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Từ thuở bé tôi đã nghe người ta nói “nhứt điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng”. Tôi
không biết người xưa so sánh bốn loài vật nầy bằng ý nghĩa chi…? Tôi chưa
một lần thấy con Đại Bàng, tôi chỉ biết đại bàng qua văn chương, âm nhạc và
biểu tượng… Tuy nhiên, chim đại bàng vẫn là niềm kiêu hãnh trong tôi cho dù
là niềm kiêu hãnh mơ hồ.
Đại bàng là loài chim lớn nhứt trong các loài chim. Đại bàng thuộc bộ Ưng (chim ưng), họ Accipitridae. Đại
bàng có khoảng bảy mươi mốt loài, sống rải rác trên các châu lục. Châu Á, Châu Âu, Châu Phi với khoảng
sáu mươi loài. Mười một loài còn lại chia ra sống ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Úc. Đại bàng lớn nhứt nặng
khoảng hơn mười ký, chiều dài khoảng hơn một mét, sải cánh gần hai mét… Đại bàng nhỏ nhứt nặng khoảng
nửa Ký và dài khoảng năm tấc. Đại bàng hiện nay có sải cánh từ một mét rưỡi tới hai mét… Cơ thể đại bàng
mái nặng hơn đại bàng trống khoảng hai mươi lăm phần trăm trọng lượng... Có tài liệu khác cho biết - đại
bàng nặng tới ba mươi ký và sải cánh rộng hơn ba mét. Trên thực tế hiện nay chỉ có năm loài đại bàng còn
tồn tại. Theo (Raptors of the World).
Đại bàng là loài chim thích sống trên những ngọn núi cao, làm tổ cũng trên những ngọn cây cao. Đại bàng tha
các cành cây về làm tổ, tổ đại bàng lớn, kiên cố… Mùa sinh sản, đại bàng chỉ đẻ có hai trứng, nở ra hai con,
nhưng “oái oăm” thay cho đại bàng là không thể nuôi cùng một lúc cả hai con. Do đó hai chim đại bàng con
phải một phen chiến đấu sinh tử một mất một còn. Con còn sống sẽ được (cha mẹ) nuôi cho tới lúc trưởng
thành… Thức ăn của đại bàng là các loài rắn, và các loài cá…
Tuổi thọ trung bình của đại bàng khoảng trên dưới bảy chục năm hoặc hơn… - là loài chim sống thọ nhứt
trong các loài chim. Con người ngày xưa mà sống tới chừng đó năm được cho là “nhân sinh thất thập cổ lai
hy”. Với con người mà sống tới bảy mươi năm hoặc hơn thì theo thời gian cơ thể chỉ có già nua lọm khọm rồi
chết nhưng với đại bàng thì khác vì trong bảy mươi năm đó đại bàng phải tự thay đổi cơ thể một lần trong đời;
thay đổi một lần trong đau đớn ê chề để tồn tại. Giai đoạn đầu đại bàng sống khoảng ba lăm tới bốn mươi
năm, hay hơn - thì cơ thể trở nên nặng nề bởi bộ lông quá dày… không thể bay cao, bay nhanh, còn cái mỏ
cũng như móng vuốt ở hai chân cũng đã cùn, rất khó khăn mỗi khi đi săn mồi... Để kéo dài cuộc sống, buộc
đại bàng phải tự mình làm một cuộc đại “giải phẫu” bản thân, thời gian tự giải phẫu ước tính khoảng sáu, tới
