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Ký ức chiến tranh
Chương 8 : Chương 8
Phần 6
Ở nơi sự sống và cái chết đan xen nhau, tâm lý của con người rất dễ bị
kích động. Việc biết trước được hành động của đối thủ là một năng lực
để tồn tại. Nhưng ở trong chiến tranh thì chỉ như vậy thôi thì chưa đủ.
Đặc biệt ở người chỉ huy cần thêm một giác quan nữa. Không biết phải
gọi cái đó là gì nhỉ? Nhục cảm hay linh cảm? Những “chiến công” mà
đại đội tôi lập được phần lớn là nhờ vào linh cảm của tôi.
Có một điều lạ là mỗi khi ở các đại đội khác của tiểu đoàn 1, sưđoàn
Mãnh hổ xảy ra chuyện thì đại đội của tôi lại lập chiến công. Vì thế mà
trên sưđoàn hay nghi ngờ chúng tôi báo cáo sai sự thật. Một hôm đại đội
tôi báo cáo thành tích lên sưđoàn, ngay lập tức một sĩ quan thanh tra
của sưđoàn đáp trực thăng tới với một dáng điệu rất oai vệ. Ông ta đến
thăm sự thật với một thái độ hết sức ngạo mạn.
Tôi đã đón ông thiếu tá đó với một ánh mắt đầy căm thù và tức giận.
Đối với tôi, những người trên bộ tư lệnhlà những kẻ chỉ biết ngồi trên
bàn giấy mà ăn cắp chiến công và kiếm tiền. Xác của VC được để trong
một góc của đại đội. Viên thiếu tá tham mưu đó có vẻ hơi rờn rợn. Với
vẻ ngượng ngùng ông ta không nói được câu nào, lên máy bay về thẳng
sưđoàn.
Nguyên nhân là do tôi đã dựđoán được VC sẽ xuất hiện nơi nào để lập
công. Lúc đầu khi nghe tôi ra lệnh mai phục trong khu làng tái định cư,
hay trong các ngôi nhà đổ nát, lính của tôi thường tỏ ra không phục.
Nhưng khi những suy đoán đó đúng chẳng khác nào lời sấm truyền thì
họ bắt đầu tỏ ra tin tưởng vào tôi.
Các đại đội khác không mấy khi bị quân giải phóng pháo kích trực tiếp,
nhưng đại đội tôi đã bị pháo kích tới6 lần. Bộ đội chủ lực thường dùng
những quả đạn pháo được vận chuyển từ Hà nội vượt qua hàng ngàn km
để bắn vào những mục tiêu quan trọng như sở chỉ huy hoặc sân bay. Vì
vậy việc họ pháo kích vào căn cứ của đại đội chứng tỏ họ rất muốn tiêu
diệt đại đội 11 của tôi.
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Một số sĩ quan và binh lính nghĩ rằng quần lót của phụ nữ có thể bảo vệ
sinh mạng cho bản thân nên mỗi khi ra trận là họ lại nhét vào balô một
chiếc quần lót phụ nữ. Những ca sĩ hoặc diễn viên nổi tiếng mối khi
sang biểu diễn động viên binh lính thường hay đem theo rất nhiều quần
lót để chia cho các binh lính.
Và tôi cũng nhận từ một nữ ca sĩ một chiếc. Nhưng đúng hôm đó, một
lính của tôi bị tử trận nên tôi đã đem ngay chiếc quần đó đi đốt. Một
chiếc quần phụ nữ làm sao có thể bảo vệ sinh mạng cho con người. Linh
cảm của người chỉ huy sẽảnh hưởng tới sự an toàn của toàn bộ đơn vị
và tất nhiên linh cảm của mỗi cá nhân binh lính sẽảnh hưởng tới an toàn
của họ. Vì vậy các thuộc hạ của tôi đưa ra rất nhiều yêu cầu.
-Thưa đại đội trưởng, hôm nay em thấy khang khác thế nào ấy. Xin
phép cho em nghỉ buổi phục kích hôm nay.
-Hôm nay em có cảm giác chẳng lành tí nào. Hay là ngày mai hãy cho
em đi lùng sục.
Rặt một kiểu như vậy.
