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hướng Tây Tây Bắc để oanh kích phi trường Phan Rang 
theo những mục tiêu đã định.

Đã hơn 2 tuần kể từ sau ngày di tản khỏi Phan 
Rang, giờ đây mỗi người trong chúng tôi không ai tránh 
khỏi bùi ngùi khi trông thấy lại thành phồ cũ, những 
con đường xưa thân yêu và quen thuộc. Trăng sáng 
vằng vặc thành phố Phan Rang trước mặt đèn đuốc vẫn 
sáng choang. Tôi nhìn đồng hồ: 12 giờ 30 phút. Đã sang 
một ngày mới: ngày 29 tháng 4. . . 

Th/tá Chấn nghiêng cánh trái bay dọc theo sông 
Danh hướng về phi trường. Năm phút sau, dưới ánh 
trăng lờ mờ phi trường hiện rõ hai phi đạo song song 
(phi đạo 04-22), cuối đường bay là bãi đâu phi cơ A-37 
(khoảng hơn 10 chiếc). Trong số phi cơ nầy chắc chắn 
là phải có 5 chiếc ban chiều đã oanh kích phi trường 
Tân Sơn Nhất. Trong đầu tôi chợt thoáng lên một niềm 
thù hận: mình sẽ cố gắng đập nát tất cả các phi cơ nầy... 
Đang suy nghĩ vẩn vơ chợt nghe văng vẳng mệnh lệnh 
của Phong Giao 01:

- Phong Giao sang tần số 6.
- 2,3,4 nhận rõ!
- Phong Giao thử vô tuyến!
- 2!
- 3!
- 4!
- Phong Giao vào đội hình chiến đấu, 1 và 3 đánh 

vào Bộ Chỉ Huy, 2 đánh vào phi đạo, 4 đánh vào bãi đậu 
phi cơ,. Tắt đèn khi roll-in. Thả 1 pass interval. Tập họp 
ở hướng Nam 20,500 bộ.

- 2 hiểu!
- 3 hiểu!
- 4 hiểu!
Tuần tự từng chiếc lao vào mục tiêu. Những đóm 

lửa loé sáng. . . những tiếng nổ phụ. . . Tôi lao vào mục 
tiêu nhắm vào bãi đậu phi cơ, tôi bay xuống thấp. 3000, 
2500 rồi 2000 bộ. Tôi bấm nút thả bom. . . Tôi kéo vụt 
phi cơ lên, quay lại nhìn. . . Bốn quả bom nổ, phi cơ bị 
chao động mạnh, có lẽ tôi xuống quá thấp. . .

Phi trường tối đen không một ánh đèn. Chúng tôi 
không ghi nhận một hoả lực nào từ dưới đất. Có lẽ bè lũ 
Nguyễn Thành Trung quá vui mừng vì phi vụ thả bom 
xuống phi trường Tân Sơn Nhất ban chiều hoặc là vì 
chúng tôi trả đũa một cách quá bất ngờ nên chúng chưa 
kịp có phản ứng?. . 

Chỉ với 1 phi tuần 4 phi cơ A-37 với hoả lực quá ít 
oi, phi vụ trả đũa nầy không làm sao xoay trở tình thế, 
chỉ muốn cho bọn cộng sản biết rằng các phi công khu 
trục của VNCH sẵn sàng dập tắt những âm mưu xâm 

lăng của chúng.
Oanh kích xong chúng tôi lên cao độ 20500 bộ, 

tập họp lại đổi sang tần số 3, báo cáo phi vụ hoàn tất 
cho Đài Kiểm Báo Paris rồi lấy hướng 210 trực chỉ Tân 
Sơn Nhất. . . Mọi người giữ im lặng trên tần số.

Chúng tôi hạ cánh lúc 1 giờ 15 rạng ngày 29 tháng 
4. Vào đến Phòng Hành Quân chưa kịp uống ly cà phê, 
đã phải tối tăm mặt mũi khi những quả pháo kích của 
địch rót xối xả vào những phi cơ A-37 đang đậu trên 
đường di chuyển (taxi way). 

Cộng quân tiếp tục pháo kích cho đến sáng, toàn 
bộ phi cơ A-37 của KĐ92CT hầu như bị phá hủy hoặc 
hư hại nặng, không còn có khả năng bay được nữa.

Ngày 29 tháng 4, Tân Sơn Nhất vô cùng hỗn loạn, 
người người xuôi ngược tìm phương tiện thoát thân. 
May mắn cho thiếu tá Vũ Ngọc Liễn tìm được phi cơ 
xuống SĐ4KQ và sau đó đã tìm được phương tiện đi 
Utapao, hiện đang cùng gia đình định cư tại miền nam 
California.

Riêng cá nhân tôi, Tr/tá Thi và Th/tá Chấn dù có 
tìm đường lặn lội xuống tới Rạch Giá vẫn không thoát 
được số “tù”. Rồi cả 3 bị bắt vào trại tù “cải tạo”. Anh Thi 
(3 lần vô ra trại tù) tổng cộng 13 năm tù, tôi 10 năm 
rưỡi, Chấn 8 năm, ra tù và vượt biên năm 1983, hiện cư 
trú cùng gia đình tại tiểu bang Florida. Tôi vượt biên 
năm 1986, đến Mỹ năm 1987 và đang sống với gia đình 
tại miền bắc California. Anh Thi đi diện HO năm 1992, 
định cư ở Dallas (Texas). Anh đột ngột mất đi ngày 12 
tháng 1 năm 1995 trong nỗi cô đơn nơi xứ người.

Tôi viết lại hồi ký nầy để tưởng nhớ đến anh 
Nguyễn Văn Thi, một người chỉ huy giỏi, dũng cảm, 
một người anh và là một người bạn chân thành. Cũng 
xin gởi đến 2 bạn Chấn và Liễn, những người bạn cùng 
khóa (63A/SVSQKQ) đã cùng sát cánh bên nhau cho 
đến ngày tàn cuộc chiến.

■ KQ Tạ Thượng Tứ
Tháng Tư Đen 2014

Ghi chú: Phi tuần Phong Giao
Số 1: Thiếu tá Nguyễn Phấn Chấn, Phi Đoàn Phó 

PĐ548 Ó Đen
Số 2: Thiếu tá Vũ Ngọc Liễn, Phi Đoàn Phó PĐ 524 

Thiên Lôi
Số 3: Trung tá Nguyễn Văn Thi, Phi Đoàn Trưởng 

PĐ 534 Kim Ngưu
Số 4: Thiếu tá Tạ Thượng Tứ Trưởng Phòng Huấn 

Luyện KĐ92CT/Phan Rang


