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Bởi vậy cũng có không ít phi vụ bị “từ chối” hoặc 
tìm cách “ground tàu” vì lý do kỹ thuật!

Tàn cuộc chiến, kiểm tra lại khóa mình từ quân 
số 396 đứa còn lại hơn phân nửa, nhiều người không 
tin, nhưng với chúng tôi đó là sự thật.

Trở lại Pad SĐ3BB, chúng tôi không biết T/u T 
trưởng phi cơ chiếc Slick có “lạnh giò” hay không khi 
tìm cách “hoãn binh” ngay từ đầu. Đến khi không còn 
lý do để thoái thác thì phải cất cánh thôi vì anh đâu chỉ 
đi một mình mà có cặp Guns “chiến” cùng PĐ kè hai 
bên mà! 

Lúc ba chiếc UH cất cánh rời Hòa Cầm, đèo 
Hải Vân khá sáng sủa, 
do quân số toán viễn 
thám đến một chục đủ 
đầu nên chiếc Slick bay 
không tải. Ban chỉ huy 
ĐĐ trinh sát có hai Sĩ 
Quan ngồi trên chiếc 
Guns 1 vừa làm nhiệm 
vụ C&C vừa “cover “ 
cho Slick vào bãi đáp. 
Cả ba PHĐ đều hơi lo 
nhưng nếu không cất 
cánh thì không kịp với 
mây mù buổi chiều 
và “team Kinh kha” sẽ 
không bao giờ trở về nữa.

-Phượng Hoàng... Phượng Hoàng... Hoàng Ưng 
3,4 cất cánh hướng Happy Valley .

-Hoàng Ưng 3,4 nghe bạn 5, bạn chú ý tình hình 
tango trong vùng rất xấu... giữ tần số Phượng Hoàng.

-Ok, cám ơn bạn . 
T/u L lead guns chuyển tần số gọi slick.
-Hoàng Ưng 2 đây 3... Yên tâm 3, 4 đang ở ngay 

sau bạn. 
-Nhận 5 Hoàng Ưng 3 
Bốn giờ chiều, đường vào Happy Valley không 

sáng sủa cho lắm,  chiếc slick dẫn đầu bay chậm hẳn lại:
-Hoàng ưng 3 đây 2... Mây mù quá không thể giữ 

cao độ 3000 được… Chắc phải quay ra thôi.
-Hai guns đang ở 2000, tầm nhìn xa có thể khoảng 

2 miles,  HƯ 2 xuống thấp chút đi để Guns vào trước...
-Ok 3.
Từ khoang tàu guns 1, máy FM của Đ/u H hoạt 

động liên tục, hai mươi phút sau khi vào vùng thì Đ/u 
H đã liên lạc được với “các con” mình,  họ báo “kiến 
lửa bu rát quá”, phải cố gắng bốc họ về, hiện kiến lửa đã 

khóa kín chân đồi!
Trong tần số FM của guns 1, T/u L nghe rất rõ 

tiếng thều thào của “team K“ với chỉ huy của mình, 
nhưng nhìn quanh hai bên sườn núi mây phủ trắng xóa:

-Kinh kha, Hoàng Ưng 3, 4... bạn nghe hơi thở 
của chúng tôi không?

-Hoàng Ưng 3, 4 tôi nghe rất rõ, nhưng không 
thấy gì cả. Tôi đang ở hướng 11 giờ của bạn...

-Có thể cho một “kinh kỳ” không?
-Kiến lửa bu quanh chúng tôi, cho kinh kỳ sợ “lê 

lai LZ”, chúng tôi cố gắng dùng “Sao xanh“ để bạn thấy...
Quay lại Đ/u H,  L nói như hét :
-Đ/u mây mù quá, không thấy LZ! 

-Nó thấy mình 
rồi, tôi đang cố tìm tín 
hiệu. 

-Nhưng mây mù 
như vầy slick không 
vào được.

Lúc đó, Đ/u H 
bật đứng dậy, giọng ông 
như chùng xuống :

-Hoàng Ưng 
ráng cố gắng, chúng tôi 
không thể mất mấy đứa 
con nầy.. 

-Vậy lợi dụng 
mây mù, ông gọi “Kinh 

Kha” cho kinh kỳ đi,  kinh kỳ vẻ vang...
-Cho kinh kỳ nguy hiểm lắm Hoàng Ưng.
-Không cho làm sao biết LZ ?
-OK, Kinh Kha nghe rõ không... Yên Quốc gọi 

Kinh Kha đốt một ngọn đèn cho Hoàng Ưng thấy đi... 
đèn sáng Hoàng Ưng vào ngay.

-OK 5 Yên Quốc
Từ hướng 9 giờ, chúng tôi đã phát hiện một vệt 

khói vàng lẩn trong sương mù. Lúc đó T/u L và Đ/u H 
lại nhìn về phía trước:

-Tango hướng 9 giờ ...
-Hoàng Ưng 3 bạn qua khỏi chúng tôi rồi.
-Yên tâm. Kinh Kha cố gắng giữ vị trí, bây giờ bạn 

cho tôi biết hướng nào an toàn nhất?
-Hoàng Ưng 3, chỉ có hướng Đống Đa Bắc Bình 

là tốt nhất thôi, các phía còn lại kiến lửa đã “charlie” hết 
rồi.

Không nghe T/u trả lời, mà chỉ nghe tiếng gọi:
- Hoàng Ưng 2 đây 3, bạn thấy LZ chưa...
Không nghe tiếng Hoàng Ưng 2. Guns 1 lại gọi:
-Hoàng Ưng 2 đây 3... Hoàng Ưng 2 đây 3...


