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Mỗi lần nhớ về Mùa Hè Đỏ Lửa 72, ở SĐIKQ, thì 
phải nhớ đến địa danh Bastogne và lòng tôi lại bùi ngùi 
nhớ đến người bạn cùng đơn vị, anh tên Phan Công 
Soạn, một TPC và cũng là flight leader của Biệt Đội 
Song Chùy 213 tại căn cứ Dạ Lê [Camp Eagle], BTL 
Sư đoàn I Bộ Binh. Tư lệnh sư đoàn/IBB lúc bấy giờ là 
tướng Phạm văn Phú.

Chiến trường Bastogne có thể được coi như tử 
địa của trực thăng trong những ngày máu lửa của mùa 
Hè 72. Hầu như phi hành đoàn trực thăng nào của 
KĐ/51/CT cũng có một lần phải bay vào Bastogne. Gần 
suốt cả tháng 4/72, không phi vụ trực thăng nào lọt vào 
Bastogne được. Nếu có vô được chắc chắn cũng sẽ bị 
pháo kích banh xác. Địch quân đã tiến gần sát hàng rào 
phòng thủ cũng là lối vào thường lệ của trực thăng theo 
đường bay quen thuộc từ 
hướng Birmingham tới. 

Nếu nhìn từ trên phi 
cơ xuống hay tính theo 
đường bay thì Bastogne 
không xa thành phố Huế 
là bao, chỉ độ hơn 20 phút 
bay bằng trực thăng và 
cách BTL/SĐIBB tại Dạ Lê 
dưới 10 phút bay, cách phi 
trường Phú Bài chừng 15 
phút.

Bastogne nằm trong 
vùng thung lũng của hai 
sông Hữu Trạch và Tả 
Trạch là hai nhánh của sông Hương từ trong vùng 
thượng lưu Trường Sơn dẫn ra cửa Thuận An, tứ bề 
núi non bao bọc. Là một trong những căn cứ hỏa lực 
tiền phương quan trọng của SĐI/BB để quan sát sự xâm 
nhập của địch quân từ các vùng núi rừng phía Tây và 
vùng thung lũng Ashau và đường mòn HCM bên Hạ 

Người ở lại Bastogne
(Anh Hùng Không Quân : 

Tr/úy Phan Công Soạn-PĐ 213)

Hoàng Văn Thư
Song Chùy 213

Lào vào lãnh thổ tiểu khu Thừa Thiên và thị xã Huế. 
Với địa thế sâu trũng như cái lòng chảo, Basto-

gne nằm giữa hai căn cứ hỏa lực King ở phía Bắc và 
Birmingham ở hướng Đông Nam. Căn cứ King nhìn 
xuống Bastogne độ chừng 1 mile đường bay, có độ cao 
gấp mười lần nhưng không có đường bộ nối liền để tiếp 
ứng cho nhau nếu bị tấn công. Birmingham thì cách 
Bastogne chừng 3 miles, cả hai căn cứ cùng nằm trên 
trục lộ 547 dẫn vào vùng thung lũng Ashau. Con đường 
chạy tới Bastogne thì quẹo gần 90 độ trái lên với địa thế 
gập ghềnh, đồi núi liên tiếp cứ một đèo lại một đèo, cho 
tới bờ thung lũng Ashau ở phía bên kia Trường Sơn. 
Sau khi tướng Ngô Quang Trưởng ra thay thế tướng 
Hoàng Xuân Lãm, các phi vụ hành quân trực thăng vận 
được gia tăng tối đa trong vùng núi phía Tây để bảo vệ 
cố đô Huế. Ngoài các phi vụ tiếp tế tải thương, ngày nào 
cũng có những phi vụ chuyển quân rầm rộ từ núi này 
qua núi khác. Bên cạnh đó là những phi vụ thả toán 
81 Biệt Kích Dù, bốc từ camp Evans,  để xâm nhập vào 
các tuyến đường mòn nằm dọc với các căn cứ hỏa lực 
T.Bone, Rạng Đông, Nancy... Chạy dài từ Ashau/Aluoi 
ở tiểu khu Thừa Thiên lên tới vùng thung lũng Ba Lòng 
- Quảng Trị ở đầu phía Bắc. Và những phi vụ bay vào 
thả „củ cải“ tức là những cái „sensor“ màu xanh green 
có hình thù như cây củ cải để theo dõi sự xâm nhập của 
địch. Phi vụ tuy nguy hiểm nhưng vì tính cách bảo mật 
nên không có gunship hộ tống ồn ào, quan trọng là xác 
định mục tiêu cho chính xác. Thường là do một sĩ quan 

liên lạc đơn vị bạn được 
gởi theo phi cơ làm „navi-
gator“ chỉ điểm; hoặc đôi 
khi cũng do pháo binh 
bắn đại bác khói tới làm 
dấu trước rồi trực thăng 
mới bay vô. Chỉ với một 
hoặc hai chiếc „slicks“, tới 
mục tiêu, từng chiếc một 
cắm mũi lao mình xuống 
vùng không gian tối đen 
ở bên dưới thung lũng 
như những con đại bàng 
gẫy cánh, múa máy trên 
mặt rừng rậm rạp với vài 

đường uốn lượn lả lướt để tránh đạn, vừa cho người sĩ 
quan liên lạc bộ binh ở đằng sau lấy sức ném từng cái 
„củ cải“ cắm sâu xuống đất như một phi vụ đi trồng cây 
trong rừng bằng trực thăng. Mới nghe thì rùng rợn ghê 
sợ nhưng khi xong lại cảm thấy một chút cảm giác nhẹ 
nhõm thú vị!


