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Thường thường những chiến trường càng sôi động, càng có một hấp lực lôi cuốn tôi phải 
đến, phải ghi nhận và phải viết. Tôi đến chiến trường bằng mọi phương tiện: máy bay, tàu 
thủy, xe và cả đi bộ. Nhưng thường là đi bằng đường bộ, từ phía sau trận tuyến để tiến dần 
vào vùng giao tranh theo những hướng tiến quân của các đơn vị đang tham chiến. Như vậy, 
cái nhìn của người phóng viên chiến trường bị giới hạn bởi những điều kiện tương đối an 
toàn nên sự ghi nhận sẽ thiếu trung thực. Và tôi tâm niệm phải có một cái nhìn khái quát 
hơn, những cảm xúc mạnh mẽ và sống động hơn, từ một độ cao, ngay trên lằn đạn, để ngòi 

bút mô tả thật đúng với những trận đánh đang ở mức khốc liệt nhất của một vùng được mệnh danh là Vùng 
Hỏa Tuyến. Tôi cố gắng thực hiện điều đó để đạt được cái nhìn cần thiết của một người viết phóng sự chiến 
trường, và đồng thời mới có cơ hội trực tiếp nhìn thấy sinh mạng của những chiến sĩ Không Quân thật như 
treo trên sợi chỉ trong những lần đùa với tử thần, bay trên lửa đạn. 
 
Năm 1970, thấy tình hình chiến sự ngày càng sôi động, tôi nghĩ đến lúc muốn có mặt tại chiến trường để viết, 
e rằng những phương tiện như xe cộ không còn tiện dụng. Hơn nữa, một phóng viên chiến trường mà không 
có mặt tại chiến địa cùng lúc với những đơn vị đang hành quân, thì bài viết nếu không là sản phẩm của tưởng 
tượng, thì cũng chỉ là nghe kể lại hoặc dự các buổi thuyết trình của phòng hành quân mà thôi. Do đó, tôi nạp 
đơn xin phép Bộ Tổng Tham Mưu theo học một khóa Dù. Đơn xin của tôi được chấp thuận thì không may, một 
tai nạn xe cộ khiến tình trạng sức khỏe của tôi không thể theo học được. Cách còn lại duy nhất là bay trên 
chiến địa để trực tiếp ghi nhận những diễn biến của chiến trường và những đơn vị đang chiến đấu bên dưới. 

 
Từ mặt trận Cao Nguyên vừa về tới Sài Gòn, tôi trở ra lại miền Trung 
để tiếp tục tham dự chiến trường Trị Thiên. Tôi chọn Huế để viết phóng 
sự, một phần vì mặt trận phía Bắc của thành phố này đang tới hồi nóng 
bỏng, một phần như bị quyến rũ bởi những lời mời mọc âm thầm của 
đất Thần Kinh, sự cảm phục sức phấn đấu của người dân miền Trung, 
và cũng tựa hồ như định mệnh. Với miền Nam và Gia Định, nơi tôi sinh 
trưởng, thì Huế là một vùng đất xa xôi với nhiều huyền thoại lịch sử. 
Huế của cung miếu, đền đài. Huế như người tình vừa kiêu sa vừa lãng 
mạn. Huế như đấng quân vương đến hồi sa cơ thất thế, vẫn kiêu ngạo 
với một thời vàng son dĩ vãng, và cả những khổ đau mà hiện mình 

đang gánh chịu. 
 
Vào những ngày đầu của tháng 7, thành phố Huế đã nằm trong tầm pháo của Cộng quân. Mọi đơn vị và kể cả 
dân chúng đang nổ lực phòng thủ. Cái nóng của mùa hè ở Huế thật oi nồng. Gió Hạ Lào luồn qua những khe 
núi của rặng Trường Sơn đưa mùi khói súng về tận sông Hương. Huế đang ở trong vùng hành quân. Xe nhà 
binh di chuyển vội vàng. Đủ mặt quân binh chủng trên đường phố. Hàng ăn, quán uống rộn ràng với những 
đoàn xe chuyển quân tạm dừng chân giây lát. Người dân đào hầm trú ẩn ngay trong nhà. Bao cát ở chợ trời 
Đông Ba bán chạy như tôm tươi. 
 
