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cứ Ái Tử/Đông Hà, trong khu doanh trại cũ của U.S. 
Marines bỏ lại. Đông Hà, miền địa đầu giới tuyến, là 
vùng đất khô cằn sỏi đá như sa mạc, xen giữa núi và 
biển. Mặt trong, hướng Tây, Trường Sơn, với núi non 
trùng điệp; sừng sững như những bức trường thành vĩ 
đại chắn ngang biên giới hai nước Lào-Việt. Mặt ngoài, 
biển Đông chói sáng như tấm gương khổng lồ, ánh nắng 
gay gắt thiêu đốt vạn vật, làng mạc xơ xác tiêu điều, cỏ 
cây lưa thưa, trụi lá... Các núi nằm sát bìa ngoài, gần 
quốc lộ, chỉ toàn là những núi đá trọc, với những tiền 
đồn quân sự như Rockpile, Sark, Fullers... là cửa ngõ 
dẫn vào căn cứ Khe Sanh. Ban đêm, sương lạnh từ vùng 
núi kéo xuống dữ dội, tạo nên một vùng „ground fog“ 
mênh mông trắng xóa, không còn phân biệt đâu là ranh 
giới giữa Biển và Đất. Mỗi tối, sau phi vụ trở về hậu cứ 
ở Đông Hà, cũng là BCH tiền phương của LĐ 51/Tác 
Chiến, anh em phi hành đoàn chỉ biết quây quần chung 
quanh những bi-đông rượu rẻ tiền cùng với những hộp 
C-rations làm mồi để chống lại những cơn gió lạnh ray 
rứt, hầu tìm giấc ngủ say mê sau một ngày mệt mỏi nơi 
chiến trường. Dù vậy, được đặt chân lên tuyến đầu của 
Vùng Hỏa Tuyến vẫn là niềm hãnh diện chung cho mỗi 
chiến sĩ, bất kể binh chủng nào, dù là BB, BĐQ hay KQ, 
Nhảy Dù, TQLC... 

Mỗi buổi sáng,  khi mặt trời còn chưa kịp lên, thì 
chúng tôi đã hối hả cất cánh rời biệt đội Đông Hà để 
bay vào Khe Sanh túc trực phi vụ trên những ngọn đồi 
bên cạnh phi trường hoặc dưới bóng mát của những 
tàng cây cafe trái chín đỏ rói, trong khu đồn điền cũ 
của Pháp gần Lang Vei, đang bị khai quang để mở rộng 
thêm chiến địa. Ban đêm, gió lạnh lùa vào những khu 
barracks trống trải, tường che chỉ có một nửa; giấc ngủ 
chập chờn, nên buổi sáng anh em dậy sớm cũng dễ 
dàng. Các trực thăng, cả Mỹ lẫn Việt, từ những căn cứ 
kế cận như Ái Tử, Carroll, Cà Lú... cùng nhau tua tủa 
bay lên náo nhiệt, đèn „beacon“ lấp lóe đầy bầu Trời 
như đom đóm. Mỗi chiếc, sau đó, cứ thế tự động đi tìm 
vị trí, nối đuôi nhau theo một hàng dọc, như những toa 
xe lửa biết bay. Tất cả cùng bay theo lề phải con thung 
lũng ngoằn ngoèo dẫn vào Khe Sanh. Bên dưới, từng 
đoàn công-voa của các đơn vị Bộ Binh cũng đang chậm 
chạp, khó nhọc vượt qua từng ngọn đèo.

Vừa vào tới Khe Sanh, trời sáng dần, anh Phạm 
Vương Thục và tôi đáp xuống phi trường; còn đang „re-
fill“ thêm, thì trên tần số, Hành Quân Chiến Cuộc/Liên 
Đoàn 51/Tác Chiến đã liên lạc cho phi vụ phải bay vào 
BCH / Lữ Đoàn 3/Dù trên Căn Cứ Hỏa Lực 31. Anh 
Thục lấy chi tiết phi vụ „Một gunship hộ tống cho hai 
chiếc H-34 của PĐ 219“. Nhận lệnh xong, chỉ vài phút 

sau, chúng tôi „rendezvous“ được với hai chiếc H-34 
đang chờ trên vùng Đèo Lao Bảo. Có lẽ vì không đủ phi 
cơ, nên phi vụ chỉ có một gunship hộ tống cho hai chiếc 
„slicks“. Như thường lệ, tôi bay hoa tiêu phụ, anh Thục 
trưởng phi cơ. 

