạt biên tập, nhưng trên
thực tế cả hai chúng tôi là 2 phóng viên chiến trường. Thời gian chúng
tôi có mặt ngoài tiền tuyến, bên các đơn vị đụng trận với địch, nhiều
hơn thời gian chúng tôi ngồi ở văn phòng.
Ða số những bài phóng sự mô tả các trận giao tranh, chúng tôi viết
trên những chuyến bay C47, C119, hay C130 chuyên chở thương binh
về hậu cứ hay đưa thi hài tử sĩ về nguyên quán.
“Chúng mình thấy nhiều người chết trận hơn đa số anh em quân nhân
khác,” Huấn thường nói với tôi.
Ðiều này cũng dễ hiểu: Mỗi đơn vị trưởng chỉ nhìn thấy số tử sĩ của
đơn vị mình và số tử thi của địch bị sát hại trước hàng rào phòng thủ
hay trong trận giao tranh với đơn vị.
Huấn và tôi thấy nhiều trận giao tranh của nhiều đơn vị, mà trận Lam
Sơn 719 là một.
Lam Sơn 719 là một trong những trận giao tranh lớn mà hai anh em
chúng tôi có nhiều kỷ niệm. Ðây là trận quân ta hành quân sang Hạ
Lào.
Huấn theo cánh quân của Sư Ðoàn 1 Bộ Binh tiến trên đường số 9 để
vào Tchepone, căn cứ chỉ huy tiếp vận của địch; tôi theo cánh quân
của Sư Ðoàn Nhảy Dù xuất phát từ Khe Sanh.
Lam Sơn 719 là cuộc hành quân đầu tiên do QLVNCH hoàn toàn thực
hiện, từ thảo hoạch chiến thuật tới yểm trợ hành quân, từ kế hoạch
“khóa vòi nước” Bắc Việt không cho chúng đưa quân vào tăng viện cho
bọn Việt Cộng trong Nam, tới mục tiêu cắt đứt hệ thống đường mòn Hồ
Chí Minh, đặt các toán biệt kích mai phục, ngăn cấm không cho địch sử
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dụng con đường tiếp vận quan trọng này nữa.
Nhưng vì LS 719 là cuộc hành quân độc lập đầu tiên của QLVNCH
không phối hợp với Mỹ nữa nên anh đồng minh khổng lồ của chúng ta
cũng giả ngơ để chúng ta tự lực cánh sinh, với những phương tiện trợ
chiến và tiếp vận bằng không lực còn rất yếu kém của chúng ta.
Từ Saigon ra, chúng tôi đáp tại phi trường Phú Bài. Trong lúc các tiểu
đoàn trưởng tổng trừ bị kiểm điểm quân số, vũ khí và trang cụ của đơn
vị, Huấn lại tìm tôi.
“Anh nghe đài Hà Nội chưa?” Huấn hỏi tôi, rồi mở cái máy thu thanh
nhỏ anh vừa mượn của một quân nhân nhảy dù cho tôi nghe: Hà Nội
đang chỉ trích VNCH đem quân sang “xâm chiếm” Vương Quốc Ai Lao.
Chúng tôi lo lắng, vì địa điểm hành quân là một yếu tố mật, chính
chúng tôi và các tiểu đoàn trưởng tham dự hành quân cũng vẫn chưa
được thông báo, mà Hà Nội đã biết rồi. Bí mật đã bị tiết lộ.
Nhưng ai bật mí? Chúng tôi không biết; nhưng chắc chắn từ trung
tướng Dư Quốc Ðống tư lệnh Sư Ðoàn Nhảy Dù trở xuống không một
quân nhân nào phản trắc, hoặc có hoàn cảnh và điều kiện để làm công
việc thông đồng với địch, phản quốc.
Chỉ có bộ Tổng Tham Mưu, Dinh Ðộc Lập, và Tòa Ðại Sứ Mỹ có điều
kiện để thông báo cho địch.
Không biết nguồn gốc phản phúc, nhưng chúng tôi biết chắc chắn một
điều: Ðịch đã biết trước, và biết rõ hơn chúng tôi biết về cuộc hành
quân chúng tôi đang tham dự, đã bố trí, và các đơn vị QLVNCH sẽ phải
trả một giá rất đắt.
Ðiều chúng tôi lo sợ trở thành sự thật; đồi 31, căn cứ Hồng Hà 2, quốc
lộ 9 trở thành những trận địa pháo Việt Cộng chờ sẵn.
