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Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ phóng đi (catapult) từ các 
hàng không mẫu hạm USS Ticonderoga và USS Con-
stellation vào oanh tạc, phá hủy các tàu bè, hệ thống 
phòng không và kho nhiên liệu ở Vịnh Bắc Bộ. 

Ngày 7 tháng 2 năm 1965, VC thụt moóc-chê vào 
trại Halloway của Bộ binh Hoa Kỳ phía đông-nam phi 
trường Cù Hanh. Ngày 10 tháng 2, VC đặt chất nổ phá 
hoại Câu lạc bộ Hạ sĩ quan Mỹ (NCO‘s Club) ở Qui 
Nhơn. Lập tức chiến dịch Hỏa Diệm Đao „Operation 
Flaming Dart“ được điều động, mà lần này (đầu tiên) 
có sự tham dự của Không quân VNCH. 

Ngày 8-2-65, Tư lệnh KQVN Thiếu tướng Nguyễn 
Cao Kỳ đích thân dẫn một biệt đội 24 chiếc A-1 Skyrai-
der đánh trại lính Chấp Lễ và đài ra-đa Hòn Cọp ngay 
bên kia cửa sông Bến Hải.

Phi tuần của Thiếu tá Dương Thiệu Hùng, Tư 
lệnh KĐ41 oanh tạc Vĩnh Linh, một mục 
tiêu ở gần đó. Phi cơ của ông bị trúng đạn 
địch, ông cố ‚lết‘ về còn cách Đà-Nẵng 
chừng 20 miles thì nhảy dù an toàn. Th/
tá Nguyễn Hữu Chẩn, Chỉ huy trưởng 
LĐ23TC, và Phi hổ Đ/úy Vũ Khắc Huề đã 
bị phòng không địch hạ.

Để triệt hạ hệ thống phòng không 
của cộng sản Bắc Việt, phá hủy các nhà 
máy và mạng lưới tiếp liệu của họ, làm 
tiêu mòn sự yểm trợ của họ cho MTGP-
MN, tổng thống Johnson ra lệnh cho Sư 
đoàn 2 USAF (Không lực Hoa Kỳ) thuộc Không quân 
13 của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương PACAF thực hiện 
chiến dịch Sấm Rền „Operation Rolling Thunder“ từ 
đầu tháng 3/65 đến hết tháng 10/68.

Phi vụ đầu tiên của chiến dịch mới này được thực 
hiện vào ngày 2 tháng 3, với 100 phi cơ KQHK dội bom 
kho vũ khí gần Xóm Bàng, Hà Tĩnh. Cùng ngày, 19 phi 
cơ A1 Skyraider của Không lực Việt Nam Cộng hòa 
đánh phá Căn cứ Hải quân Quảng Khê.

Tảng sáng sớm ngày Thứ ba 2 tháng 3 năm 1965, 
Tr/úy Lê Bá Định TPHQ/ PĐ514 được lệnh dẫn một 
biệt đội 12 chiếc A-1 cất cánh từ Biên Hòa ra đáp tại Đà 
Nẵng. Sau khi cùng ăn trưa ở quán cơm tại PĐ110 của 
Đ/úy Phan Văn Mạnh, tất cả biệt đội lên họp tại phòng 
họp của KĐ41.

Đ/úy Nguyễn Xuân Hách, Trưởng phòng Quân 
báo giới thiệu sĩ quan của phòng Không ảnh Hoa Kỳ 
lên thuyết trình về các mục tiêu cho phi vụ hôm nay, có 
máy chiếu ‚slide‘ không ảnh minh họa: 

1. trại tập trung quân BV trong vùng núi, là đầu 
mối của hệ thống đường mòn HCM, khoảng 12 cây số 

tây-bắc thành phố Vinh, đồi núi bao quanh 3 mặt cao 
từ 300 đến 500 bộ, có phòng không 12,7 ly, 14,5 ly và 
cao xạ 23 ly và 37 ly.

2. Căn cứ Hải quân Quảng Khê, trên cửa sông Gi-
anh, là Bộ Chỉ huy Hải quân vùng nam của Bắc Việt, 
điểm xuất phát của các tàu không tên chuyên chở vũ 
khí đạn dược, thuốc men, vào Nam tiếp tế cho MTGP-
MN, tứ phía được bảo vệ bởi các giàn pháo DCA (dé-
fense contre avions: phòng không) cực mạnh.

3. kho đạn Vit Thù Lù nằm trên đĩnh núi sát với 
Quốc lộ 15, 15 cây số cách biên giới Lào trên vĩ tuyến 
17°. BV tập trung vũ khí đạn dược lại đây để chuyển vào 
Nam bằng đường bộ tiếp tế cho MTGPMN.

4. tuần thám võ trang „armed recce“ (đọc là re-
cky) dọc theo Quốc lộ 15 nối liền Vinh đến Vit Thù Lù, 
tiêu diệt các đoàn xe nhà binh, đoàn xe lửa....

Kế đến, sĩ quan khí tượng lên thuyết trình về thời 
tiết từ Đà-Nẵng đến các mục tiêu: mây thấp rải rác lên 
đến 7000 bộ, trần mây 700 bộ, tầm nhìn xa 3000 thước, 
gió đông-nam nhẹ 10 gút (knot: hải lý/giờ). 

Sau đó, Đ/úy Hách trao cho Định 3 bộ bản đồ, 
dành cho 3 mục tiêu. Định giữ bộ bản đồ Vinh, đưa 
cho Bửu bộ bản đồ Quảng Khê, còn cho Hùng bộ bản 
đồ Vit Thù Lù, rồi bước lên bục và thuyết trình tiền phi 
bằng tiếng Mỹ1 vì phi tuần Diamond có hai cố vấn Mỹ 
bay số 3 và số 4: 

„Sau khi qua sông Bến Hải là vùng đất địch, chúng 
ta giữ tối đa ‚radio silence‘ (im lặng trên tần số), tất cả 
đều phải dùng ‚hand signals‘ hoặc ‚aircraft motions‘ (ra 
dấu bằng tay hoặc động tác của phi cơ), trả lời „roger“ 
bằng 2 ‚click‘ (radio button)2, lắc cánh (rock the wings) 
là vào hợp đoàn sát cánh (close formation), đạp ‚rudder 
pedals‘3 qua lại là ra đội hình hành quân (tactical for-
mation), kéo và đẩy mũi phi cơ lên xuống (pump the 
stick) là vào đội hình chiến đấu (combat chase). Chỉ 
làm một ‚pass‘, thả ‚pair‘4 và bấm bom rải dài ra vì mục 
tiêu có chiều dài 300-500m. Nhớ không giựt tay ‚salvo‘5 