Một hôm, một lính dân sự tên là Kim I Kon, người luôn đi theo tôi làm
nhiệm vụ phiên dịch, đến và xin tôi:
-Thưa đại đội trưởng, đại đội trưởnglà người sẽ không bao giờ bị chết
đâu. Nhưng em có cảm giác sẽ bị giết trong khi đi theo đại đội trưởng.
Xin hãy cho em về nước sớm.
Thấy lời nói của anh ta cũng có lý nên tôi đã cho phép anh ta được về
nước sớm. Người đến thay anh ta mỗi khi sắp phải cùng tôi đi đến
những nơi nguy hiểm thường nước mắt lưng tròng ôm lấy chân tôi van
xin. Và tôi luôn từ chối yêu cầu đó. Một trung uý phụ trách vũ khí tên là
Seol Jong Book, khi tôi kết thúc thời hạn về nước đã năn nỉ xin cho được
chiếc mũ cao bồi mà tôi thường vẫn đội.Anh ta nói rằngtôi có thể sống
sót mà ra khỏi được nơi nguy hiểm là nhờ vào phép lạ trong chiếc mũ
đó. Không thể từ chối trước yêu cầu thiết tha của viên trung uý, tôi đã
cho lại anh ta chiếc mũ cao bồi đó trước khi về nước.
Những chiến hữu đã cùng vào sinh ra tử với tôi trong chiến tranh VN đã
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lập ra "hội Mãnh hổ" và gặp nhau định kỳ một năm hai lần. Rất nhiều
người trong chúng tôi vẫn phải chịu thương tật sau chiến tranh, người
thì bị cụt cả hai chân, người bị mất một tay, người bị mất cằm, người
phải sống với những mảnh đạn trong cơ thể.
Tất cả đều không trùng họ, trùng tên và mỗi người cũng làm những
công việc khác nhau nhưng chúng tôi có cùng một điểm chung là đã
gặp nhau ở VN. Chính điều này đã gắn kết chúng tôi với nhau. Đến đây
là nơi chúng tôi vứt bỏ hết những vui buồn của cuộc sống đời thường.
Một lần hội chúng tôi tổ chức đi du lịch đảo Cheju, mang cả vợđi theo.
Tại đó tôi đã được thấy các chiến hữu cũ, người thì đang nhảy với chiếc
nạng bên hông, người khác bị cụt tay phải nên đang dùng tay trái nắm
lấy micro và hát. Những người vợ bên cạnh thì vừa nhảy vừa hát và vừa
giúp đỡ họ. Những người vợđó đã trở thành người trông nom chăm sóc
chồng của mình suốt đời. Tôi đã phải cố nén cảm xúc. Để an ủi tôi, họ
đều nói họ không phải bị thương trong thời gian ở VN.
Mỗi khi chúng tôi gặp nhau là chuyện chiến tranh lại tuôn ra tưởng
không bao giờ ngừng. Những cánh rừng rậm rạp, những khoảnh khắc
chết người, những chuyện đã nói năm ngoái năm nay lại được kể lại,
nhưng dù nghe lại cũng không báo giờ thấy chán. Mỗi khi nhắc đến
những câu chuyện có liên quan tới tôi, mọi người lại tranh nhau kể rất
hào hứng nhưng riêng tôi lại ngồiim lặng, tôi phải kìm nén nỗi đau sầu
thẳm trong lòng. Bởi vì còn đó ký ức đau buồn về chiến tranh, về những
tội ác không rửa được, những chiến hữu đến bây giờ vẫn phải sống
trong vất vả, những linh hồn không bao giờ quay trở về.
Năm nào chúng tôi cũng họp nhau và đi viếng nghĩa trang. Tại đó bằng
lòng thành tâm của mỗi người chúng tôi đều cầu nguyện cho linh hồn
của người đã chết. Bởi vì chúng tôi đều là những người đã ôm họ vào
lòng và chứng kiến những phút giây cuối cùng của họ.
Hỡi những chiến hữu đã vào sinh ra tử cùng với tôi, hỡi những linh hồn
đã chết ở VN! Xin Chúa hãy cứu vớt linh hồn họ.
HẾT.
LINK Truyện:
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https://truyenhayhoan.com/doc-truyen/ky-uc-chien-tranh-3736124.html
LINK Chương này:
Chương 8
https://truyenhayhoan.com/doc-truyen/ky-uc-chientranh-3736124/chuong-8.html
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