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Du tỉnh bơ: "Sống chết có số, thày số Huỳnh-Liên nói là 
con trai của gia-đình tôi sẽ không ai sống quá 25 tuổi, 
anh tôi chết trước 25 tuổi, mẹ, số trời đã định chết thì 
chết chứ sợ cóc gì!". Tôi nghe mà ớn xương sống.

Scorpion 112 muốn xuống thả trái bom còn lại và 
bắn mini-gun để VC không ra khỏi đám rừng nhưng sợ 
đạn và mảnh bom trúng Th/tá Du. Scorpion 112 xuống 
thấp 500 ft làm dry pass hy-vọng VC thấy nhiều phi cơ 
trên trời và nhào xuống nhào lên sợ không dám ra! Khi 
Scorpion 112 lên trở lại 6,000 ft, Th/tá Du gọi lên lần 
cuối-cùng, vẫn với giọng nói rõ-ràng và bình-tĩnh.

- Th/tá Du: "Tụi nó tới rồi"
T i ế n g 

gọi trên tần 
số của một 
P h i - t u ầ n -
trưởng thuộc 
phi-đoàn 528: 
" S c o r p i o n 
112, anh gần 
hết xăng rồi, 
về đáp đi có 
nhiều phi-tuần ở đây rồi". 

Scorpion 112 đi phi-vụ với 2 phi cơ bây giờ trở 
về một mình. Scorpion 112 bay ra biển bỏ trái bom và 
2 bình xăng phụ, lên 10,000 ft bay với maximun en-
durance speed, gọi phi-trường, declare emergency đáp 
an-toàn.

Operation rescue Th/tá vẫn tiếp-tục đêm đó và 
sáng hôm sau, vài chiếc trực-thăng bị trúng đạn rớt.

Vài tháng sau phi-đoàn nghe tin đồn, báo Hồng-
Kông đăng hình Th/tá bị xử tử-hình, ném đá chết ở 
Quảng-Trị.

Anh Du! hồi xưa anh kể cho tôi nghe truyền 
thống của dân khu-trục A-1: để tưởng nhớ người bạn 
gẫy cánh trên chiến-trường các pilot bay trên nơi bạn 
mình rớt mở canopy ném xuống cho bạn một bao 
thuốc lá Lucky-strike. Hôm nay nhớ anh, viết về anh, 
tôi đốt một điếu thuốc để đây cho anh, mong anh thích 
Marlboro lights .

Anh Du ơi! Vĩnh-biệt.
Scorpion one one two over.

 • WingmanF5
 Trần Hữu Kim

Lời giới thiệu BBT:
Ngày 18 tháng 11 năm 1974 (tức mồng 5 tháng 10 

âm lịch năm 1974), 2 chiếc gunship của Phi Đoàn 225 Ác 
Điểu bay cover cho một trực thăng slick vào tải thương 
cho một tiền đồn tại Hải Yến, Cà Mau do 1 đơn vị thuộc 
Đại đội 3/Tiểu đoàn 536/ĐPQ trấn đóng đang bị VC bao 
vây trên 20 ngày không giải tỏa được. Chiếc gunship số 1 
(lead) do Đ/u Trần Đức Thưởng và Trung Úy Mạnh lái, 
chiếc gun 2 của Trung úy Nguyễn Anh Tuấn và Thiếu Úy 
Quách Dũng Tiến (Khóa 72A & Khóa 2 Hoa Tiêu TT) 
đang quần thảo với địch thì bị bắn rơi, hai hoa tiêu hy 
sinh, cơ phi và xạ thủ được chiếc gun 1 cứu thoát. 

Câu chuyện bắt đầu từ bài „Ác Điểu Ngày Về“ 
của anh Phi Yến 51 (Tr/u Nguyễn Th. Mẫn) được đăng 
trên Cánh Thép và đăng lại trên HQPD với nhiều uẩn 
khúc ban đầu, đã được làm rõ hơn qua sự đóng góp của 
các nhân chứng và những người trong cuộc trên HQPD. 
Một câu chuyện chinh chiến bi hùng của KQVNCH gây 
nhiều thương tâm và xúc động cho độc giả. HQPD xin 
phép ghi lại tóm tắt diễn tiến câu chuyện trong mục đích 
vinh danh những phi công anh hùng cũng như toàn Phi 
hành đoàn trong phi vụ trên đây. HQPD xin đặc biệt cám 
ơn  NT Trần Đức Thưởng (TPC gunship 1), chị Hải Yến  
đã giúp nhiều chi tiết làm sáng tỏ câu chuyện (toàn câu 
chuyện có thể xem tại „Ác Điểu Ngày Về“ đăng trong mục 
„Tử Sĩ trên HQPD).  

Vừa thiếp đi trong giấc ngủ, 
tiếng điện thoại reo đánh thức tôi, 
nhìn đồng hồ ở bàn 9:15 pm. Bên 
kia đầu giây, một người bạn trong 
đơn vị cũ:

-Thưởng, có người nhắn trên web site Cánh Thép 
muốn biết về cái chết của Trung úy Nguyễn anh Tuấn 
trong phi vụ hộ tống trực thăng cứu thương ở một tiền 
đồn phía nam của tỉnh Cà Mâu. 

Rải Rác Biên Cương 
Mồ Viễn Xứ

(Chuyện tiếp nối
„Ác Điểu Ngày Về“)

Trần Đức Thưởng
Hải Yến


