Tháng 4, 35 năm trước. 78 đứa trẻ từ sơ sinh đến 7-8 tuổi đã chết trong chuyến bay định mệnh ngày
4/4, chuyến bay quân sự đầu tiên trong chiến dịch vận chuyển 3.300 đứa trẻ người Việt sang Mỹ và một
số nước Tây, mang tên Chiến dịch Babylift.
Hiện NCHCCCL đã nhận được 31 đề nghị tìm gia đình nguồn cội tại Việt Nam từ những người trẻ tuổi vốn
là trẻ Babylift, tuy từ đầu họ đã được mặc định là “trẻ mồ côi”. Trong NCHCCCL số 29 này, đoàn “Chiến
dịch Đoàn tụ - Trở về Việt Nam 2010” với hơn 20 người trẻ tuổi mang quốc tịch Mỹ, Anh, Pháp, Na Uy,
Australia, sẽ có mặt trong trường quay. Họ là những đứa trẻ Babylift của 35 năm trước, đã trưởng thành
trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi, được học hành đến nơi đến chốn. Ở tuổi xấp xỉ 40, họ đã ít
nhiều thành đạt và trải nghiệm và đều có chung một điểm. Đó thường được gọi là cảm giác “khủng
hoảng bản thể” khi mà một người bị ngắt ra khỏi đất mẹ của mình, lớn lên với vô vàn câu hỏi (vốn
thường trực trong văn hoá Phương Tây) mà không thể trả lời: Tôi là ai? Những gì đã làm nên tôi?
Một con người đặc biệt cũng tham gia chương trình. Sơ Susan MacDonald, người phụ nữ vào năm 1975,
bằng sự chăm sóc của mình, đã tham gia Chiến dịch không vận cô nhi; và suốt 35 năm qua, đã hết lòng
quan tâm đến họ. Lòng nhân từ của bà thể hiện qua thông điệp: Điều quan trọng nhất, là làm cho các
em hiểu, những người mẹ đẻ của các em luôn yêu thương các em; và không gì tốt hơn là tìm được người
ruột thịt tại Việt Nam cho mỗi một em.
Cuối tháng 3 năm 1975.
Hàng triệu đồng bào bị bỏ lại khi quân đội Việt Nam cộng hòa rút chạy khỏi các vùng chiến thuật. Những
con đường chạy loạn từ Huế, Đà Nẵng, Chu Lai, hay từ cao nguyên về vùng duyên hải – hàng ngàn đứa
trẻ đã thất lạc gia đình.
Tính đến trước chương trình live số 29 này, NCHCCCL đã đoàn tụ được 27 trường hợp trong tập hồ sơ có
tên là “Đường Bảy”. Nếu tính số năm mà họ phải sống ngoài đời không một người ruột thịt, không gốc
gác, đã là (35 năm x 27). Gần một ngàn năm. Một thiên niên kỷ.
35 năm hòa bình, những đứa trẻ tìm về cội nguồn, mẹ cha còn đi tìm lại những đứa con. Những chia ly
bởi chiến tranh đang lành dần, khi dòng máu Việt thắm tươi đang chảy trong huyết quản mỗi chúng ta.
Kính mời theo dõi NCHCCCL – Một dân tộc thống nhất, vào tối ngày mùng 4 tháng Tư, 20h10 trên VTV1,
VTV4 và VTV9.
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Cô nhi viện Ghềnh Ránh tại Qui Nhơn những năm 1970.
Child at Ghenh Rang Orphanage (Quy Nhon, Binh Dinh) in the year of 1970. During the end Vietnam war
ending, all most of these child had been moved to Go Vap orphanage (Saigon) to preparing for babylift
operation April 1975....

Safi Kim (http://haylentieng.vn/vp/tintuc/chitiet.14.1742.8632.html) được Sơ Susan chăm sóc. Safi là một
trong những trẻ em may mắn sống sót sau tai nạn C-5A của chiến dịch Babylift. Live 29 này, Safi cùng Sơ
Susan cũng sẽ tham dự Như chưa hề có cuộc chia ly...