Trời Hạ Lào xấu, nhiều trần mây chạm đỉnh đồi, không quân Việt Nam
chỉ có khả năng trợ chiến trực tiếp: Tấn công vào những mục tiêu nhìn
thấy được bằng mắt thường, nhưng không có dụng cụ đánh đêm, mà
cũng chưa được huấn luyện để yểm trợ tác chiến bằng phi cụ, nên gần
như không giúp đỡ gì được cho người bạn bộ binh bên dưới đang lọt
vào phục kích và trận địa pháo của địch.
Không yểm Hoa Kỳ = 0
Tình thế nguy hiểm thấy rõ, tôi chia công việc với Huấn: Anh ở lại theo
dõi Hạ Lào, tôi trở về Saigon hy vọng tìm một lối thoát, giúp tái lập
không yểm Hoa Kỳ.
Lối thoát là nghị sĩ Trần Văn Hương, người đã nhiều lần yểm trợ chúng
tôi trong những chương trình giúp đỡ cô nhi quả phụ.
Không lùi bước trước bất cứ khó khăn nào để giúp người lính tác chiến,
nhà ái quốc trọng tuổi Trần Văn Hương đứng ra triệu tập một cuộc họp
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báo, tố cáo thái độ không trợ chiến của không quân Hoa Kỳ.
Ngay ngày hôm sau không yểm được tái lập. Huấn vào Tchepone với
Trung Ðoàn 1 Bộ Binh, chứng kiến tổn thất khiếp đảm của những đơn
vị tham chiến và trở về Saigon với kế hoạch “Ðại Hội Nhạc Trẻ Sân Hoa
Lư.”
Anh gởi thơ mời những người lính trẻ Hoa Kỳ thích đàn hát tham dự
chương trình nhạc sống ngoài trời, bán vé lấy tiền để giúp cô nhi, quả
phụ Hạ Lào.
Số tiền thâu được gần 3 triệu bạc trong thời điểm lương sĩ quan trung
cấp của chúng tôi chỉ trên dưới $40,000. Huấn trao số tiền này cho bộ
tư lệnh Sư Ðoàn Nhảy Dù.
TUẦN BÁO DIỀU HÂU là tờ báo thứ ba chúng tôi làm trong cùng một
lúc. Hai tờ báo chính thức của quân đội chúng tôi phụ trách không giúp
chúng tôi nêu lên những vấn đề thiết thực của quân đội, và không nói
lên tiếng nói uất nghẹn của người lính VNCH.
Một thí dụ: Chúng tôi không thể tố cáo trên mặt tờ báo chính thức của
quân đội tình trạng người lính không được mua đủ khẩu phần quân tiếp
vụ của họ, vì nhiều lon dầu ăn, lon paté gan của quân tiếp vụ bị nhẩy
dù ra khỏi kho, và đem bầy bán trên lề đường Saigon. Chúng tôi lại
càng không thể đề cập đến nhiều hành động tham nhũng của hàng
tướng lãnh Việt Nam.
Huấn bàn với tôi việc xuất bản tờ tuần báo Diều Hâu như tiếng nói
trung thực của người lính.
Hai anh em rốc túi được trên $100,000, và đó là số vốn đầu tư mua
được cho chúng tôi nhiều phút tranh đấu hào hứng đến đứng tim.
Chúng tôi giúp anh em quân nhân giải quyết nhiều bất công thông
thường, nhưng lại đứng khựng trước một vụ tham nhũng khổng lồ, lạm
dụng quá đáng và vô cùng quy mô: Vụ quỹ Tương Trợ Tiết Kiệm
(TTTK).
Quỹ TTTK trực tiếp trừ lương mỗi người lính $100 mỗi tháng, một triệu
lính $100 triệu; mỗi năm 1 tỷ 2.
Lương tháng của chúng tôi khoảng $40,000-400 tờ giấy trăm. Số tiền
mang chất tiền lính, tính liền, nên có thiếu một tờ cũng không để ý
lắm, nó chỉ bằng một quarter bây giờ.
