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Lời phi lộ: Vit Thù Lù không phải là con vịt mập 
tù lù mà là địa danh của kho đạn Bắc Việt nằm trên 
Quốc Lộ 15, 15 cây số cách biên giới Lào trên vĩ tuyến 
17°. Trong Chiến tranh Việt Nam, Bắc quân đã tập trung 
vũ khí đạn dược lại đây để chuyển vào Nam tiếp tế cho 
du kích quân Miền Nam. Vit Thù Lù là một trong những 
mục tiêu của Chiến dịch Sấm Rền „Operation Rolling 
Thunder“ tiếp theo sau Chiến dịch Hỏa Diệm Đao „Ope-
ration Flaming Dart“ hồi đầu năm 1965. Phi vụ Bắc phạt 
thì nhiều nhưng ít người viết về nó: KQ Nguyễn Quốc 
Đạt, tù binh giam chung với mấy phi công Mỹ ở nhà giam 
Hỏa Lò, kể lại anh bị bắn hạ trong phi vụ Bắc phạt thứ 
26 của anh. KQ Trần Đình Giao De Couteau (RIP) có 
viết bài „Những Phi vụ Bắc phạt của Không quân Việt 
Nam“ nhưng chỉ nêu những công tác kiểm báo theo dõi 
các phi vụ đó. KQ Nguyễn Huy Cương (RIP) viết trong 
tạp chí VIETNAM „Phi vụ Bắc phạt đầu tiên“ kể từ đầu 
đến cuối khá đầy đủ. KQ Lê Bá Định (RIP) với bài „Bay 
trên đất Bắc“ đã ghi lại những cảm xúc của tác giả khi 
lần đầu tiên dẫn một biệt đội ‚dispositif ‘ đi vào đất địch, 
phượnghoàng kimcương xin kể lại trận oanh kích căn cứ 
hải quân Bắc Việt Quảng Khê, sát bờ biển Vịnh Bắc Bộ 
trên cửa sông Gianh, là Bộ Chỉ huy Hải quân vùng nam 
của Bắc Việt.

Thế giới chưa giây phút nào được im tiếng súng 
cả! Khi Thế Chiến II chấm dứt, tưởng chừng như các 
thuộc địa đã được trả lại cho người bản xứ để họ tự 
định đoạt số phận của họ mà sống trong tự do hạnh 
phúc, nhưng nào ngờ Liên bang Xô viết, chẳng những 
tiếp tục củng cố chủ quyền của họ lên các nước chư hầu 
của Nga hoàng trước kia, mà Hồng quân Xô viết ngay 
lập tức còn đưa xe tăng tiến chiếm các nước Đông Âu, 
để rồi người dân Đức Quốc Xã, đã thua trận thế chiến, 
còn phải dựng lên „Bức tường Ô nhục“ tại Bá-Linh. Bên 
phía đông thì Hồng quân Mao, sau khi tước khí giới 

quân đội phát xít Nhựt 
(đầu hàng) ở phía bắc, 
nhanh chóng tràn xu-
ống phía nam, ép Tưởng 
Giới Thạch chạy sang 
Đài Loan; và chiến tranh 
Cao-Ly bùng nổ.

Lúc bấy giờ (1945) 
Việt Nam vừa thoát ra 
khỏi tay thực dân Pháp, 
không có quân đội. 

Nhưng cái đà nhuộm đỏ cả thế giới của quốc tế cộng 
sản quá gấp rút. Pháp có bổn phận trang bị cho các 
nước Đông Dương thuộc địa cũ của họ, nhưng kinh 
tế gần như bị kiệt quệ sau lần bị Đức Quốc Xã chiếm 
đóng, phải nhờ đồng minh Mỹ giúp đỡ.

Với sự ra đời của „Mặt trận Giải phóng Miền 
nam“, quyết tâm thôn tính Miền Nam của cộng sản Bắc 
Việt càng rõ rệt và nguy cấp hơn.

Hội đồng Liên quân Mỹ đã liệt kê 94 mục tiêu 
trên đất Bắc cần phải phá hủy ngay, nhưng Tổng thống 
Johnson sợ một chiến dịch qui mô như thế có thể sẽ 
châm ngòi cho Trung cộng và Liên Xô can thiệp trực 
tiếp vào; điều đó sẽ biến thành một chiến tranh thế giới 
mới.

Do đó chiến dịch oanh tạc Bắc Việt cộng sản bị 
giới hạn trong các mục tiêu phía nam vĩ tuyến 190 và 
từng mục tiêu phải được Tổng thống Johnson và Bộ 
trưởng Quốc phòng McNamara duyệt.

Lúc bấy giờ (1965) các phi vụ Bắc phạt không 
giống như các phi vụ yểm trợ quân bạn ở Miền Nam. 
Ở Miền Nam có phi cơ điều không tiền tuyến FAC 
(Forward Air Controller) hướng dẫn, không có phòng 
không địch; phi vụ yểm trợ tiếp cận CAS (Close Air 
Support) quân bạn thì phải thật là chính xác, nhiều khi 
chỉ cách quân bạn có 50m mà thôi.

Còn các mục tiêu Bắc phạt thường là cả một căn 
cứ địch to lớn, một kho vũ khí, một đài ra-đa..., được 
cao xạ phòng không địch bảo vệ tứ phía; không có FAC 
hướng dẫn nên không biết hướng nào để tránh, đôi khi 
lại còn có phi cơ Mig của địch ra nghênh chiến hoặc 
truy kích. Cho nên các phi vụ Bắc phạt phải du hành ở 
cao độ thấp để tránh ra-đa địch phát hiện, oanh kích ở 
những trục khá xa tầm nhắm của phòng không, đánh 
nhanh rút gọn, do đó chỉ làm một „pass“ (vòng) thôi.

Ngày 2 và 4 tháng 8 năm 1964, hai tàu khu trục 
USS Maddox và USS Turner Joy của Hải quân Hoa kỳ bị 
tấn công ở Vịnh Bắc Bộ, mở màn cho chiến dịch Xuyên 
Tiễn „Operation Pierce Arrow“; phi cơ của Hải quân và 
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