Sau khi đi thăm những đơn vị có nhiệm vụ giữ vòng đai của Huế, tôi liên lạc vơi Biệt Đoàn Tiền Phương đóng 
ở phi trường Phú Bài để xin được tháp tùng theo những phi vụ mà Biệt Đoàn này đang yểm trợ cho mặt trận 
phía Bắc của Huế. Đó là cách duy nhất mà tôi có thể dự phần và hiểu một cách rõ ràng những giây phút hào 
hùng và thập phần nguy hiểm của những người chiến đấu từ trên không, của những cánh chim bằng vào ra 
chiến trận như trò đùa, đem mạng sống của mình treo trên lửa đạn. Những cuộc sống hào hùng đó, tôi đã 
được nghe nhắc đến trong lần đầu gặp Thiếu Tá Diệm, Biệt Đoàn Trưởng Biệt Đoàn Tiền Phương, một người 
trầm lặng, ít nói, thường vẫn ngậm ngùi nhắc đến những người bạn, những huynh đệ đã vĩnh viễn ra đi và 
những người đang làm rạng danh cho binh chủng như Thiếu Úy Nguyễn Xuân Chi của Không Đoàn 41, Thiếu 
Úy Tạ Nhất Chí của Không Đoàn 5… 
 
Buổi sáng, nắng hè đang còn dịu, tôi ngồi nghe vị Sĩ Quan Trưởng Phòng Hành Quân của Biệt Đoàn Tiền 
Phương tại Phú Bài thuyết trình về tình hình chiến trường và các nhiệm vụ yểm trợ của Biệt Đoàn. Những dặn 
dò và quy luật mà tôi phải tuân theo, đồng thời phải để lại địa chỉ, điện thoại những nơi sẽ được cấp báo nếu 
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có gì không may xảy ra cho chuyến bay này. Tôi để lại số điện thoại của 
người chị bà con ở Sài Gòn và của một người mới quen ở Huế. Người 
phi công mà tôi tháp tùng là Đại Úy Trần Ngọc Hoàng, Phi cơ L19 có 
hai chỗ ngồi, tôi ngồi phía sau với mũ nghe và một chiếc ống dòm. Phi 
cơ cất cánh rời phi trường Phú Bài lúc 10 giờ 24 phút, Đại Úy Hoàng 
nhắc nhở tôi: 
-     Đây không phải là một chuyến bay quan sát khơi khơi trên cao, mà 
là một phi vụ yểm trợ thực sự trong vùng giao tranh. 
Tôi hiểu ý người phi công. Không có một sự an toàn nào cho tôi, dù là 
tối thiểu như những lần quan sát chiến trường từ sau lưng những đơn 

vị Bộ Binh. Tôi nhủ thầm, con người sống chết có số và chuyện sinh nghề tử nghiệp cũng là chuyện thường 
tình mà thôi. Cũng có thể vì tôi là phái nữ và ở từ một nơi yên ổn như Sài Gòn mới ra đây xa lạ nên được căn 
dặn kỹ càng. Như hai hôm trước, tôi xin trực thăng đi từ Đà Nẵng ra Huế, nơi đáp sẽ là bãi đáp trực thăng 
trước Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn I Bộ Binh tại Mang Cá, Huế. Khi trực thăng gần đến Huế, người phi công cũng 
dặn dò tôi: 
-     Máy bay đáp xuống là chị phải chạy ngay vào giao thông hào bên cạnh, kiếm một chiếc nón sắt đội lên 
đầu cho chắc an rồi mới di chuyển vào trong doanh trại. 
Tôi hồi hộp chờ đợi, và có cảm tưởng những khẩu pháo của Việt Cộng đang im lặng như một cái bẫy chờ đợi 
con mồi… Nhưng khi trực thăng vừa đáp xuống, tôi thấy người đón tôi vẫn chiếc mũ lưỡi trai trên đầu và điếu 
thuốc cố hữu trên môi, đứng dựa lưng vào xe jeep, rất thản nhiên, cái thản nhiên của những người đã quen 
sống trong vùng lửa đạn. 
 
