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Chút kỷ niệm với hai Niên Trưởng 
Trần Lê Tiến & Phạm Vương Thục

Cuộc hành quân Lam Sơn 719 trên chiến trường 
Hạ Lào tháng 2/71, tuy khốc liệt, nhưng cũng là cơ hội 
để các anh em pilots trực thăng chúng tôi vừa mãn 
các khóa huấn luyện UH-1 (K/1-2-3-4) tại trường bay 
Hunter, Georgia, có dịp thử lửa và trau dồi thêm kinh 
nghiệm tác chiến cho những trận chiến kế tiếp trong 
cuộc chiến Việt Nam sau này. 

Mặc dù sau hơn sáu tháng bay hành quân liên 
tục, với nhiều giờ bay và mớ kinh nghiệm tác chiến đã 
khá vững vàng; nhưng trên thực tế, ba đứa chúng tôi - 
Tài, Hoàng và Tôi - đều chưa có giờ bay huấn luyện để 
„check out“ ra hoa tiêu chánh, nên khi cuộc HQ Lam 
Sơn 719 tới, chúng tôi chỉ được xếp ngồi cạnh các đàn 
anh gạo cội của phi đoàn Song Chùy 213, cùng nhau lao 
mình vào chiến trường Hạ Lào, coi như vừa hành quân 
vừa là những phi vụ huấn luyện. Nếu may mắn sống 
sót sau chiến trận, đương nhiên chúng tôi sẽ trở thành 
những Hoa Tiêu Chánh! Cả tôi, Tài và Hoàng đều vui 
mừng chấp nhận sự đổi chác ấy không cần đắn đo. 

Trong khi đó, cũng vì nhu cầu chiến trường, các 
khóa đàn em ở những phi đoàn khác, tuy về Nước sau, 
nhưng được cho ra hoa tiêu chánh (HTC) trước, chỉ 
với một khóa huấn luyện cấp tốc ngắn ngủi bởi các IP/ 
Mỹ của phi đoàn Black Cat (USMC) bên căn cứ Mable 
Mountain Air Base (Ngũ Hoành Sơn, Non Nước). Họ 
trở thành những thành phần nòng cốt của phi đoàn tân 
lập, PĐ 233, và được bay „team“ với nhau trong suốt 
cuộc hành quân Lam Sơn 719. Dù hiểm nguy, nhưng 
vẫn là niềm hãnh diện mà mỗi phi công đều mong đợi 
trong đời bay; cái ngày được toàn quyền chủ động trong 

tay lái, kể cả quyền „vung vít „ cho thỏa chí tang bồng! 
Tôi, Nguyễn Tấn Tài, và Nguyễn văn Hoàng vừa 

mãn khóa 70-02, một trong những khóa đầu tiên trong 
chương trình Vietnamization. Về Nước July 13, một 
tháng sau ra trình diện đơn vị liền (Aug. 06 /70). Tuổi trẻ 
hình như không biết sợ, đứa nào cũng nóng lòng muốn 
tham gia cuộc chiến, mặc kệ số phận ra sao! Hoàng có 
gia đình ở Tam Tòa nên coi như có số may mắn nhất; 
không ngờ chưa đầy một năm sau, Hoàng bị tử thương 
trong một phi vụ gunship đêm cùng với Hoàng tất Đắc 
(khóa 1-Hunter) ngoài vùng biển Mỹ Khê . Ng.Tấn Tài 
quê Saigon, sau này chuyển qua Chinook, về Biên Hòa, 
PĐ 237, cũng bị bắn rớt, chết trên chiến trường Bình 
Long-An Lộc. Tất cả đều bởi định mệnh oan nghiệt mà 
nên! Trong đời bay trực thăng có lẽ không mấy ai dám 
cậy tài năng mà sống sót! 

Ngày bốc thăm ra đơn vị, vị Thiếu Tá/Sĩ Quan 
trưởng phòng Nhân Viên/BTLKQ, sau khi đọc một 
danh sách đặc biệt của BTL với khoảng 20 người có lẽ 
do thân nhân, cha mẹ, đã khéo léo biết cách bồi dưỡng 
đúng chỗ, nên các anh em ấy được ưu tiên về các phi 
đoàn ở Biên Hòa và Cần Thơ, coi như may mắn được 
phục vụ vừa gần gia đình, vừa gần Sài Gòn, chắc chắn 
sẽ an toàn hơn. Số còn lại, sau đó mới tới lượt chúng 
tôi chia nhau ra bốc thăm cho vui. Dù sao thì BTL/KQ 
cũng đáng được vinh danh là binh chủng tương đối còn 
công bằng hơn các đơn vị tác chiến khác! 

Căn cứ 41/Đà Nẵng, tháng 8/1970, mới chỉ có hai 
phi đoàn trực thăng: PĐ 213 và PĐ 219. Tất cả còn trực 
thuộc Không Đoàn 41/Chiến Thuật cùng với các phi 
đoàn „fixed wings „ như PĐ 516 (A-37) và PĐ110 (L-
19). Phi đoàn 213 đã được trang bị trực thăng UH-I 
nhưng PĐ/219 vẫn còn bay H-34. Hai phi đoàn ở sát, 
đối diện nhau, trong tình hàng xóm đậm đà, bạn bè 
cũng hay qua lại giao du. Phần đông các cấp chỉ huy 
219 cũng từ gốc 213 mà ra và ngược lại. Cả hai phi đoàn 
cùng tọa lạc đằng sau khu Phòng Khánh Tiết của phi 
trường, gần sân đậu VIP. Sau này với đà bành trướng 
của Không Lực VNCH và trước khi có cuộc hành quân 
Hạ Lào/Lam Sơn 719, các phi đoàn trực thăng được 
tách khỏi KĐ 41/CT để trở thành Liên Đoàn 51/Tác 
Chiến, có thêm PĐ/233 vừa thành lập. Tuy nhiên, trong 
trận chiến Hạ Lào, chỉ một mình Phi Đoàn 213 có một 
phi đội gunship để hộ tống cho các slicks của cả ba phi 
đoàn 213, 219 và 233.

Tháng 2/71, mùa Đông giá lạnh, toàn bộ phi đoàn 
213, từ pilots đến cơ phi xạ thủ, kể cả y tá phi hành, 
nhân viên văn thư... được lệnh bay ra biệt phái ở căn 

Phi Vụ Gunship Sau Cùng 
Trên Đồi 31 Hạ Lào

Trong Ngày BCH/LĐ3/ND Thất Thủ 
( HQ Lam Sơn 719 / 1971 )

Song Chùy 
Hoàng Văn Thư


