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Happy Valley là một thung lũng nằm sâu về phía 
Tây Bắc của thành phố Đà Nẵng,  nó kéo dài từ dãy 
Hải Vân đến khu vực Bạch Mã thuộc địa phận Phú Lộc, 
Thừa Thiên cũ. 

Thời gian ở KĐ51CT,  các phi đội trực thăng 213, 
233,  239 thường có các phi vụ vào đây và đều là những 
phi vụ nóng bỏng thả toán hay bốc toán. Đơn vị tôi 
cũng mất hai PHĐ trong thung lũng đó. 

Với tôi, Happy Valley là một kỷ niệm thật đặc biệt 
trong đời quân ngũ của mình. 

Khóa tôi ra trường từ năm 1970, chiến trường đầu 
tiên được thử lửa là Lam Sơn 719 Hạ Lào, sau đó là Basto-
gne, Ba Tơ,  Quế Sơn và Quảng Trị . Từ “Slick” vận chuyển 
và tải thương thời gian đầu, các năm sau nầy chuyển 
sang “Gunship” 
với nhiệm vụ 
chính là yểm trợ 
các ”Slick” khi vào 
vùng nguy hiểm. 
Với hỏa lực gồm 
hai Minigun 6 
nòng và 14 rockets 
oai vệ bên hông, 
tâm lý chúng 
tôi khi vào vùng 
“Hot” vẫn có phần 
yên tâm hơn. Nhất 
là không phải đáp 
xuống những LZ 
đầy “kiến lửa” như 
các anh Slick của 
mình.

Ấy vậy mà chúng tôi đã đáp thật !
Trên một đỉnh cao um tùm cỏ tranh của Happy 

Valley, hai chiếc Guns nặng nề của chúng tôi đã phải 
gồng mình mỗi em vác theo 6 chú VC ra khỏi vùng tử 
địa vì bị địch quân bao vây suốt hai ngày liền không có 
đường ra! 

Đó là những anh VC giả, những “Team Kinh 
Kha” của SĐ3BB được thả vào vùng địch từ hai tuần lễ 
trước.

Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm ấy trời Đà Nẵng 
không tốt cho lắm; buổi sáng có mưa và mây mù che 
khuất đèo Hải Vân. Phi vụ của chúng tôi hôm ấy là G/A 
cho SĐ3BB cùng một Slick . Sau khi đáp tại pad SĐ, 
chúng tôi được lệnh từ Tướng Hinh bằng mọi cách phải 
vào Happy Valley bốc cho được “Team Kinh Kha” về vì 
họ đang bị bao vây và không còn đường thoát . Nhiệm 
vụ của Team khá đặc biệt, khi được thả vào lòng địch, 

trong lớp áo VC họ đã thu thập được những tài liệu tối 
mật rất quan trọng cho Quân đoàn. 

Trưởng phi cơ chiếc Slick được cử đi là của T/u T, 
hai Guns do T/u L chỉ huy,  T/u S số 2.

Nhưng do thời thiết không khả quan, phi vụ vẫn 
phải chờ đến trưa. Theo kinh nghiệm của các Pilot trực 
thăng,  vùng núi càng về chiều thời tiết càng xấu,  nên 
có thể phải “cancel” phi vụ nầy.

Ngồi chờ thời tiết với chúng tôi tại bãi đáp SĐ là 
những SQ chỉ huy Đại Đội Trinh Sát, họ luôn bồn chồn 
và sốt ruột vì những đồng đội của mình. Một giờ, hai 
giờ trôi qua, họ vẫn bám sát Phi hành đoàn theo từng 
bước chân. Tôi nhớ mãi đôi mắt thiết tha của Đ/u H, 
ĐĐT/TS khi nói chuyện với T/u T và Lead guns L có 

lúc như van nài hai 
SQKQ dưới cấp 
mình. Tôi chưa bao 
giờ thấy một SQ chỉ 
huy lại lo lắng cho 
thuộc cấp như vậy. 
Lúc đó tôi không biết 
suy nghĩ của T/u T 
ra sao nhưng với hai 
PHĐ Guns chúng tôi 
như đã xiêu lòng. 

Không biết hai 
từ “lạnh giò” được 
truyền miệng trong 
hàng ngũ không 
quân tác chiến từ bao 
giờ, với chúng tôi nó 

trở thành “cửa miệng” trước những phi vụ “hot”. Mới 
ra trường máu thanh niên còn hăng nên chẳng từ chối 
phi vụ nào; nhưng khi đã thâm niên vài năm, số giờ bay 
khoảng ngàn trở lên thì nếu nói “ không lạnh giò “ là 
hơi “xạo”. Bởi thời gian nóng bỏng 71, 72, 73 sáng lên 
Phi đoàn vào CLB uống cà-phê nhìn nhau rồi bay và 
chưa biết đứa nào không về! Có lúc KĐ51CT bị “rụng” 
liên tục. Từ bị SA7 (PĐ 233 Ba Tơ) đến phòng không 37 
(PĐ 213 Bastogne), B40 trực diện (PĐ 239 Quế Sơn), 
thậm chí trong một phi vụ bình thường, chỉ một viên 
CKC của một tên VC nào đó bắn cầu âu lại trúng ngay 
cổ họng Hoa tiêu chính (PĐ 239 Thượng Đức)... Rồi 
mây mù, rớt biển, mưa to vướng cột điện... chết! Nhằm 
lúc mưa bão miền Trung dồn dập, các phi vụ vận tải bị 
hủy bỏ, mỗi tối tập trung tại “Niệm phật đường” hoặc 
“nhà quàn” nghe Sư thầy, Cha tuyên úy cầu nguyện cho 
các linh hồn vừa nằm xuống... phải “lạnh” chứ, vì không 
biết khi nào đến phiên mình!


