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WORLD AIRWAYS TRỞ LẠI VIỆT NAM
By nhanvo - Date: 2005-05-25 09:00:41

HÃNG HÀNG KHÔNG WORLD AIRWAYS TRỞ LẠI VIỆT NAM:
NHỚ LẠI 30 NĂM SAU CHIẾN DỊCH “OPERATION BABYLIFT”
LTS: VATV chuyển ngữ từ bản tin của công ty World Airways phát hành ngày 1 tháng 4, 2005.
World Airways, chi nhánh của Công ty World Air Holdings, Inc., chuyên về những phi vụ vận tải
và chuyên chở du khách qua những dịch vụ quốc nội và quốc tế theo tiêu chuẩn đặc biệt.
World Airways cũng cung cấp nhiều dịch vụ cho quân đội Hoa Kỳ và những chuyến du lịch
xuyên lục địa. World Airways được thành lập năm 1948 và gồm có 16 chiếc phi cơ khổ lớn để
phục vụ thích hợp với khách hàng.
(Peachtree City, Ga.) 30 năm trước, một chuyến phi vụ đặc biệt của công ty hàng không World
Airways đã đưa 57 trẻ em rời Sàigòn và khởi đầu cho một công cuộc di tản trẻ mồ côi
“Operation Babylift” cùng với một vài hãng hàng không khác như Pan Am. Để kỷ niệm chuyến
phi vụ lịch sử ấy, World Airways sẽ đưa 20 thiếu nhi mồ côi ngày ấy trở về thăm quê hương
đất tổ của họ. Chuyến bay mang tên “Operation Babylift-Homeward Bound” sẽ rời Atlanta ngày
12 tháng 6, 2005, và sẽ ngừng tại tổng hành dinh của hãng tại Oakland, California, trước khi
thẳng cánh về Sàigòn. Được biết, khi về đến nơi, các hành khách đặc biệt này sẽ ở lại Sàigòn
2 ngày để thăm viếng và tham dự buổi tiếp tân tại đại sảnh của Dinh Độc Lập ngày xưa.
“Chuyến bay lịch sử của World Airways rời phi trường Tân Sơn Nhất ngày 2 tháng 4 năm 1975
là một hình tượng cô đọng đánh dấu lòng can đảm và nhiệt tâm của các nhân viên và giới lãnh
đạo tại công ty World Airways.” Ông Randy Martinez, Tổng Giám Đốc cũng là viên chức hành
chánh cao cấp của công ty này đã chia sẻ. “Không màng khó khăn, trở ngại, phi đoàn trưởng
và phó Ken Healy và Bill Keating đã theo lệnh của Ed Daly, nguyên tổng giám đốc công ty
đương thời, cất cánh rời phi đạo trong bóng đêm tăm tối. Trong chiếc máy bay chở hàng hóa
mẫu DC-8, 57 trẻ mồ côi được bay bổng thoát vùng Thái Bình Dương để tìm một cuộc sống
mới tại Hoa Kỳ.”
Chuyến bay đó đã khởi nguồn cho một công cuộc di tản “Operation Babylift” vĩ đại hơn của
chính phủ Hoa Kỳ trong suốt tháng 4 năm 1975. Đã có khoảng 4,000 trẻ em mồ côi được cứu
thoát và được nhận nuôi. World Airways đã cố gắng liên lạc được 20 trong số những trẻ mồ
côi ấy. Bây giờ, họ đã trưởng thành, trở thành những công dân Mỹ và thành công trên mọi lãnh
vực. Đa số các hành khách đặc biệt này là những trẻ em đã được di tản trong chuyến bay
ngày 2 tháng 4, 1975 và một số đã được di tản trong những chuyến bay kế tiếp. Chiếc máy
bay chở hành khách của World Airways mẫu MD-11 mang tên “Homeward Bound”--tạm dịch là
“Trở Về Mái Nhà Xưa”, sẽ được sơn phết lại theo hai mầu đỏ và trắng cùng với nhãn hiệu biểu
trưng của công ty thời 1975.
“30 năm trước, World Airways đã mở rộng cửa đưa tôi đến một cuộc sống mới tại Hoa Kỳ,”
theo anh Jeff Thanh Gahr, một trong những hành khách bất đắc dĩ trẻ nhất trong chuyến máy
bay ngày 2 tháng 4, 1975 và sẽ là một trong những hành khách trong chuyến “Trở Về Mái Nhà
Xưa.” Anh Gahr hiện là kỹ sư tại công ty Boeing.
Ông Martinez và một số quan khách sẽ tháp tùng những hành khách đặc biệt trong chuyến hồi
hương này. Các cựu phi công và nhân viên nguyên thủy của những chuyến bay lịch sử kia
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cũng đã được mời tham dự. Đặc biệt, sẽ có mặt của ông Ross Meador, người đã đưa 57 em
bé từ viện mồ côi Friends of the Children of Vietnam do ông cai quản và bà Shirley
Peck-Barnes, tác giả của cuốn sách “The War Cradle”. Bà Shirley đã giữ chặt mối giây liên lạc
với các trẻ mồ côi này từ 30 năm qua.
“Đa số những người trong nhóm 20 trẻ mồ côi này chưa hề có cơ hội về Việt Nam thăm quê
hương của họ.” Ông Martinez cho biết thêm. “Chúng tôi tuyên đoán chuyến đi này sẽ gây
nhiều cảm xúc và mãn nguyện cho chính những người con nuôi này, cho gia đình của họ, và
cả nhân viên của chúng tôi. Nỗ lực cảm kích này đã chứng tỏ một văn hóa nhân ái mà World
Airways đã liên tục ấp ủ, bồi dưỡng bao năm qua.”
(Lê Thùy Lan chuyển dịch)
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