bảy tháng… Trước tiên đại bàng chuẩn bị thức ăn dự trữ đầy đủ trong tổ trước, sau đó đại bàng tha về tổ một
cục đá lớn. Đại bàng cố nhịn đau, lấy cái mỏ đập mạnh vô hòn đá; đập cho tới lúc hai cái hàm bể rồi bung ra…
Khi mỏ mới mọc ra cứng cáp, đại bàng tiếp tục lấy cái mỏ mới bẻ gãy hết móng, vuốt đã hết sắt bén ở các
ngón chân. Một khi các móng vuốt ở các ngón chân mọc ra và cứng cáp thì đại bàng lại dùng cái mỏ nhổ bỏ
hết bộ lông rậm rạp, nặng nề trên mình… Thời gian sáu tháng trôi qua, đại bàng tự thay đổi cuộc đời của
chính mình và giờ đây đại bàng ngang nhiên sống thêm ba mươi năm nữa… cho tới tuổi bảy mươi…! Nếu
không có một ý chí mãnh liệt, kiên trì thì không thể làm nổi… cuộc tự giải phẫu bản thân mà không thuốc gây
tê của đại bàng quả là anh hùng…
Ngoài ra đại bàng là loài chim không bao giờ sợ dông mưa gió bão. Bão càng lớn đại bàng càng vùng vẫy
thích thú… Đối với đại bàng dông mưa gió bão là một dịp để thử sức chính mình, rèn luyện chính mình để
vượt qua mọi gian nguy thử thách… “Đầu - Cánh - Chân” của đại bàng đều được dùng làm biểu tượng cho
sức mạnh và sự dũng cảm… Tự cổ chí kim người ta ca ngợi đại bàng là “Anh Hùng”. Nguyên do có thể là hai
lý do: Chấp nhận đau đớn để làm mới bản thân. Chấp nhận nguy hiểm để tồn tại. Và còn một nguyên do nữa,
đó là: đại bàng giống một ẩn sĩ tài ba nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng chuyện thế sự thăng trầm bên ngoài đều
nắm rất rõ và hễ có dịp là bước ra giúp đời.
Ở Châu Âu, ngày xưa thường hay lấy hình ảnh đại bàng làm biểu tượng cho quân đội. Hình ảnh đó được tìm
thấy nơi các bia đá, trên các tấm khiên (thuẫn) hoặc tranh vẽ từ trong các truyện cổ tích… Thời đế chế La mã
và đế chế Babylon cũng chọn đại bàng làm biểu tượng. Người Hy Lạp xem đại bàng là biểu tượng của thần
Zeus. Năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy, bài hát “Eagle” do hai thành viên trong nhóm Benny Anderson

& Bjorn Ulvaeus sáng tác. Ý tưởng của nhạc phẩm là ước mơ có một đôi cánh đại bàng để bay tới những nơi
theo ước muốn…!
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chọn (Chim Đại Bàng Đầu Trằng) làm biểu
tượng cho quốc gia, đó là Ngày (20.6.1782). Sự chọn lựa mang một ý
nghĩa to lớn; to lớn hơn là để kỷ niệm thời gian của cuộc chiến (1775 –
1783). Tiếng súng nổ gầm vang vào một buổi sáng đầy sương mù làm
cho con chim đại bàng giật mình tung cánh hùng dũng bay ngang qua
đoàn quân… Từ đó tới nay biểu tượng chim đại bàng đầu trắng có mặt
khắp nơi, từ một đô-la cho tới đồng 25 xu, trên cửa sổ của các tòa nhà
chính phủ, trên vé may bay… Cơ quan tình báo bộ quốc phòng NSA có
hình ảnh chim đại bàng đầu trắng.