Nhưng 4 năm sau, khi số tiền tiết kiệm lên đến 5 tỉ bạc, thì nó đủ lớn
để làm tối mắt nhiều viên chức chính phủ và tướng lãnh quân đội. Họ
lập Kỹ Thương Ngân Hàng, tài trợ cho hai giới kỹ nghệ gia và thương
gia trong công việc doanh thương, họ mua hãng RMK của Mỹ để làm xa
lộ, làm đường sá, họ mua công ty Cogido để làm giấy in sách báo, họ
dự trù khui giếng dầu Hồng Hà 2 ngoài thềm lục địa Việt Nam, và làm
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nhiều dự án vô cùng lớn lao khác nữa.
“Tiền tiết kiệm của lính, mà mọi người xúm lại sử dụng vung vít quá,”
Huấn bảo tôi. Anh viết bài đặt vấn đề quản trị và trách nhiệm về tài
sản tiết kiệm của lính.
Trung tướng Ðồng Văn Khuyên, một viên chức trong hội đồng quản trị
quỹ TTTK, viết bài trả lời chúng tôi.
Ông hỏi chúng tôi những việc làm xa lộ, khui giếng dầu, sản xuất giấy
để in sách báo không phải là phục vụ cho nền kinh tế quốc gia hay
sao.
Chúng tôi đăng nguyên văn thơ và chân dung ông lên báo, rồi viết trả
lời ông là tất cả những việc quỹ TTTK làm đều đúng, trừ một điều: Sử
dụng số tiền tiết kiệm của chúng tôi.
Chúng tôi là trái chủ của trương mục TTTK này, và chúng tôi, người
lính VNCH, phải có ưu tiên vay mượn trước mọi người khác.
Vay mượn để làm gì? Chúng tôi vạch rõ tình trạng mỗi người lính, với
số lương còm cõi, phải đài thọ việc nuôi dưỡng một đại gia đình gồm 5,
7 người thân nhân đến tá túc trong trại gia binh, chung sống với gia
đình người lính, vì tình trạng thiếu an ninh tại nông thôn.
Do đó số nhân lực thặng dư, cần việc làm trong trại gia binh rất nhiều,
và sẽ trở thành đắc dụng nếu quân đội có kế hoạch sử dụng họ và sử
dụng số tiền tiết kiệm của những người lính thân nhân họ, cho lính vay
lại số tiền tiết kiệm.
Huấn và tôi lấy Sư Ðoàn 18 ra làm điển hình để cụ thể thảo luận với
hội đồng quản trị quỹ TTTK trên mặt báo Diều Hâu. Sư Ðoàn đóng tại
Long Khánh vùng đất đỏ mầu mỡ rất tốt cho việc làm rẫy trồng đậu
nành.
Nếu sư đoàn tổ chức hợp tác xã dầu ăn, mua máy cày về cầy mướn
cho những người lính thành viên hợp tác xã, và cho họ mượn vốn mua
hột đậu nành giống, mua phân, mua máy bơm nước để khai thác một
hai mẫu đậu nành cấp cho họ thì hợp tác xã đã sử dụng hai phần ba số
bà con lính sống thất nghiệp trong trại gia binh, và với tối thiểu 5,000
thành viên, trong số 10,000 quân nhân của sư đoàn, mỗi mùa hợp tác
xã đã có thể mua lại hoa mầu của 10,000 mẫu đậu nành, số lượng có
thể ép thành hàng chục triệu lít dầu ăn.
Lúc đó khẩu phần quân tiếp vụ của binh sĩ là mỗi gia đình được mua 2
lít dầu mỗi tháng. Hợp tác xã sư đoàn 18 không những có khả năng
hủy bỏ giới hạn mua dầu ăn, mà còn có khả năng cung cấp thêm cho
thị trường bên ngoài.
Máy ép dầu? Kỹ sư dầu ăn? Mua dụng cụ và mướn người ngoại quốc
nếu chúng ta chưa có đủ chuyên viên.
Chúng tôi chọn thêm hai sư đoàn 5 và 25 để thảo luận về việc sản xuất
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một nhu yếu phẩm khác: Ðường. Hai sư đoàn này đóng ở Củ Chi và
Ðức Hòa, vùng trồng mía.
Chúng tôi cũng đề nghị sử dụng nhân công thân nhân binh sĩ, sử dụng
vốn trong quỹ TTTK để tạo ra hợp tác xã sản xuất đường.
Hội đồng quản trị quỹ TTTK đang thảo luận với tuần báo Diều Hâu thì
bên trong nội bộ của hội đồng tiết lộ ra nhiều tài liệu tố giác tham
nhũng trong việc điều hành quỹ.