Hôm nay là ngày 5 tháng 7, năm 1972. Một ngày nắng thật đẹp. Những người phi công không thích sương 
mù. Bây giờ đang ngồi trên máy bay, tôi mới hiểu điều đó. Trời trong sáng giúp sự quan sát dễ dàng hơn. 
Dưới chân tôi là núi rừng, đồng ruộng. Trên đầu tôi từng đám mây trắng bay ngược chiều. Chợt nhớ lời một 
người phi công trẻ nào đó: 
-     Mỗi ngày chúng tôi bay đi trước khi mặt trời mọc, và trở về sau khi mặt trời đã lặn. 
Nhiệm vụ của những người phi công lái L19 là nhiệm vụ có tầm quan trọng trong một cuộc hành quân: hướng 
dẫn hành quân, quan sát mục tiêu, quan sát những biến chuyển của trận đánh, phối hợp hỏa lực… Nhưng 
những phi công lái L19 lại là những cánh chim đơn độc, đi một mình, về một mình và đến trận địa thì cũng tự 
lo lấy thân mình. Nhiệm vụ muốn lo cho hoàn hảo phải bay thật thấp, dưới 2000 bộ, để quan sát cho chính 
xác, mà SA7 của Việt Cộng rất nhẹ, như võ khí cá nhân, có thể mang trên vai, bắn cao đến 9000 bộ. Như B40 
biến cải cũng có thể bắn lên tới 4000 bộ rồi… 

 
Đến 11 giờ, dòng sông Mỹ Chánh hiện ra trước mắt. Đây là một con 
sông nhỏ, như một lằn ranh giữa hai thành phố Huế và Quảng Trị. Bên 
kia bờ phía Bắc sông Mỹ Chánh không thấy bóng dáng một người 
dân. Đại Úy Hoàng chỉ cho tôi các vị trí của quân bạn bên dưới và một 
đoàn công voa của mình đang di chuyển. Tôi nhìn thấy rõ những đám 
bụi đỏ bốc lên mù mịt đằng sau mỗi chiếc xe. Chúng tôi đang cách cầu 
Mỹ Chánh khoảng 4 cây số về hướng Đông. Tôi biết chỉ trong chốc lát 
chúng tôi sẽ đến quận Hải Lăng. Hải Lăng đằng trước mặt. Chiếc L19 
nhẹ nhàng bay vào vùng đang giao tranh bên dưới. 
Tiếng của Đại Úy Hoàng trong mũ nghe: 
-     Chị nghe tôi rõ không? 
-     Rõ. 

-     Chị nhìn qua bên phải, bên trong Quốc Lộ I, xe tăng của Việt Cộng đó, chụp hình đi. 
Người phi công cho máy bay đảo nhiều vòng trên cao để quan sát tổng quát tình hình bạn và địch, đồng thời 
liên lạc với những đơn vị bên dưới để biết yêu cầu của họ.Tôi vừa quan sát, vừa chụp hình, vừa lắng nghe 
cuộc đối thoại của những đơn vị Dù và Thủy Quân Lục Chiến với máy bay của tôi: 
-     Hotel, Hotel, đây Sóng Thần, nghe rõ không, trả lời. 
-     Tôi nhận bạn 5/5. Có gì cho đi. 
-     Việt Cộng đang nằm trên gò mả, xem dùm tôi, trả lời. 
-     Chờ một chút. 
-     Nhờ bạn quan sát chính về hướng Đông, Tây Bắc điểm đã cho. 
-     Bảo Phong, đây Chung Sơn gọi. 