Đại bàng đầu trắng niềm kiêu hãnh của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và
cũng là niềm kiêu hãnh của mỗi người dân Hoa Kỳ, giới tinh hoa Hoa Kỳ - với giá trị tự do, dân chủ và lòng tin
tuyệt đối nơi đấng quyền năng Thiên Chúa mà trên tờ bạc Hoa Kỳ có in hàng chữ “In God We Trust” như là
một sự khẳng định niềm tin tuyệt đối đó. Người dân Hoa kỳ gắn bó và tồn tại cho tới ngày hôm nay là nhờ
Kinh Thánh. Bởi Hoa Kỳ không có khái niệm đồng bào nhứt thể như các quốc gia khác. Kinh Thánh là chất
keo thiêng liêng nối kết các tâm hồn yêu Chúa lại với nhau, bằng “Sự Thật & Tín Lý”. Đó cũng là niềm tin để
vượt qua tất cả mọi gian nan thử thách. Người dân Hoa Kỳ mà đánh mất đi “Sự Thật & Tín Lý”. Nghĩa là: “Để
cho cái ác trỗi dậy như: Gian lận, tham lam, tráo trở trong hành động, lời nói, không tôn trọng Hiến Pháp, sống
tha hóa chạy theo tư lợi, quyền lực, dục vọng - sa đọa về chính trị - đặt đảng phái lên trên tổ quốc và xa rời
Thiên Chúa”. Tất nhiên hậu quả đau thương sẽ xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Giáo sĩ Hồi giáo Feisal
Abdul Rauf đã viết: “cụm từ "In God We Trust " đã có tầm ảnh hưởng với Hồi Giáo Học”. Và một học giả Hindu
Mỹ, viết rằng “Sự hiện diện của cụm từ "In God We Trust " trên tiền tệ của nước Mỹ là một lời nhắc nhở có
Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, cho dù chúng ta có tin hay không”.
Ngày nay tuổi thọ của Hoa Kỳ cũng đã xấp xỉ - hai trăm năm mươi năm (250) tuổi, như vậy là Hoa Kỳ đã sống
thọ gấp bốn lần tuổi đời của một con chim đại bàng. Trong hai thế kỷ rưỡi đó, Hoa Kỳ chính là con chim đại
bàng đầu trắng giàu có, hiên ngang, hùng dũng đương đầu qua chính bản thân mình và đương đầu qua hai
cuộc thế chiến cũng như chặn đứng chủ nghĩa vô thần góp phần lớn công lao ổn định hòa bình. Hoa Kỳ vẫn
dẫn đầu, về: kinh tế, y tế, quân sự, giáo dục, khoa học. Đồng Mỹ Kim vẫn là đồng tiền được nhiều nước lưu
trữ… Thế nhưng, sức mạnh, đạo đức, tinh hoa Hoa Kỳ mờ nhạt, bắt đầu, từ ngày (29.1.1979), ông Đặng Tiểu
Bình là nhân vật quyền hành đầu tiên kể từ năm (1949) sang Hoa Kỳ bắt tay ông tổng thống Jimmy Carter…
(chưa nói trước đó Kissingger và Nixon bắt tay với Trung Quốc, bỏ rơi VNCH). Trong bốn mươi năm qua các
đời tổng thống Hoa Kỳ tận tâm giúp đỡ mà Trung Quốc thoát ra khỏi cảnh nghèo khổ… Trung Quốc từ chỗ ẩn
thân rồi hiên ngang bước ra thế giới công khai “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc…” lấn lướt cả Hoa Kỳ
và thế giới trên tất cả mọi phương diện, kế cả các định chế LHQ…
Con chim đại bàng đầu trắng Hoa Kỳ ngày nay mang trong mình bộ
lông quá dày, bước đi chậm chạp nên phải “cúi gập lưng”. Chim đại
bàng đầu trắng ngày nay phải “quỳ gối” khắp nơi để xin mọi người nhủ
lòng thương xót. Chim đại bàng đầu trắng Hoa Kỳ - mỏ và móng vuốt
đã mòn. Mòn theo nhiều nghĩa: Mòn về đạo đức, mòn về giáo dục một
chiều, mòn về sa đọa chính trị, mòn về định chế pháp lý (tòa án), mòn
về mất niềm tin, mòn về xa rời Thiên Chúa…
Là một quốc gia Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hy vọng rằng con chim
đại bàng đầu trắng hãy tự đập cái mỏ cùn của mình vô tảng đá cho vỡ toang ra; bẻ hết móng vuốt đã vô
dụng... Và, cuối cùng là trút bỏ lớp lông, hôi hám nặng nề nhằm đổi mới bản thân cũng như khôi phục giá trị
đã mất... Đồng thời lấy lại phong độ anh hùng của một thời huy hoàng để rồi cất cánh tung bay dù cho bầu
trời, có - gió, dông, mưa, bão…
Mong Lắm thay!
Trang Y Hạ
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