
Hội Quán Phi Dũng   -   Diễn Đàn Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân Liên Khóa   -   Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 

Đặc San Kỷ Niệm 10 Năm HQPD  2007-2017           • KQVNCH, Tài Liệu & Giai Thoại                                           Trang   143

giọng ồn ào la lên :
- Đ/uý.. Đ/uý Sam bắn lên...Sam bắn lên thì... thì... 
Lúc đó tôi cũng chú tâm muốn nghe thêm thì đột 

nhiên ông Đ/uý trưởng phi cơ vội cúp ga chơi force lan-
ding.... Phi cơ ào ào rơi xuống gần ngọn cây và tiếp tục 
bay low level trở lại, khi thấy mọi sự được bình yên và phi 
cơ không hề hấn gì, câu đối thoại sau đây làm tôi nhớ mãi 
tới bây giờ. Trưởng Phi Cơ:

- Mầy thấy nó... SA-7 nó bắn lên làm sao ?
Xạ thủ:
- A....A... Tôi muốn hỏi thêm Đ/uý như vậy SA-7 

nó bắn lên mình thấy làm sao? Tự nhiên ông làm ào ào, 
Tôi tưởng ông thấy tụi nó bắn lên thiệt... làm tôi sợ quá 
đây nè.

Thế là thầy trò phi hành đoàn chúng tôi bị dị ứng 
SA- 7 sau chuyến bay vào tử lộ An Lộc.“ PS Khóa 72G.

■ „...Rất cám ơn bạn Scut về tài liệu hỏa tiễn SA-7 
rất chính xác như những gì chúng tôi được biết khi còn 
bay chung với Mỹ tại chiến trường Campuchia vào năm 
1970, thời gian đó VC hình như chưa xử dụng đến (Phần 
nhiều là đại bác phòng không 12 ly 7 và 37 ly thôi).

Qua đến Mùa Hè Đỏ Lửa tháng 3 - tháng 5 năm 
1972 thì VC xử dụng hỏa tiễn SA-7 rất nhiều ( Tây Nam 
của tỉnh Bình Long và Đông Bắc về hướng tỉnh Phước 
Long là nhiều nhất). Riêng cá nhân tôi bị bắn vào phần 
đuôi (may là ở cao độ thấp nên tầm công phá bị hạn 
chế ) nhưng cũng nghe tiếng nổ rất lớn, tàu dạt ngang và 
rung lên khủng khiếp, phải đáp khẩn cấp ngay lập tức, 
phi hành đoàn an toàn, chỉ riêng copilot của tôi bị thương 
ở chân khi vội vã thoát ra khỏi tàu để chạy về chiếc Res-
cue (tôi vẫn còn nhớ rõ là ngày 19 tháng 3 năm 72. Chín 
ngày sau, 28 tháng 3 thêm một lần nữa đáp khẩn cấp vì 
đạn phòng không làm engine quit cũng tại chiến trường 
An Lộc). Hơn một năm trước ngày mất nước tôi đi làm 
Biệt Đội Trưởng (Biệt phái cho tướng BTLân TQLC) thì 
có chứng kiến tận mắt rất nhiều máy bay nổ tung trên 
không vì SA-7, chứng tỏ nó đúng là Hung Thần của anh 
em KQ chúng ta...“ Trương Công Bình, 68AKQ

■ Anh Bình,
„Khi về PD 251, năm 74 em và Th/ta Hinh cũng 

suýt chết vì SA-7. Em còn thấy ngọn lửa dài bay ngang 
dưới chân mình, có lẽ vì lúc đó tàu hơi bị „out of control“ 
do Th/ta Hinh đạp pedal tối đa qua bên phải, khi nghe 1 
người xạ thủ ngồi phía sau la lên „SA-7“ ở phía trái.

Sau đó Th/Ta Hinh bảo : „ về nhà nhớ đọc kinh cho 
nhiều nhé ...... ! „  HaoTL 72E

Lời giới thiệu (Khongquan2) nhân ngày 11 tháng 
3 là ngày giỗ của vị Anh Hùng Khu Trục cố Tr/Tá Phạm 
Đăng Cường, sinh năm 1940 tại Gò Công. 

NT Phạm Đăng Cường thuộc dòng dõi Phạm Đăng 
Hưng, một quan đại thần nhà Nguyễn. Quê NT Cường 
ở Gò Công là nơi có nhiều nhạn hiếm qúi. Bởi thế, lấy 
bút hiệu “Người Nhạn Trắng”, là một trong những cây 
bút trụ cột của đặc san Lý Tưởng của Hội Ái Hữu Không 
Quân Việt Nam tại Houston. 

  NT Phạm Đăng Cường gia nhập Không Quân 
Khóa 61 SVSQKQ, NT Cường theo học các khóa hoa 
tiêu tại Naval Air Station Pensacola, Florida. Sau khi 
mãn khóa NT Cường về phục vụ PD514, KD23CT dưới 
quyền chỉ huy của Th/Tá Võ Xuân Lành CHT/PD514. 
Sau đó NT Cường về phục vụ tại Khối Đặc Trách Khu 
Trục/BTLKQ lúc đó Trưởng Khối DTKT là Tr/Tá Lê 
Như Hoàn. Năm 1974 NT Cường được biệt phái về Bộ 
Quốc Phòng để nhận nhiệm vụ Sĩ Quan Tùy Viên Quân 
Lực của VNCH. Sau đây tôi xin post bài “Người Lính Kỹ 
Thuật - Người Nhạn Trắng” và hình ảnh của NT Phạm 
Đăng Cường để nhớ đến vị anh hùng Khu Trục của 
Không Quân VNCH.

Một toán sinh viên sĩ quan, trong đó có tôi, vui 
mừng, hớn hở đi làm thủ tục xuất ngoại du học. Người 
thì hãnh diện ra mặt bằng lời nói; người thì bằng ánh 

Người Lính 
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