
 

Tai bay v� gió 
Nguyễn thái Hai 

Năm 1963 tôi làm Trưởng ty phi trường 
Bửu Sơn, Tháp chàm gần xong thì kiêm luôn 
nối dài phi trường Liên Khương bằng bê tông 
nhựa. Một số phi cơ hành chánh và quân ñội ñã 
có thể ñáp xuống phi trường Bửu Sơn khi cần. 
Trước khi về lại Tháp Chàm, tôi ñiện về ngày 
N ñặt bảng dấu hiệu cấm máy bay xuống ñể 
chuẩn bị trải lớp nhựa lỏng ñầu tiên trên nửa 
chiều dài. Khoảng 8 giờ sáng về ñến công 
trường, nhân viên báo là tỉnh vừa cho biết trưa 
nay Tướng ðính ra chuẩn bị cho ông Cố vấn 
Ngô ñình Nhu ngày hôm sau ra. 

 
 Tôi vội vã xuống tỉnh ñịnh hỏi tại sao 

không báo trước, nên sáng này vừa mới trải 
nhựa nửa ñường bay. Tới nơi gặp Trung Tá 
Tỉnh Truởng (TTTT) ñang cuống quít về vụ 
này. Hỏi ra mới biết là tuần trước ông ñã bảo 
ông Phó Tỉnh Trưởng (PTT) lên công trường 
xem tình trạng phi trường có sử dụng ñược 
không. Nào ngờ ông ấy qua ty CC hỏi và ñược 
ông Trưởng ty CC cho biết thỉnh thoảng thấy 
có máy bay ñáp xuống, nên về báo cáo là phi 
trường khả dụng. Ông mới biết tin phi trường 
bất khả dụng sáng nay và chưa biết làm sao. 
Tôi cho biết sự thể ñã xảy ra, chỉ còn cách là tôi 
phải ñem cát trải phủ phần mới trải nhựa và lấy 
xe lăn cán xuống sau này sẽ hay, và nếu có tai 
nạn xảy ra tôi hoàn toàn không chịu trách 
nhiệm. TTTT mừng quá. Tôi huy ñộng 100% 
nhân công và xe cộ ra làm. 

 
ðến trưa phi cơ Tướng ðính ra bay vòng 

vòng và rà xuống thấp ngụ ý muốn ñáp xuống. 
Tôi làm dấu hỏi và cho xe cộ nhân viên dời ra 
khỏi ñường bay, cất mấy bảng cấm. Phi cơ ñáp 
xuống an toàn. Tôi xin lỗi và giải thích sự việc, 

Tướng ðính cho biết là ñã thấy và khen tôi ñã 
nhanh chóng giải quyết vấn ñề và hỏi ngày mai 
ông Cố vấn ra có an toàn không?  
Tôi trả lời: Thiếu Tướng là quân nhân giỏi chịu 
ñựng và chấp nhận hiểm nguy, chứ ai dám bảo 
ñảm an toàn cho ngài Cố Vấn. Quay qua hỏi 
ông ðại úy phi công: Ngày mai ðại úy sẽ lái 
phi cơ ra ñáp ñược không. ðại úy cho biết mình 
biết trước nên yên tâm hơn người chưa biết tình 
trạng phi trường này. Tướng ðính bảo chiều 
nay ðại úy về chuẩn bị và ngày mai sẽ ñích 
thân lái ra. Tôi tiếp lời: chúng tôi sẽ tận lực trải 
cát thêm lên những nơi nhựa nổi lên mặt cát 
cho ít trơn hơn. Tối ñó tôi gởi một công văn 
cho Tỉnh trình bày sự trục trặc là do ông PTT 
không lên phi trường cho biết chương trình 
kinh lý của ông cố vấn nên mới xảy ra sự kiện, 
chứ không phải tại Ty Hữu Hạn Phi Trường. 

