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Tôi đang ở phía nam của trảng cỏ chưa kịp trả lời, 
thì Tr/tá Phát nói tiếp:

-Hai bạn cẩn thận, bộ binh báo cáo có nhiều dấu 
tích hoạt động của địch. Hai bạn đánh vào đó…trong 
khi chờ đợi Charlie điều động khu trục lên.

-Hổ nghe năm!..Hổ hai nghe Charlie không? 
Đánh theo tôi nghe không Hổ hai?

Không chờ cho Thành trả lời, tôi hạ máy nhắm 
xuống, kéo con tàu ngỏng đầu lên cao rồi đè chúi mũi 
đưa hồng tâm máy nhắm vào vùng cây đã được chỉ 
định. 

Xoẹt…Xoẹt…Xoẹt…
Ba cặp hỏa tiễn thi nhau rời dàn phóng lao xu-

ống đám rừng rồi biến mất dạng, không một tiếng nổ. 
Tôi biết là tôi đã bắn không trúng mục tiêu vì không 
như hỏa tiễn đầu đạn nổ, hỏa tiễn chống chiến xa chỉ 
kích hỏa khi đầu đạn chạm vào vật cứng như đá, hay xe 
tăng mà thôi. Nếu không chúng chỉ là nhưng cục sắt vô 
dụng. 

-Đúng rồi bắn vào đó đi hai Hổ! Tiếng Charlie 
trên tần số…

Tôi quay đầu lại nhìn chiếc Hổ hai đang lao xu-
ống, nói trên tần số riêng:

-Thành,..mày dộng xuống hết tất cả cho tao. Tao 
bắn cầu may, chẳng thấy tụi nó đâu cả.

Mười bốn trái hỏa tiễn của Thành râu nối đuôi 
nhau thật đẹp lao vào mục tiêu, để lại những làn khói 
dài trên mặt rừng yên tỉnh…Bất chợt một tiếng nổ lớn 
vang rền, một cụm lửa bốc lên cao tiếp theo là một 
cuộn khói đen bốc lên từ giữa cụm tàn cây, lan rộng…
Rockets của chiếc số hai đã đánh trúng mục tiêu…

-Hổ,..Hổ,..tụi nó bắn lên,..nghe không…coi 
chừng…Tiếng la chói lói của Tr/tá Phát trên tần số. 

Tr/tá Phát chưa dứt lời, tôi nghe những tiếng súng 
AK  nổ dồn dập như bắp rang vang lên khắp nơi.  Địch 
quân đã bị lộ diện!  

Tôi hét to: 
-Hổ hai,..ground fire!...Ground fire…dọt!..dọt…
-Hổ!,, đây Charlie,..ra khỏi vùng ngay…Tụi nó có 

phòng không… Tiếng Tr/tá nhắc nhở.
Tôi không trả lời, cắm đầu chúi mũi bay hết tốc 

độ trên đọt cây, mạch tim nhảy đập liên hồi, rung động 
vì cảm giác. Sau lưng Thành râu đang bám theo đuôi.

-Hổ hai,..mày đánh trúng cái gì của tụi nó…
Không biết có phải là chiếc xe tăng Charlie thấy hay 
không?

-Tụi nó trốn dưới mặt rừng làm sao thấy được,..
tao chỉ thấy có khói đen bốc lên…

Trên tần số, tiếng Tr/tá Phát:

-Hai Hổ về Gia Nghĩa đáp chờ lệnh!..Charlie ở lại 
điều động khu trục lên đánh,..sẽ về sau.  

Trước mũi tàu tiểu khu Gia Nghĩa hiện ra giữa 
một vùng núi rừng mênh mông bát ngát. Tôi giao cần 
lái cho hoa tiêu phụ, rồi móc điếu thuốc ra châm lửa 
đốt, miệng lẩm bẩm: “Lần này mình bắn xe tăng có 
người lái, ha ha...”

Lời Kết: 
Vào những ngày 

tháng cuối của năm 1974, 
Bộ chỉ huy Quân Đoàn 
II đã phát giác ra nhiều 
hoạt động của Bắc quân 
gần biên giới, nhất là trên 
đường mòn Hồ chí Minh. 
Viễn thám của Trung đoàn 
45 tại Đức Lập đã tìm thấy 

những ống dẫn dầu từ biên giới Cambodia xuyên qua 
vùng Gia Nghĩa, Ban Mê Thuột. Trong giai đoạn biệt 
phái này, chiếc tàu Charlie của Tr/tá Phát đã phát hiện 
chiến xa T-54 của địch tại vùng đông bắc Gia Nghĩa. 
Điều này đã cho biết Bắc quân đã chuẩn bị với cấp số sư 
đoàn, tập trung vào vùng biên giới, trước khi tổng công 
kích vào trái tim của vùng cao nguyên đất đỏ Ban Mê 
Thuột ngày 10 tháng 3 năm 75.

Mặc dù đã khám phá rõ mưu đồ bắc quân khi 
đang còn trứng nước, nhưng trước thái độ “đem con 
bỏ chợ” của Hoa Kỳ, thiếu sự ủng hộ quân sự của người 
bạn đồng minh, QL/VNCH không còn đủ đạn dược để 
đương đầu với làn sóng đỏ với sự hậu thuẩn vô giới hạn 
của khối Cộng, miền Nam tự do đành thúc thủ trước 
một định mệnh nghiệt ngã, đau thương. 

■