-     Tôi đưa nón sắt đến cho bạn đó. Bạn hương dẫn tôi, trả lời. 
-     Tôi đã tới ngay nhà thờ mà chưa thấy bạn. 
-     Hoa Đào, đây Tiêu Lương gọi. 
-     Đánh dùm tôi cách 100m, nghe rõ không, trả lời? 
Nhiệm vụ của Đại Úy Hoàng thật đơn giản nhưng thập phần nguy hiểm. Nguy hiểm là vì bên dưới gặp khó 
khăn, mới nhờ trên không giải quyết dùm, và nơi nào mà Dù và Thủy Quân Lục Chiến gặp khó khăn, là nơi đó 
đang đong đưa một lưỡi hái của tử thần. 
 
Qua ống dòm, tôi thấy một ngôi nhà thờ nhỏ nằm trong vùng giao tranh, trên gác chuông và những cao điểm 
khác, những ổ súng của Cộng quân đã cầm chân các đơn vị Dù và Thủy Quân Lục Chiến một cách hữu hiệu. 
L19 phải dùng trái khói để đánh dấu những vị trí đó cho phản lực đánh. 
 
Đại Úy Hoàng ra hiệu cho tôi biết phi cơ sẽ xuống thấp để làm nhiệm vụ. Tôi thật sự hồi hộp trong giây phút 
này, vì đây là lần đầu tiên tôi theo máy bay ra tận giữa hai lằn đạn của một cuộc giao tranh mà hai bên đang 
cố gắng đẩy lui đối thủ và giữ từng tấc đất. 
 

Chiếc L19 xuống thấp rất nhanh bên phần đất của các đơn vị bạn rồi bay thẳng về 
phía địch. Tôi nhìn rõ bằng mắt những chiến sĩ Dù và Thủy Quân Lục Chiến đang tiến 
công bên dưới như xem phim trên màn ảnh. Họ tiến tới chậm và khó khăn vì hỏa lực 
của Cộng quân từ các cao điểm. Chậm nhưng vẫn anh dũng tiến và tiến tới không 
ngừng. Đại Úy Hoàng đã cho máy bay vào phần đất của địch. Máy bay bay sát trên 
ngọn cây và những họng súng phòng không bắt đầu chuyển hướng nhắm vào chiếc 
L19. 
 
Chiếc máy bay nhỏ bé khi thì lượn lờ trên cao như đùa giỡn, khi thì để thả trái khói 
cho thật chính xác, đã phải lao xuống thật thấp, xuyên qua những lằn đạn, rồi phóng 
lên cao và lại nhào xuống như vậy nhiều lần. Những giây phút đó mới thấy sự phối 
hợp nhịp nhàng, hữu hiệu của Không Quân. Trong khi chiếc L19 cố gắng xuống thấp, 
đến gần để ghi dấu vị trí địch bằng trái khói, thì đằng xa, những chiếc phản lực đang 

đảo vòng, gầm thét thị uy. Và khi chiếc L19 vừa cất mình lên cao nhường chỗ, thì những chiếc phản lực như 
những con diều hâu đã thấy mồi, lao xuống mục tiêu như một mũi tên. Địch thừa hiểu L19 chỉ đâu, phản lực 
đánh đó, nên hầu hết các ổ súng đã châu lại nhả đạn vào chúng tôi cùng một lần. 
 
Đại Úy Hoàng đang cố gắng xuống thấp hơn để ghi dấu một ổ súng phòng không của địch. Đã bao lần tôi thấy 
rõ là phi cơ sẽ trúng đạn, nhưng rồi vẫn tránh được. Vừa bị một tai nạn xe trầm trọng năm ngoái, sức khỏe 
của tôi chưa được bình phục, nên sau một hồi phi cơ bay lên, nhào xuống, gan ruột tôi cảm thấy nhộn nhạo. 
Và lần này, khi tôi vừa kịp thấy một màn lưới lửa từ dưới đất xẹt lên hướng máy bay chúng tôi, Đại Úy Hoàng 
đã nhanh nhẹn đưa phi cơ ngược lên trời như một mũi tên để tránh. Sự thay đổi độ cao và áp suất bất ngờ đó 
làm cho tôi không còn cố gắng được hơn nữa. 
 