 
Sau khi ông Ngô ñình Nhu về Saigon, tôi 

gởi công ñiện về Nha CCHK báo chuyến kinh 
lý bình an và tôi sẽ tiếp tục công việc như 
thường lệ. Lúc ñó ông Giám ñốc Nha CCHK ñi 
công du Mỹ vừa về, ñược ông Bộ Trưởng ñiện 
thoại hỏi ở Phi trường Bửu Sơn có việc gì mà 
Tướng ðính gởi một văn thư dày 20 trang tố 
cáo là Nha chống ñối ñường lối của Cố Vấn 
Ngô ñình Nhu và chỉ thị Nha ðộng Viên gọi tôi 
nhập ngũ. Ông Ngỡ ngàng không biết chuyện 
gì, hỏi ông Trưởng khu Bắc. Ông này cũng 
không biết chuyện gì, chạy qua hỏi nhà tôi có 
biết gì không. Hai ông lo lắng như ñang ngồi 
trên ñống lửa, hỏi nhà tôi có ai quen tuớng 
ðính ñể giải cứu ñược không. Nhà tôi cho biết 
chúng tôi có quen bà chị dâu ông ấy, hiện ñang 
làm ăn về lâm nghiệp ở Pleiku. Tuy ở Pleiku 
nhưng bà ấy thường ñi nhiều nơi giữa DaLat 
Nha Trang, Ban mê thuột, Qui Nhơn, Huế, nên 
khó gặp. Ông Trưởng khu bảo sẽ mua vé máy 
bay cho nhà tôi lên Liên Khương, rồi lấy xe 
công trường xuống Tháp Chàm, hỏi tôi cho rõ 
vấn ñề. Cùng lúc ñó ông cho nhà tôi một giấy 
giới thiệu nhà tôi với các Trưởng ty CC nêu 
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trên ñể họ tận tình giúp ñỡ vợ chồng chúng tôi 
bằng mọi cách tìm gặp bà ðĩnh. Mọi chi phí sẽ 
ñược Khu Bắc hoàn lại sau. Lo sợ, qua mấy giờ 
sau nhà tôi qua xin ông Trưởng khu cho nhà tôi 
lên Liên Khương bằng xe hơi và sẽ khởi hành 
ngay ñêm hôm ấy tiện hơn là ñi máy bay. Khởi 
hành lúc gần 3 giờ sáng, ghé vào công trường 
Liên Khương biết tôi ñang ở Tháp Chàm nên 

 
vội ñi ngay và tình cờ gặp tôi giữa ñường Tháp 
chàm krông pha. Nhà tôi sắc mặt bơ phờ hốc 
hác lo sợ vừa khóc vừa kể chuyện ở Nha, vừa 
nghe tôi trình bày những gì tôi biết, rồi cùng ñi 
thẳng xuống gặp TTTT. Ông ngạc nhiên gọi 
ông PTT qua mới biết là tối hôm ñó quá sợ cho 
thân ông, ông trình Tướng ðính công văn tôi 
gởi cho Tỉnh và nói ông Hai muốn trút trách 
nhiệm cho ngài ñó. Vốn nóng như lửa, ông bảo 
ông Phó thảo tờ trình ñể sáng hôm sau ông ký 
Tờ trình dày lối 20 trang với những tội tầy ñình 
chống ñối ông Cố vấn Ngô ñình Nhu ñể cả vú 
lấp miệng em. 
 

TTTT chỉ biết xin lỗi tôi. Tôi về doanh trại 
giao công việc cho ông ñốc công rồi trực chỉ 
lên Liên Khương. Tôi ñưa nhà tôi qua phòng 
riêng nghỉ rồi qua hỏi xem có chuyến bay nào 
ñi Pleiku thì ñược biết có chuyến bay từ Ban 
mê Thuộc sắp ñáp và sẽ ñi Pleiku, tôi nhờ anh 
Chỉ huy trưởng phi trường thu xếp bằng mọi 
cách cho vợ chồng chúng tôi ñi Pleiku. Tôi ra 
ñón hành khách ñến và gặp một bà giống người 
em bà ðĩnh có tiệm buôn ở BMT nào ngờ ñó là 
bà ðĩnh. Chạy qua thức nhà tôi dậy qua gặp bà 
kể ñầu ñuôi câu chuyện nhờ bà cứu vãn. Bà vui 

vẻ cho biết tuy ñang bận nhưng phải lên Dalat 
gặp bà ðính ñể biết tướng ðính ñang ở ñâu. Cứ 
yên tâm bà sