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Thiếu Tá 
Nguyễn Du 
và tôi

WingmanF5
Trần Hữu Kim

"So much owed by so many to so few" 
Winston Churchill

Phi-vụ chót trong ngày 30/4/1972 của Phi-đoàn 
528 Hổ-cáp gồm có: Th/tá Nguyễn Du Scorpion 111 
leader, Th/úy Kim wingman cất cánh từ Đà-nẵng và 
đến vùng trời Quảng-Trị vào khoảng 4 giờ. Sau khi 
liên-lạc với L-19, phi-tuần phải chờ ngoài biển 15 phút 
B-52 thả bom phía tây của target.

Tháng 6 năm 1971, tôi và 3 tên lính mới tò te mới 
ở Huê-Kỳ về, lò dò vào Phi-đoàn Hổ-Cáp 528 trình-
diện Sĩ-Quan Trưởng Phòng Hành-Quân. Ông Đại-úy 
trẻ măng, gầy gầy, đẹp trai, mặc áo bay cam, đầu ông 
đội cunt-hat với kính pilot gài trên nón. Ông ngồi ngã 
người ra sau, hai chân để trên bàn. Đ/úy Du nhìn 4 
thằng pilot sữa tụi tôi đứng chào nghiêm chỉnh trình-
diện, ông cười cười: "Thôi nghỉ đi, đứng nghiêm làm 
quái gì, tụi mình cùng là dân cà-chớn chống xâm lăng 
mí nhau cả, mấy ông gọi tôi bằng anh Du hay Đ/úy 
Du cũng được. Các ông đi kiếm Đ/uý Hiển đầu bạc để 
huấn-luyện hành-quân, mấy ông check out lẹ lẹ đi, phi-
đoàn tổng cộng chỉ có 17 người cần mấy ông lắm”. Đến 
lúc này tôi mới dám nhìn kỹ hơn, ngực áo ông tên Du, 
trên bàn có bảng khắc chữ Nguyễn Du.

Tôi giật mình: ông Đ/uý này là Đ/uý Nguyễn Du 
thật sao? Những ngày học bay bên Mỹ, cái tên Nguyễn 
Du được gắn liền với những câu chuyện gần như 
huyền-thoại của một anh-hùng KQVNCH. Nguyễn 
Du: VC killer, người nhiều huy-chương nhất KQ, nhảy 
dù nhiều lần nhất KQ, nhiều đào nhất KQ và ông đã 
đền nợ nước. Ở phi-đoàn một thời gian ngắn, tôi khám 
phá những huyền-thoại Nguyễn Du đều đúng ít nhất 
75% còn chuyện ông ngủm là sai 100% bởi vì ông Du 
còn sống nhăn răng!!!

Phi-tuần chờ thêm 5 phút nữa để khói và bụi tan 
và bay đi khỏi target, L-19 bắn trái khói và chỉ-điểm 
mục-tiêu. 

- Scorpion 111: "Hai, 6 passes, random pattern". 
- Scorpion 112: "Roger 6 passes".
Vừa thả xong trái bom số 6, trái bom chót của số 

1, số 1 gọi liền số 2 
- Scorpion 111: "Hai đừng thả, theo tôi".
- Scorpion 112: "Roger, out dry". Số 2 không thả 

trái bom chót lên 6,000 ft. theo số 1.
- Scorpion 111: "Hai, tụi nó bắn ông từ trong đám 

cây, north-west, 200 mét từ target. Ông theo tôi, tôi bắn 
mini-gun chỉ chỗ cho ông, trái bom chót ráng thả cho 
trúng tụi nó"

- Scorpion 112: "Roger last pass".

Thực-tập để check-out hành-quân chẳng vất-vả 
gì lắm, ngày ngày ra hòn Ong phía ngoài Quảng-Ngãi 
thả bom thứ thiệt, thả napalm, bắn mini-gun. Nếu mọi 
IP đều bận hành-quân Đ/uý Du xếp mấy thằng lính 
mới tụi tôi đi theo ngồi ghế phải, ông Du gọi là để quen 
thuộc chiến-trường. Đ/uý Trung già nghe Ông Du nói 
thế bèn phán cho bài xanh rờn: "Địt mẹ, quen thuộc 
chiến-trường cái khỉ mốc, đi hành-quân mà ngồi ghế 
phải tiếng của KQVN cộng huề gọi là "tháp tùng tử" 
đó mấy con". Đ/uý Du nghe rồi cười cười, tụi tôi nghe 
rồi rởn tóc gáy, ghê bỏ mẹ! Chuyến "tháp tùng tử" đầu 
tiên tôi đi với Đ/uý Du, ông thả bom kiểu ông gọi là 
đánh võ rừng, đi đường thiên-long-bát bộ, đánh tùm 
lum. Sau khi thấy trái khói và nghe lời hướng-dẫn của 
L-19, từ 20,000 ft ông roll-in hot liền tù tì, thả trái bom 
đầu xong, pull-up 4-5 Gs, quẹo gắt 70-75 degrees bank, 
turn up-side down, pull Gs, roll-in hot, thả bom, pull-
up, 4-5Gs, bank, right-side up, up-side down, một vài 
lần phi cơ rung dữ-dội còi kêu e é điếc tai báo động phi 
cơ sắp stall. Lính mới tôi hai tay ôm cứng ghế ngồi nín 
thở cắn răng chịu trận. Đ/uý Du làm 6 passes, tôi thấy 


