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Còn cái ba gai của tôi là như thế này:
Sau khi Phượng Hoàng số 2 bị SA-7 hạ không 

bao lâu, tôi có một phi vụ huấn luyện checkout hành 
quân cho Tr/úy Trương Vĩnh Tân (hiện đang ở Hous-
ton, TX). Trên đường về rảnh rang nên mới táy máy 
tần số FM chơi, không ngờ có tiếng mếu máo kêu cầu 
cứu: „Đại Bàng nào đang bay trên vùng trời Rạch Bắp/
Bến Cát xin cầu cứu! xin cầu cứu! Chúng tôi đã cạn đạn 
dược và lương thực nhiều ngày rồi; vợ con chúng tôi chỉ 
còn ba trái lựu đạn để tự sát và hiện giờ thì địch đang 
hô xung phong“.

Đang ở 2000 bộ vì sắp vào initial 1000 bộ, nhìn 
xuống thì tôi thấy 
cánh đồng, sau mùa 
gặt, sao mà xanh lè 
và dợn sóng như 
thế này. Nhìn kỹ lại 
thì thấy toàn là VC 
đang chạy nhanh 
về hướng cái đồn 
địa phương quân 
hình tam giác ở phía 
trước.

- „Diamond 2, 
bốn mươi, hai ngàn 
sáu, quan sát SA-7“, 
tôi vừa ra lệnh cho 
số 2 và đồng thời 
liên lạc trên FM với 
đồn: „Cầu cứu Đại 
Bàng, anh cho mọi 
người xuống hầm, đậy nấp kín lại, không cho mưa dột, 
rõ không ?“ „ Rõ, năm trên năm“ „ VC đang trèo thang 
để đột nhập vào đồn đó“.

Không hiểu lúc bấy giờ có cái gì Linh Thiêng đã 
thúc đẩy tôi lấy quyết định rất nhanh và sáng suốt nữa 
(ít ra là tôi nghĩ như vậy). Nếu không thì VC đã nuốt 
trọn Rạch Bắp, qua sông Sài Gòn cách đó có 2km, vào 
Củ Chi rồi tiến thẳng vào Sài Gòn trước 30 tháng 4 rồi. 
Và đâu còn Rạch Bắp nữa đâu mà ăn mừng chiến thắng.

Rạch Bắp nằm giữa Bến Cát và Củ Chi, xin xem 
bản đồ.

Vì đã có kinh nghiệm Thanh ngố và Phượng 
Hoàng 02 bị SA-7 hạ trong vùng này nên tôi phải rất 
cẩn thận mới được. Rủi như chính địch giả mạo gọi cấp 
cứu thì sao.... Ngay cả đàm thoại với đồn cũng vậy, phải 
ngắn gọn và dù địch có bắt được tần số này đi chăng 
nữa, không để cho họ hiểu được ý định của mình làm 
gì.

- „Diamond 2 giữ cao độ này (9000 bộ, vì SA-9 
lên tới 11000 bộ lận), theo dõi tôi nhưng đừng theo tôi 
nhe. Có gì thì Biên Hòa ở hướng 8 giờ của 2 đó“.

Rồi một lần nữa tôi áp dụng chiến thuật truy 
kích mà tôi đã học được trong khóa Phi Tuần Phó khu 
trục, cách đó chín năm. Lần thứ nhất là lúc đi Bắc Phạt 
(1965).

Cái đồn hình tam giác đều. Tôi vẽ một đường ảo 
thẳng góc với đáy qua đỉnh của tam giác, kéo dài ra 
khoảng 5km, lấy đó làm điểm xuất phát. Rồi set col-
limateur cho napalm. Tôi phải spiral down vì quá cao 
(9000 bộ) mà napalm thì sát đất (rase-mottes), chấp cho 

thiện xạ VC nào 
hạ được PH Kim 
Cương. Trong lúc 
xuống cao độ thì 
cho armament 
ON. Gió mùa này 
lại giúp cho Kim 
Cương nữa. Đỉnh 
tam giác cũng 
hướng vào gió. Có 
Thiên thời, Đia lợi, 
Nhân hòa, còn gì 
nữa mà không hạ 
được địch đây.

Khi xuống 
tới cách mặt đất 
khoảng 50-100 
ft rồi thì tôi lấy 

hướng tới đỉnh tam giác của đồn. Aim short khoảng 
25m, bấm trái bom đầu tiên. Rồi tới cột cờ giữa sân 
đồn, giật tay salvo trái bom thứ hai. Vì sợ bom không 
rớt nên mới salvo cho chắc ăn.

Anh em có biết không? Lửa của trái bom đầu tiên 
nhờ gió mạnh thổi tới đỉnh của tam giác và tiếp tục 
chạy dọc theo và bao phủ cả hai cạnh của đồn. Còn trái 
bom thứ nhì thì chạm vào phía trong của đáy tam giác, 
lửa tỏa ra hai bên bao phủ cả cạnh đáy của đồn. Mấy 
đứa đã đột nhập được vào trong đồn thì bị trái bom thứ 
hai này thiêu rụi. Còn mấy đứa đang leo lên vách thành 
thì rụng như mấy con thiêu thân vào ngọn lửa đèn vậy 
đó. Địch bị ba mặt hỏa công chết ráo trụi như ở trận 
Xích Bích trong truyện Tam Quốc vậy.

Tôi tiếp tục bay rase-mottes thẳng về phía trước 
chừng một phút, rồi kéo mũi phi cơ thẳng đứng lên và 
tiếp tục lấy cao độ theo vòng xoáy ốc để dễ quan sát 
SA-7.

- „Diamond 2 còn thấy tôi không? Về đáp!“ Tôi đã 