Trước khi ngất đi, tôi còn nghe văng vẳng tiếng của người phi công hỏi tôi: 
-     Chị Duyên, chị Duyên, nghe tôi rõ không, trả lời? 
Tôi muốn nói: “Đại Úy cứ tiếp tục phi vụ”, nhưng hình như tôi không nói được. Tôi biết lúc đó máy bay của tôi 
chỉ mới thực hiện được 48 phút bay, và tình hình bên dưới làm cho Đại Úy Hoàng trong một lúc hình như 
quên mất sự hiện diện của tôi trên máy bay. 
 
Khoảng 15 phút sau, tôi có cảm giác như máy bay đang ở trên một mặt phẳng, không còn nhào xuống rồi vút 
lên như trước nữa và tiếng người phi công vang lên trong mũ nghe: 
-     Chị Duyên, chị Duyên, chị tỉnh lại rồi phải không? Ngả về đằng sau, nhắm mắt một lát cho khỏe. 
Tôi dùng ngón chân ấn nhẹ lên chiếc nút dưới sàn tàu: 
-     Cứ bay hết giờ nghe Đại Úy. 
Tuy nói vậy, nhưng bay đến phút 150 thì tôi lại muốn ngất đi như trước. Chiếc mũ bay vẫn chụp trên đầu, nên 
trong trạng thái mơ màng, tôi còn nghe những lệnh lạc, những lời gọi khẩn cấp, những câu cự nự nhau và cả 
những tiếng chửi thề. Có những câu nói chưa trọn đã im bặt, có lẽ bởi một viên đạn nào đó… Tôi biết mình đã 
phí mất những giây phút quý báu này. Sau một phi vụ dài hai tiếng rưỡi với L19, những dự tính tháp tùng bay 
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theo khu trục A37 và phản lực F2 của tôi đã tan theo mây khói vì tự hiểu sức khỏe của mình không thể nào 
theo được. 
 
Phi cơ trở về lại phi trường Phú Bài, một số những người quen biết trong Biệt Đoàn đến chúc mừng tôi bình 
yên sau những giờ bay nguy hiểm trên chiến trận. Đại Úy Hoàng vừa rời phòng lái là vội vã đi ăn cơm trưa. Ăn 
xong lại lên máy bay bay tiếp. Một phản lực cơ của ta bắn cháy 3 chiến xa của địch, Đại Úy Hoàng được lệnh 
bay đến chụp hình. Người phi công lần này vai mang máy ảnh có gắn tele, ông vẫy tay chào và nói: 
-     Bắn cháy chiến xa thì phải chụp hình chứ để người ta không tin. 
 
Từ phi trường Phú Bài, tôi xin vào Quân Y Viện Nguyễn Tri Phương Huế nằm tĩnh dưỡng một vài hôm trước 
khi tiếp tục loạt phóng sự cho chiến trường Trị Thiên. Trong quân y viện, đêm đêm không ngủ được, tôi nằm 
lắng nghe và đếm từng chuyến trực thăng tải thương về. Cứ mỗi giây, mỗi phút, bao nhiêu người đã hy sinh 
cho đất nước? 
………………. 
 
Làm một việc gì với tất cả nhiệt tình của mình, thì cuối cùng cũng có một phần thưởng, dưới bất cứ một hình 
thức nào đó. Với những loạt phóng sự và hình ảnh sống động trong chuyến đi này, tôi được sự tán thưởng 
của độc giả. Điều đó xem như là một sự khích lệ đối với cá nhân tôi, một nữ phóng viên chiến trường đã đi và 
viết ngay trên chiến địa như vậy. Những khen tặng chút can đảm đó của tôi thật chẳng xứng đáng gì so với sự 
quả cảm và hào hùng của những chiến sĩ đang mặt đối mặt với quân thù bên dưới, và của những người vẫn 
vào sinh ra tử trên ngàn bộ cao với đôi cánh chim bằng mà một lần tôi đã trực tiếp chia xẻ từng cảm xúc. 
 
Kiều Mỹ Duyên 


