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YẾU KHU TÂN SƠN NHỨT
Năm 1955- 1956, Không Quân Việt Nam lần lượt
tiếp nhận các căn cứ do Không Quân Pháp bàn giao lại.
Tân Sơn Nhứt là căn cứ thứ ba (sau Nha Trang và Biên
Hòa) nên được đặt tên Căn cứ 3 KQVN. Trên phương
diện lãnh thổ, Căn cứ 3 thuộc Yếu khu Hạnh Thông Tây
- Tân Sơn Nhứt. Yếu khu này gồm các yếu điểm sau đây:
• Yếu điểm Hạnh Thông Tây
• Yếu điểm TSN (Căn cứ 3 KQ)
• Yếu điểm Trần Hưng Ðạo (tức Bộ Tổng Tham
Trận Mậu Thân 1968 tại
Mưu QLVNCH).
Bộ chỉ huy Yếu khu đặt tại Tổng hành dinh Bộ
CCKQ Tân Sơn Nhứt
TTM, Chỉ huy trưởng Tổng hành dinh kiêm Chỉ huy
và cái chết của cố Ch/Tướng
trưởng Yếu khu.
Riêng Yếu điểm TSN gồm có:
• Căn cứ 3 KQ
• Căn cứ Hoàng Hoa Thám (Nhảy Dù)
Thiên Ân
Bộ
chỉ huy Yếu điểm đặt tại Bộ chỉ huy phòng thủ
(viết theo lời kể của Ðại tá Phùng Văn Chiêu)
Căn cứ 3 KQ. Sĩ quan Phòng thủ Căn cứ kiêm nhiệm
Chỉ huy trưởng Yếu điểm.
Hình trên: Th/Tướng Võ Xuân Lành đang gắn huy
Căn cứ 3 KQ có một vòng đai ngoài dài 21 cây số
chương cho Đ/Tá Phùng Văn Chiêu
do Tiểu Ðoàn 2 Công Vụ (TÐ2CV), được Biệt khu Thủ
đô biệt phái tới để bảo vệ phi trường. Vòng đai phía
LỜI NÓI ÐẦU:
trong căn cứ do Ðoàn Phòng Vệ trách nhiệm, quân số
Khi viết về những chiến công của quân chủng vừa đủ để canh gác cổng ra vào và tạm thời đảm nhận
Không Quân, người ta thường đề cao, ca tụng giới phi nhiệm vụ của Quân Cảnh để đi tuần tiễu, chỉ còn lại
hành. Ðiều đó cũng không có gì lạ bởi vì phi hành là lực chừng một tiểu đội để ứng chiến.
lượng chiến đấu, là sức mạnh chính của Không Quân.
Nhưng nói như thế không có nghĩa là giới 'không phi
Từ năm 1959-1960,
hành' không góp phần công lao vào những chiến tích hào
địch quân bắt đầu gia tăng
hùng của quân chủng. Những người lính kỹ thuật đã âm
hoạt động trong Nam. Vì
thầm đổ mồ hôi để bảo đảm an toàn cho người phi công,
thế quân đội VNCH cũng
những chiến sĩ phòng thủ ngày đêm vững tay súng để bảo
được bành trướng để đối
vệ vòng đai căn cứ, v.v...
phó với tình hình mới. Tại
Trong Tết Mậu Thân 1968, hầu hết mọi căn cứ
TSN, Không Ðoàn 33 Chiến
Không Quân trên lãnh thổ VNCH đều bị Việt Cộng tấn
Thuật được thành lập (1965công, nhưng nặng nhất phải là căn cứ Tân Sơn Nhứt. Với
66). Ðể làm giảm tiềm năng
lực lượng lên tới một trung đoàn, Việt Cộng tưởng sẽ tràn
chiến đấu của KQ/VNCH,
ngập căn cứ dễ như trở bàn tay, nhất là sau khi một tiểu
VC ra sức phá hoại căn cứ.
đoàn gồm 300 tên đã lọt vào phi truờng. Nhưng trước sự Cùng với việc cho nội tuyến đặt bom phá hoại Phi cảng
chiến đấu quả cảm của những người lính 'không quân TSN, chúng pháo kích căn cứ quân sự bằng các loại
đánh bộ', Việt Cộng đã bị thảm bại, 187 tên bỏ xác tại súng cối 61, 82 ly, và cho đặc công lẻn vào phá hoại
trận, chưa kể một số khác được đồng bọn mang đi.
(năm 1966).
Bài này được người viết đúc kết theo lời kể lại của
Trước tình hình đó, Bộ TTM, Bộ Tư Lệnh KQ và
Ðại tá Phùng Văn Chiêu - nguyên Chỉ huy trưởng Yếu các lực lượng Hoa Kỳ đồn trú trong Yếu khu nhận thấy
Khu Tân Sơn Nhứt, không ngoài mục đích vinh danh cần phải cải tổ hệ thống phòng thủ lãnh thổ. Từ đó,
những chiến sĩ phòng thủ anh hùng của quân chủng Yếu khu Hạnh Thông Tây - Tân Sơn Nhứt bị giải tán
Không Quân 35 năm về trước.
để thành lập một yếu khu mới (Yếu khu TSN) và trao
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• Thiên Anh Hùng Ca KQVNCH
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