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Năm 1971, khi niên trưởng Đặng Văn Phước, gốc 
PĐT / 219 / King Bee, mới nhậm chức KĐT/51/CT, tôi 
cùng Ông bay qua Dakto ở vùng II để thăm biệt đội trực 
thăng 219. Từ phi trường Đức Phổ Quảng Ngãi, chúng 
tôi đổ đấy bình xăng xong, tôi lấy hướng, băng rừng cắt 
ngang Trường Sơn, từ Vùng I qua Vùng II cho lẹ. Với thế 
bay „low level“, „non stop“, bằng một chiếc slick“ không 
có gunship hộ tống. Phi cơ xèng xẹc trên đầu ngọn cây 
theo với cao độ của địa thế núi rừng. Có lúc phi cơ như 
chiếc xe đang leo lên núi, thấy vậy Th/tá Phước hỏi tôi 
„Tại sao anh bay thấp quá vậy?„ Tôi cho Ông biết đó là 
chiến thuật bay hành quân tôi đã bay suốt thời kỳ HQ 
Lam Sơn 719 bên Hạ Lào, rất an toàn, chưa lần nào bị 
bắn. Vì là lần đầu tiên Ông bay UH-1 nên Ông để tôi 
hoàn toàn tự quyết định. Buổi chiều cùng ngày, phi vụ 
trở về, chúng tôi vẫn giữ nguyên thế bay cũ, lại bay „low 
level“ từ Dakto về lại Quảng Ngãi, hoàn toàn vô sự; kể 
cả lúc đi chúng tôi phát giác một đoàn Motolova của 
địch đang di chuyển trong vùng thung lũng An Lão / 
Bình Định. Th/tá Phước hối hả gọi Panama xin cho khu 
trục oanh tạc, nhưng chúng [Vc] cũng không thèm bắn 
lên chúng tôi.

Một năm sau hiệp định Paris 73, các phi vụ hành 
quân bị cắt giảm đến thê thảm, trong khi các tư lệnh sư 
đoàn Bộ Binh lại được cấp phát mỗi vị một tàu UH-I 
gọi là tàu VIP để chở các tướng lãnh bay lòng vòng. Bộ 
TTM và Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị QLVNCH 
ban hành „Chỉ tiêu số 5“ cho các đơn vị phải thi hành 
chính sách „tự túc tự cường“ bằng cách trồng trọt. 
Phi doàn 213 có miếng đất dư ở đằng sau phòng HQ 
được chia ra cho các phi đội thi đua trồng khoai sắn 
nhưng thiếu nước nên cháy khô. Đơn vị nào không có 
đất như PĐ 239 thì canh tác hai đầu phi đạo. Các đơn 
vị tác chiến như Nhảy Dù ở c/c Sally và các tiền đồn 
TQLC ở vùng Hải Lăng, Hương Điền cũng trồng khoai 
lang xanh mướt, bao quanh hàng rào phòng thủ như 
các đồn điền ở Blao, Lâm Đồng..v..v... Ngoài việc trồng 
trọt, Không Đoàn còn tổ chức các buổi học tập như đề 

phòng không tặc hay chống phi cơ lạ đột nhập không 
phận.. v..v... Tôi hân hạnh được dịp chia xẻ những kinh 
nghiệm bay tác chiến của mình với các đồng đội khác 
cùng cấp phi đội trưởng trong Không Đoàn trong một 
buổi học tập tại phòng HQ / PĐ 213; nhưng đã quá trễ 
vì chiến tranh cũng sắp kết thúc! 

Tôi rất kính phục sự gan lì và kinh nghiệm già dặn 
của các đàn anh phi đoàn Song Chùy 213. Sau này các 
anh đều trở thành những Sĩ Quan Tham Mưu Chỉ Huy 
của Không Đoàn và các Phi đoàn trong KĐ / 51 Chiến 
Thuật. Mỗi lần có dịp bay chung, tôi luôn cố gắng học 
hỏi rất nhiều nơi các đàn anh của mình; đó là phương 
cách duy nhất hy vọng sẽ tự cứu mình. Nếu không nhờ 
những kinh nghiệm ấy, có thể tôi cũng đã phải ngã gục 
trên một chiến trường nào đó. Những kinh nghiệm 
được rút ra bằng chính sự hy sinh bằng xương, bằng 
thịt, bằng máu của bạn bè đồng đội để lại cho mình mà 
mỗi pilot của ngành trực thăng còn sống sót sau cuộc 
chiến đều có thể cảm nhận được. Ở phi đoàn 213, ngoài 
Tr/úy Phan Công Soạn, các đàn anh khác như NT. Trần 
Duy Kỳ, cựu TPHQ 213, một mình đơn phương độc mã 
liều mình bay vào c/c Hồng Hà 2 [Hạ Lào] trong phi 
vụ „rescue“ hai phi hành đoàn của Th/úy Phúc và Đạt 
[sún] trong cuộc HQ Lam Sơn 719. Niên trưởng Trần Lê 
Tiến, với chức vụ TPHQ - 213 [1972], là SQ tham mưu, 
anh có thể bay C&C nhưng đã chọn phi vụ „lead gun“. 
Anh Tiến là người đầu tiên hy sinh trên chiến trường 
Bastogne. Chiếc gunship của anh bị bắn gãy „main 
rotor“, đâm xuống dòng suối, cùng với copil Nguyễn 
Trọng Khanh gần vùng Birmingham. Phi hành đoàn 
Tr/úy Đinh như Hoàng & Nguyễn Tấn Sỹ, bị nổ tung 
sau vài phút cất cánh rời phi trường Mai Lộc - Đông Hà 
vào buổi chiều Giao Thừa trước Tết năm 1972. Các phi 
hành đoàn của Th/úy Ng. Thanh Tròn-Phấn, Th/úy Ng. 
Đức Hoan-Khương ở tuyến Mỹ Chánh, Th/úy Phạm V. 
Phi-Nhiễu ở đèo Phú Lộc, Tr/úy Ng. Đức Lưu-Lảm trên 
đỉnh Cối Xay, Phi hành đoàn Đ/úy Lã quang Đức & 
Bửu, lead gun, hy sinh trên chiến trường quận Đức Phổ 
/ Quảng Ngãi trong trận chiến 1974 sau hiệp định Paris 
73... Và còn nhiều phi hành đoàn Song Chùy khác đã 
Vị Quốc Vong Thân. Các Anh xứng đáng là những anh 
hùng bất tử của Không Quân VN và QLVNCH. Cầu 
mong linh hồn các Anh, dù đang ở chốn Thiên Đường 
hay trong cõi Niết Bàn, sẽ mãi mãi được trọn niềm an 
vui cực lạc! Chúng tôi, các bạn Song Chùy luôn nhớ 
thương và hãnh diện vì những hy sinh cao quý của các 
Anh cho quê hương Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa!

• Hoàng Văn Thư, 
Song Chùy 213


