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súng máy ở thân tầu. Pilot và Copilot bị vướng trong 
ghế bay, mặc dù cố gắng nhìn vào con tầu nhưng tôi vẫn 
không thấy bóng dáng, họ bị thân tầu đè bẹp. Trước khi 
rời vùng tôi vòng một vòng cuối chung quanh con tầu, 
nhưng vẫn không thấy pilot và copilot. Cất cánh lấy cao 
độ, lòng tôi buồn vời vợi, dưới kia tôi đã bỏ lại 2 đồng 
đội, họ đã anh dũng đi sâu vào lòng đất mẹ. Chuyến bay 
định mệnh, đơn vị tôi mất 2 sĩ quan ưu tú, họ hy sinh 
chỉ vì muốn những những người khác sống. Hình ảnh 
con tầu nổ trước mắt vẫn đeo đuổi tôi tới bây giờ.

"Rải rác biên cương mồ viễn xứ.
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh.
Chiến bào thay chiếu anh về đất." 

ba câu thơ của Quang Dũng làm tôi bật khóc.

Năm ngoái trong một chuyến đi Houston tôi tình 
cờ gặp người em ruột của Trung úy Nguyễn anh Tuấn, 
anh cho biết, anh mới ở Việt Nam về, chuyến về VN của 
anh mục đích là đi kiếm hài cốt của Trung úy Tuấn.

Tôi có hỏi anh kết quả, anh lắc đầu nói :
- Có lẽ chẳng bao giờ kiếm được anh Thưởng ạ.

Ps. Chuyện kể trên đây là câu chuyện thật, từ địa 
danh cho đến nhân vật. Chiếc trực thăng tải thương đã 
bay lên cao, có lẽ anh quá hốt hoảng. Đáng nhẽ chiếc trực 
thăng tải thương này phải đáp cạnh con tầu cháy, cứu 
những người còn sống, máy bay của tôi sẽ yểm trợ trên 
cao vì được trang bị súng đạn.

Trung úy Nguyễn Anh Tuấn có con trai 6 tuổi, vợ 
mang bầu 7 tháng.

Thiếu úy Quách Dũng Tiến độc thân.

• Trần Đức Thưởng

* * *
Lời kể Nhân chứng 2
(ĐCM, Sĩ Quan ĐĐ3/T Đ536ĐPQ, VN)

...Vụ máy bay bị bắn rơi nầy mình chứng kiến từ 
đầu đến cuối. Trong cuộc HQ nầy mình có tham dự, 1 
đơn vị thuộc Đại đội 3/Tiểu đoàn 536/ĐPQ bị bao vây 
trên 20 ngày không giải tỏa được. Có 1 Chuẩn úy trung 
đội trưởng bị thương gãy 2 chân tên Sơn, 1 tuần lễ không 
tải thương vì áp lực quá mạnh, trực thăng không đáp 
được. Mình đang đi phép nhưng bị điều động xuống 
gấp để chỉ huy 1 đơn vị khác nhảy vô vòng chiến bắt tay 
với quân đồn trú tấn công phá gọng kềm và tải thương. 
Hôm ấy mình nhớ không lầm có khoảng 8 hay 9 chiếc 

UH gồm 1 tải thương, 2 võ trang có gắn mỗi chiếc 2 
ống rocket loại tròn, mình nhớ mỗi ống khoảng trên 
30 quả Rocket, và 2 súng Minigun 6 nòng, những chiếc 
còn lại chở 2 trung đội thám báo của mình và đồ tiếp tế. 
Mình vô đợt đầu để nhảy xuống, vào tới mục tiêu tất cả 
nhưng không thể nào nhảy xuống được vì hỏa lực địch 
quá mạnh, máy bay chở mình bị trúng đạn 3 viên phải 
quay về nơi xuất phát là Chi khu Hải Yến. Chiếc máy 
bay bị trúng đạn chở mình không rơi phải đậu lại đó, 
có chuyên viên ở Cần thơ xuống sửa chữa, 3 ngày sau 
mới bay về Cần Thơ. Sau khi trở về thì mới vô Trung 
tâm hành quân Chi Khu bàn kế hoạch lại là không đổ 
quân mà mọi giá tải thương cho được nên mình không 
có đi nữa. Chuyến đi nầy có 1 tải thương bay rất cao, 
còn 2 võ trang bay rất thấp và sử dụng tối đa hỏa lực 
cho tải thương xuống. Nhưng trong lúc đang yểm trợ 
thì 1 TT võ trang bị trúng đạn cháy và rơi 1 vùng cách 
Chi Khu 6 km, lúc ấy vào khoảng 6 giờ chiều. Nơi đây 
thường gọi là ngả 3 cây Thẻ gần Rạch mới, trước đây là 
xã Tân Hưng Tây, Chi khu Hải Yến, tỉnh An Xuyên cũ. 
Khi máy bay cháy xong 1 đêm bị bỏ rơi. Ngày sau SĐ 
21 xuống mới giải tỏa được thì máy bay đã bị lấy đi gần 
hết. Ngay khi máy bay cháy mình đứng trên 1 chiếc cầu 
ở Chi Khu thấy máy bay vẫn cố bay về như 1 quả cầu lửa 
với khói đen và rơi xuống. Ngay lúc đó UH tải thương 
từ trên cao ghim xuống chổ máy bay rơi 1 vài phút và 
bay lên đi về Cần Thơ luôn (ở đây có lẽ do sự nhầm lẫn, 
theo NT Trần Đức Thưởng thì không phải chiếc TT tải 
thương mà chính chiếc gunship của anh đã đáp xuống để 
cứu PHD, HQPD ghi chú). Mình vào TT hành quân hỏi 
thăm thì nghe tin là 2 phi công chết tại chổ, 2 xạ thủ còn 
sống được tải thương cứu. Riêng 2 xác phi công bị lôi 
vào 1 bờ vườn cạnh đó và người ta đào 1 hố lắp lại. Chủ 
của đất nầy tên là ông 3 Vũ ở ngả 3 Cây Thẻ... 

Lời kể Nhân chứng 3
(Hải Yến, chị ruột Th/u Quách Dũng Tiến)

Tôi tên là QKL là chị 2 của cố Th/u KQ Quách 
Dũng Tiến, số quân 74/602.682. Đơn vị : phi trường Trà 
Nóc - Cần thơ.

Em của tôi đã cùng với Tr/u Nguyễn Anh Tuấn 
đã Anh Dũng Hy Sinh Đền Nợ Nước ngày 18 tháng 11 
năm 1974, tại chiến trường Đặc khu Hải Yến- khi chiếc 
máy bay trực thăng UH-1 ấy bị trúng đạn của Cộng 
quân bốc cháy và rơi tại một cánh đồng mênh mông 
sông nước... (ấp Quãng Phú, xã Phú Tân, Huyện Phú 
Tân, Cái Đôi Vàm).

Gia đình tôi đã quá đau thương từ ngày ấy. Mất 


