Phải khó khăn, với nhiều kiên nhẩn và thì giờ tôi mới tìm được
video khoảng 5 phút của người nữ reporter tường trình về The
Mysterious War Memorial không biết do ai dựng nên, nằm ở
một đồi núi hẻo lánh tại TB Colorado, Hoa Kỳ.
Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam theo nhận xét của tôi đề
cập đến cuộc chiến từ năm 1945- 1975, trong đó có ghi khắc
nhiều thứ tiếng Anh, Việt, Laos, Campuchia. Tôi khá ngạc nhiên
khi đọc được dòng chử sau trên mặt của đài, thật cảm động đến
rơi lệ:
"Nếu khóc than mà tôi có thể biến đổi tiến trình sự việc, thì
dòng lệ của tôi sẽ đổ xuống không ngừng cho đến ngàn thu."
Ngoài đài chính, còn có nhiều bia nhỏ nằm rải rác nơi khu rừng
khá rộng. Trong một bia tôi đọc được bài thơ:
"Khi mơ ước mãi không thành hiện thực
Sẽ trở thành viên đá tưởng lì trơ
Để óc tim ta nặng trĩu không ngờ.
Ta hất xuống những thường không dư lực."
Một bia khác khắc:
"Ai bảo trời không có mắt"
Một bia khác khắc bằng tiếng Pháp.
Rõ ràng đài nầy có sự góp tay của người có khả năng tiếng
Việt lưu loát.
Cuối video có hướng dẫn đường đến đài tưởng niêm.

Xin cám ơn những người đã mất khá nhiều thời giờ và tâm huyết
dựng tượng đài để ghi nhớ những người anh em của chúng tôi đã
nằm xuống cho cuộc chiến 1945-1975
Xem xong mà lòng tôi nặng trỉu tâm tư về cuộc chiến đã giết
bao nhiêu triệu sinh linh.
Xin cho những người đã nằm xuống vì cuộc chiến được an
nghỉ chốn an bình, nơi không có hận thù, chém giết.
TVMinh

Khu Đài Tưởng niệm chiến tranh Việt Nam có cả tiếng Việt bí
mật được phát giác giửa vùng đồi núi vùng Gunnison, Colorado,
Hoa Kỳ. Đúng là Danh dư và Trách Nhiệm của một chiến
binh. TNT
Somewhere in Colorado...

Once the military.com site opens, it takes a few seconds for the
video to automatically start. This is from some dirt bikers along
the continental divide near Gunnison, Colorado, where I'm not
sure, who stumble upon a Vietnam memorial in the woods.
Whoever did it, put a lot of money into it. Spooky, to say the least.
Interesting, I never was aware of it's existence. Who ever
caused it to be there is a true patriot. As usual the
government is non committal at best over it.....some vets
must be aware of it as I saw numerous 7.62x51 and 30.06
rounds on one of the ledges between the stones.
Hope you can open this and view it at full screen quite interesting
to say the least as to the location and how did it get there. My
Vietnamese is very rusty, not to say it was very good to start with.

http://www.military.com/video/operations-and-strategy/vietnamwar/vietnam-memorial-on-remote-trail/2805626482001/