BCH/Lữ Đoàn 3 Dù. Đồi 31 còn gọi là căn cứ Hỏa 
Lực 31, nằm cách biên giới Lao Bảo chừng hơn 40 phút 
bay theo hướng Tây Bắc, với Đ/tá Trần đình Thọ/Lữ 
Đoàn Trưởng. Đường bay này chúng tôi đã ra vô nhiều 
lần nên rất quen thuộc, chả cần coi bản đồ. Nếu ở cao 
độ trên 2000ft, từ Đèo Lao Bảo có thể nhìn thấy Đồi 30, 
Đồi 31 và Tchepone trong thế tam giác là những „check 
points“ mà chúng tôi luôn nhớ để dễ định tọa độ các LZ 
khác và bay cho an toàn. Đồi (31) không cao lắm, đã 
được khai quang trống trải và rất rộng lớn so với các đồi 
thấp hơn bao quanh các mặt phía Tây và mặt Bắc hoặc 
mặt Nam là những tiền đồn nho nhỏ để canh chừng 
bảo vệ Bộ Chỉ Huy Lữ Đoàn Dù trên đỉnh 31. Không 
hiểu vì sao hướng Đông là tuyến vào của trực thăng khi 
cần yểm trợ, tải thương hay tiếp tế, nhưng lại bỏ ngỏ 
không có phòng thủ nên không được khai quang, rừng 
cây rậm rạp bao trùm cả hệ thống đường mòn HCM 
nằm chằng chịt như lưới nhện ở bên dưới, không biết 
con đường nào là chính. Khác với chiến trường Kam-
puchea toàn là rừng già thưa thớt thì ở Hạ Lào cây rừng 
từ thung lũng có thể vươn cao gần ngang đỉnh núi .

Từ bên này biên giới Vietnam, Trường Sơn Tây 
đổ xuống thành một vùng thung lũng mênh mông rộng 
lớn, rất phì nhiêu. Chính nhờ rừng cây rậm rạp mà trực 
thăng dễ tránh né nếu bay ở cao độ thấp (low level) 
Phía cuối thung lũng là con suối dài ngoằn ngoèo như 
con rắn đen khổng lồ, bò ngang qua chân Đồi 30, căn 
cứ hỏa lực đầu tiên của QLVNCH do đơn vị Pháo Binh 
trấn giữ. Đường bay tuy tương đối an toàn, nhưng mỗi 
lần bay qua thung lũng,  tôi vẫn luôn đề phòng, tránh 
trường hợp để phi cơ lơ lửng lưng chừng Trời, làm 
mồi ngon cho phòng không. Con tàu mỏng manh, liều 
mình cắm mũi đâm xuống dòng suối tối đen, vẫn bám 
chặt lấy địa hình địa thế, rồi lẹ làng cắt ngang cho mau 
chóng. Suốt thời kỳ Hạ Lào, tôi giữ thế „low level“ làm 
thế bay chính nên may mắn chưa lần nào bị bắn. Ngày 
ấy ống khói trực thăng chưa được chế cong lên như sau 
này nên cũng rất khó tránh né, ngoại trừ bay thấp. Mỗi 
khi vào vùng, tôi và trưởng phi cơ thường hay bàn tính, 
dự trù sẵn từng thế bay, cơ phi xạ thủ cũng sẵn sàng 
trong thế thủ, hai bên „miniguns“ dương lên oai hùng, 
chỉ chờ có dịp nhả đạn!

Tuy còn là copilot nhưng tôi rất được các đàn 


