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- Tao bay số 3
- Tứ bay số 4
Sau đó Th/tá Chấn thuyết trình sơ lược phi vụ:
- Danh hiệu phi tuần là Phong Giao, check in và 

di chuyển tần số 1, cất cánh tần số 2, Paris tần số 3, làm 
việc tần số 6. Họp đoàn cất cánh từng 2 chiếc, tập họp 
hướng 060, bình phi 19,500 bộ, họp đoàn hành quân 
(tactical formation) trực chỉ thành phố Phan Rang, 1 
và 3 tắt “beacon” chỉ để đèn wing tip “dim”, 2 và 4 tắt tất 
cả đèn. Đến Phan Rang, chúng ta sẽ bay dọc theo sông 
Danh, khi đến mục tiêu, phi tuần sẽ dãn ra ở họp đoàn 
chiến đấu (combat formation), lần lượt tấn công vào 
mục tiêu đã định. Giải toả hướng nam, lấy hướng 210,  
tập họp cao độ 20,500 trở về căn cứ xuất phát.

Mọi người nhận rõ và lấy dù mũ, sẵn sàng xuất 
phát.

*****
Chuông điện thoại reo vang. . .
- Alo, th/tá Chấn nghe.
- Thưa Th/tá, tôi là tr/sĩ Cơ, phi đạo A-37, xin báo 

cáo Th/tá các phi cơ đã trang bị sẵn sàng.
- Cám ơn anh, chúng tôi sẽ ra phi cơ ngay.
Chiếc xe Van đưa chúng tôi ra phi cơ. Bốn phi cơ 

A-37 đen sì, dưới cánh nặng trĩu bom đạn. Tôi kiểm soát 
bom đạn dưới cánh, cánh gió, cánh đuôi, xong phóng 
nhanh vào phòng lái, nai nịt, đội mũ, gắn ống dưỡng 
khí, ra dấu gắn APU (Auxiliary Power Unit) để mở 
máy. Cơ trưởng gắn APU vào, đèn phi cụ trong phòng 
lái sáng rực. Cơ trưởng xoay ngón tay trỏ ra hiệu mở 
máy, tôi gật đầu hiểu ý. Tôi mở máy trái xong rồi máy 
phải. Hai máy đã khởi động tốt, tôi ra dấu hiệu rút APU.

Tôi check sơ các phi cụ, mở máy truyền tin lên. 
Một phút sau nghe trên tần số vô tuyến:

- Phong Giao, thử vô tuyến!
- 2!
- 3!
- 4!
- 1 nghe 2, 3, 4! 5 trên 5.
- Đài Kiểm Soát Tân Sơn Nhất, Phong Giao gọi!
- Tân Sơn Nhất nghe Phong Giao!
- Tân Sơn Nhất, đây Phong Giao xin di chuyển và 

cất cánh 4 phi cơ A-37! 
- Phong Giao, Tân Sơn Nhất nhận rõ, cho phép di 

chuyển và cất cánh đường bay 25, gió hướng. . . mạnh. . 
. liên lạc tần số 2 để cất cánh.

- Phong Giao nhận rõ!
Bốn phi cơ A-37 âm thầm di chuyển đến cuối phi 

đạo, Phong Giao 1 ra lệnh:
- Phong Giao, tần số 2

- 2!
- 3!
- 4!
- Phong Giao thử vô tuyến!
- 2!
- 3!
- 4!
- Đài Kiểm Soát, Phong Giao sẵn sàng cất cánh!
- Phong Giao, đây là Đài Kiểm Soát cho phép bạn 

cất cánh. 
- Phong Giao hiểu!
Phi cơ 1 và 2 so hàng ngang cánh trên phi đạo, 

số 1 ra dấu cất cánh. Đẩy tay ga lên 95%, số 1 từ từ nhả 
thắng. Phi cơ lướt nhanh trên phi đạo. Tiếng gầm thét 
của các động cơ phản lực xé tan sự tĩnh mịch của đêm, 
ánh lửa phụt ra từ phía sau động cơ làm tăng thêm vẻ uy 
nghi của 4 con chim sắt khi rời mặt đất.

- Phong Giao 1, 3 và 4 “airborne”.
- 1 nhận rõ. Phong Giao qua tần số 3.
- 2!
- 3!
- 4!
- Phong Giao thử vô tuyến.
- 2!
- 3!
- 4!
- 1 nghe rõ 2, 3, 4.
- Đài Kiểm Báo Paris, phi tuần Phong Giao 4 phi 

cơ A-37 cất cánh từ Tân Sơn Nhất, phi vụ đặc biệt, xin 
cho biết thời tiết hướng Đông Bắc khoảng 120 dặm và 
xin radar theo dõi!

- Phong Giao, Paris hiểu. Thời tiết hướng Đông 
Bắc tốt, trần mây. . .,  tầm nhìn xa. . . đã nhìn thấy bạn 
trên màn ảnh radar và sẽ theo dõi!

- Paris! Phong Giao cám ơn bạn!

Phi tuần lấy hướng Đông Bắc, lấy thành phố Phan 
Rang làm chuẩn, sau đó sẽ bay dọc theo sông Danh, 


