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Tháng tư đen 1975. Thoáng mà đã gần bốn thập 
niên trôi qua ! Từ tháng 3 năm 75,  cộng quân mở rộng 
chiến tranh. Ngày 13 tháng 3 Ban Mê Thuột thất thủ, kéo 
theo Quảng Trị và Huế mất ngày 26 tháng 3, sau đó Đà 
nẵng,  ngày 29 tháng 3 rồi đến Nha Trang lọt vào tay CS 
ngày 1 tháng 4. Ngày 16 tháng 4 năm 1975, tuyến đầu 
Phan Rang thất thủ, phần lớn phi cơ A-37 đã được bay 
về đồn trú tại phi trường Tân Sơn Nhất. Các diễn biến ấy 
như báo trước sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hoà 
khi mà người đồng minh lâu đời đã trở mặt quay lưng. . . 

Buổi chiều ngày 28 tháng 4, như thường lệ sau khi 
thi hành xong phi vụ hành quân, chúng tôi phóng ra 
cổng dùng cơm chiều, sau đó trở vào phòng trực hành 
quân để túc trực đêm. 
Bốn người chúng tôi: 
Thi, Chấn, Nhân và tôi 
đèo nhau trên 2 chiếc xe 
Lam, vừa vào đến cổng 
bổng nghe tiếng gầm 
thét của phản lực cơ 
đang oanh kích. Một vài 
cụm khói đen bốc lên từ 
nơi bến đậu phi cơ vận 
tải. Chiếc phi cơ A-37 
cuối cùng vừa thả bom 
xong đang vội vã kéo 
lên và đuổi theo đồng bọn đang lấy hướng Đông Bắc. 
Tôi nghĩ thầm: “nếu giờ nầy mà các cánh gió siêu thanh 
phóng lên thì tụi nầy chắc là sẽ nguy to”. . . nhưng chờ 
đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, thế là cả bọn giặc 
đã thoát nạn.

Chúng tôi phóng nhanh vào phòng hành quân 
để tìm hiểu xem việc gì đang xảy ra, phi cơ xuất xứ từ 
đâu? phi đoàn nào? Loại trừ phi cơ thuộc KĐ92CT của 
chúng tôi, thì chỉ còn có phi đoàn 532 Gấu Đen và các 

phi đoàn 520 Thần Báo, 526 Quỷ Vương và 546 Thiên 
Sứ đang trú đóng ở Bình Thủy (Trà Nóc).

Sau khi liên lạc với Phòng Hành Quân Chiến 
Cuộc SĐ4KQ thì họ xác định là không có một phi tuần 
A-37 nào cất cánh. Như vậy thì 5 phi cơ A-37 nầy xuất 
phát từ đâu? Không thể cất cánh từ Phù Cát hay Đà 
Nẵng (vì quá xa không đủ nhin liệu để đi và về). Chắc 
chắn là xuất phát từ phi trường Phan Rang. . . 

Mãi sau nầy, qua các báo chí thông tin của CS ta 
được biết 5 phi cơ đó thuộc Phi Đội Quyết Thắng mà biên 
đội trưởng do tên Nguyễn Văn Lục (bay số 3) chỉ huy 
toàn bộ, Nguyễn Thành Trung chỉ có nhiệm vụ bay dẫn 
đường.

- Số 1: Nguyễn Thành Trung
- Sồ 2: Từ Để (con trai của Từ Giấy)
- Số 3: Nguyễn Văn Lục (chỉ huy)
- Số 4: Mai Vượng (chết tháng 7 năm 1975 trong 1 

phi vụ huấn luyện) và tr/úy Trần văn Ơn (phi công KQ-
VNCH).

- Số 5: Hán Văn Quảng
*****

Buổi tối, chúng tôi đang ngồi uống càphê trong 
phòng trực hành quân thì Đại tá Lê Văn Thảo (KĐT/
KĐ92CTKQ) bước vào. Ông gọi:

- Thi, Chấn, Tứ và Liễn vào văn phòng gặp tôi.
Chúng tôi vào văn phòng, Đại tá Thảo trao cho 

anh Thi bản phi lệnh 
hành quân và ông nói 
ngắn gọn:

- 5 phi cơ A-37 
oanh kích buổi chiều là 
xuất phát từ phi trường 
Phan Rang. Không 
Đoàn 92 Chiến Thuật 
chúng ta sẽ thi hành 1 
phi vụ trả đũa đánh vào 
phi trường Phan Rang 
đêm nay: phi cơ mang 
bom nổ sẽ đánh vào bãi 
đậu phi cơ và phi đạo 

còn phi cơ mang CBU-55 sẽ đánh vào Bộ Chỉ Huy của 
chúng (nghi ngờ là đang đóng ở 2 “trailers” cuối phi 
đạo. Phi trường Phan Rang giờ đây là nằm trong tay 
địch, hoả lực và phòng không của địch ta không rõ, do 
đó các anh phải rất là cẩn thận và phải thích nghi trong 
mọi tình huống, chủ yếu là an toàn tối đa.

Khi ông ra khỏi phòng họp, anh Thi bảo:
- Chấn mầy đi lead
- Liễn bay số 2
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