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vòng đai phi trường Lộc Ninh, ở bên trái quốc lộ, rồi 
bắt đầu xuống „low level“ bay theo Quốc Lộ 13 lên 
hướng Bắc. Con đường như đã bị hoang phế lâu năm, 
không xe, không người, cây cối phủ kín mặt đường y 

như Quốc Lộ 9 bên Hạ Lào. Tiền đồn Bu Đốp nằm 
sâu trong vùng biên giới Việt - Miên, ở hướng Tây 
Bắc, lẻ loi một mình giữa bốn mặt rừng già, cây cối 
lưa thưa bao quanh. Các binh sĩ vui mừng tiếp nhận 
chuyến hàng tiếp tế, họ „unload“ rất mau, chỉ mấy 
phút sau là xong. Tôi cất cánh lên trở về, cúi nhìn lớp 
hàng rào kẽm gai thô sơ bao bọc quanh đồn và bốn 
chòi canh thô sơ, không biết có ngăn cản nổi thú rừng 
ban đêm? Làm sao có thể chống đỡ được sự tấn công 
của VC? Lòng bùi ngùi thương cho thân phận mỏng 
manh của những người lính Biệt Kích còn ở lại nơi 
tiền đồn quạnh hiu. Dù không chết, họ cũng xứng 
đáng được tuyên dương là những chiến sĩ anh hùng 
cảm tử của QLVNCH!... Vẫn thế low level, phi cơ uốn 
lượn sát trên tầm ngọn cây để tránh né, nhẹ nhàng 
băng qua khu rừng già lởm chởm những cây khô 
không có lá, rồi lại theo quốc lộ 13 bay trở ra, đáp xu-
ống phi trường Quảng Lợi trực „standby“ tiếp... Địa 
thế vùng III tương đối bằng phẳng dễ đáp, nhưng rất 
nguy hiểm, khó xác định hướng nào an ninh hơn. Tôi 
nghĩ, thế bay hữu hiệu nhất để tránh né vẫn là „low 
level“, càng thấp càng an toàn hơn. Chỉ ở độ thấp, trực 
thăng,  dù gunship hay slicks, mới có thể biểu dương 
hết tất cả sức mạnh hùng hồn của nó.

Phi vụ cuối cùng (3/75) tôi và Lê Tấn Đại bay 
vào Núi Tròn, trước ngày mất Quảng Ngãi, để tiếp tế 
tải thương cho một đơn vị của SĐ2BB. Nhờ low level, 
mấy thằng du kích cầm AK-47 ở xóm nhà lá dưới 

chân núi, thấy trực thăng cứ hùng hổ đâm tới cũng phải 
hốt hoảng chạy trốn vô nhà. Chúng tôi không bắn nên 
chúng (VC) cũng không bắn lại! 

Sau chuyến biệt phái Biên Hòa, khoảng cuối tháng 
Giêng 72, phi đoàn 213 trở về Đà Nẵng, sau đó 
lại lao đầu vào những trận chiến mới của Mùa 
Hè Đỏ Lửa 1972 và mặt trận Quảng Trị. Anh 
Trần Lê Tiến tử trận, Anh Phạm Vương Thục 
rời PĐ 213, thuyên chuyển qua Phi Đoàn 239 
tân lập, đảm nhận chức vụ TPHQ .

Anh Tiến & Anh Thục không còn nữa, 
nhưng hình bóng các anh có lẽ sẽ không bao 
giờ phai mờ trong tâm trí những người bạn 
đã quen biết, nhất là những cánh chim Song 
Chùy 213 đã một thời cùng các anh vùng vẫy 
ngang dọc trên khắp chiến trường của Vùng 
Trời Hỏa Tuyến! 
Vĩnh Biệt Anh Tiến, 
Vĩnh Biệt Anh Thục!!!

■ Song Chùy T/Hoang

Phụ đính:

Niên trưởng T/Hoang là một trong ít cây bút quý hiếm 
hoi còn sót lại của Phi Đoàn 213 Song Chùy, một hoa 
tiêu trực thăng thiện chiến lão luyện, một cấp chỉ huy trẻ 
gương mẫu mà anh em vô cùng kính mến. Những bài viết 
của anh dù chỉ cô đọng trong những sinh hoạt của một 
đơn vị Không Quân, Phi Đoàn 213 Song Chùy, nhưng đã 
gợi lại gần như toàn cảnh bi hùng của trận chiến với các 
đơn vị tham dự. Những bước chân anh đi qua, từ Copilot 
cho đến trưởng phi cơ, một Phi Đội trưởng lừng danh của 
Phi Đoàn với chính những chiến tích lẫy lừng, anh kể lại 
như câu chuyện tâm tình thường nhật, không văn hoa 
bóng bẩy hay kiểu cách. Tính anh thế, luôn bình dị và gần 
gũi với anh em thuộc cấp. 
Thật hạnh phúc khi giờ ngồi nhớ lại những ngày tháng 
được cùng anh bay khắp vùng trời vùng 1, từ Sa Huỳnh 
cho tới Quảng Trị, những ngày tháng biệt phái tại Phú 
Bài, Chu Lai... hay những ngày rụng lông xước cánh 
buồn bã tháng 4 tại Trà Nóc chờ tái phối trí.
Mong anh luôn khỏe để có thể tiếp tục câu chuyện Song 
Chùy 213 vẫn còn dang dở, vẫn còn hiếm hoi dù danh 
tiếng của PĐ vang rất xa, xa hơn không gian mà nó đã 
từng in dấu. 
(Tiểu Chùy)

Tác giả (bìa trái) & NT Phạm Vương Thục (3.từ trái) 