Cuộc thảo luận về nguyên tắc sử dụng đứng đắn đồng tiền tiết kiệm
của người lính biến thành cuộc điều tra của Phủ Phó Tổng Thống đặc
trách bài trừ tham nhũng.
Trung tướng Nguyễn Văn Vỹ, tổng trưởng quốc phòng và chủ tịch quỹ
TTTK bị cất chức, và quỹ bị giải tán.
Mỗi người lính chúng tôi được lãnh lại 60 tờ giấy trăm, một số tiền khác
cũng mang tính chất tiền lính để bị tính liền trong một bữa ăn cuối
tuần.
Trong cuộc đấu tranh này tôi nhận ra được bản tính vô cùng can đảm
của Huấn trong nhiều đụng chạm với những quân nhân cao cấp và
nhiều quyền hạn.
Tôi ca ngợi Huấn, anh chỉ cười dễ dãi, rồi huyệch hoạc bảo tôi, “mó dế
ngựa, tôi cũng teo lắm.”
Kỷ niệm buồn thấm thía giữa Huấn và tôi, mà cả hai chúng tôi cùng
không dám nhắc lại là ly rượu chúng tôi uống trong một buổi chiều sơn
cước.
Sáng hôm đó tôi theo trung đoàn 45 từ đèo Hàm Rồng về Ban Mê
Thuột chứng kiến cảnh Ðại tá Quang đưa quân về tiếp cứu trung tá Ân
đang tử thủ tại phi trường Phụng Dực.
Tôi chứng kiến sức chiến đấu can trường và dũng mãnh của người lính
bộ binh chống với đoàn chiến xa của Việt Cộng.
Chiều hôm đó tôi trở về Pleiku; Huấn đón tôi tại sân trực thăng Quân
Ðoàn 2. Anh không còn là một phóng viên như tôi nữa, mà đã trở
thành sĩ quan báo chí của Quân Ðoàn.
Anh không chở tôi vào bộ Tư Lệnh để tiếp tục làm việc với những tin
tức cuối cùng của Phòng Nhì và Trung Tâm Hành Quân, mà cũng
không đưa tôi về cư xá sĩ quan cho tôi nghỉ ngơi trước bữa cơm chiều,
mà lái xe thẳng ra phố.
Chúng tôi vào một tiệm cơm Tây của Pleiku do một cập vợ chồng Tây
thật làm chủ. Huấn gọi hai ly rượu mạnh. Ông Tây già bưng rượu và
một dĩa thịt nguội nhỏ ra bảo chúng tôi, “amuse gueul,” (món vui
miệng).
Thường khi chúng tôi cũng xổ tiếng Tây ra đấu với ông, nhưng lần này
Huấn chỉ “merci” một tiếng rồi cụng ly với tôi.
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Nhìn gương mặt lầm lì của Huấn tôi hỏi, “tình hình tệ lắm hả?”
“Lát Thiếu Tướng Phú sẽ nói chuyện với anh,” Huấn nói.
Nửa đêm hôm đó quân đội VNCH bỏ cao nguyên, với nhiều uẩn khúc
Huấn, tôi và nhiều người khác đã viết lại.
Cuộc triệt thoái này đưa người Miền Nam đến chỗ mất nước. Tôi gặp lại
Huấn tại San Jose, làm chủ một tiệm cơm Tây lớn hơn nhà hàng chúng
tôi ăn lần chót tại Pleiku, và chị Hà, bà xã Huấn, nướng steak cũng
ngon hơn ông Tây già Pleiku. Huấn rót cho tôi một ly Cordon Bleu, thứ
rượu chúng tôi uống tại Pleiku chiều cuối cùng. Tôi uống cạn, không
nhìn Huấn.
Huấn ra đi ngày 21, tháng Mười, 2005. Tôi đến thăm Huấn nhiều lần
trong những ngày anh dưỡng bệnh và chứng kiến sự chăm sóc chan
chứa yêu thương của chị Hà bên giường bệnh.
Với tư cách một quân nhân, tôi ngả nón kính phục những nỗ lực tối đa
của anh trên đường phục vụ tổ quốc.

Nguyễn Ðạt Thịnh
Nguồn: http://son-trung.blogspot.com.au/2015/11/nguyen-at-thinhpham-huan.html
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