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Đơn vị mà tôi hãnh diện 
được chỉ huy luôn đoạt phần 
thưởng xuất sắc về đủ mọi 
phương diện: an phi, kỷ luật, 
chiến tích, phi diễn, v...v....

Nói về kỷ luật cao, thì 
đâu thấy ai bắt được nhân viên 
nào của PĐ514 vi phạm kỷ 
luật gì đâu, để mà thưa với gởi 
(tôi muốn nói là ít nhất trong 
thời gian tôi chỉ huy, từ cuối 
69 đến đầu 74).

Hễ không nói thì thôi, 
đâu ai biết gì mà làm bậy.

Không biết anh em còn 
nhớ, sau thời gian Mỹ rút quân, 
mấy phi công khu trục có lệnh là 
không được mang bom đạn bay 
ngang vùng Thiện Ngôn hoặc múc miết trên đồn điền cao su ở vùng 
Trảng Bom. Thiện Ngôn là nơi VC đồn trú trong thời gian có liên hợp 
hai bên/bốn bên; còn Trảng Bom là chỗ Dương Văn Minh họp.

Sau khi có lệnh cấm trên, thì mấy phi công khu trục, cứ mỗi lần 
hành quân mà không có giải tỏa, thì lén lỏn lên Thiện Ngôn mà free 
strike, cho hả dạ. Nhưng có chết thằng Tây nào đâu !!!

Chỉ trên phương diện chánh trị mà nói, hành động vô kỷ luật này 
là vi phạm những qui ước; mà như vậy thì sẽ gây rắc rối cho phe ta trên 
bàn hội nghị. Nhưng vì không chết thằng Tây nào hết, nên phía VC làm 
ngơ, không đếm xỉa gì đến chuyện này cả. Anh em không tin thì cứ tìm 
Sáu Nghĩa hay Tướng Phan Hòa Hiệp mà hỏi xem, có phải vậy không.

Ai nói mấy sếp không ba gai ?
PhượngHoàngKimCương

NT PhượngHòang KimCương
chụp sau „mùa hè đỏ lửa“ và trước 

„chiến thắng Rạch Bắp“


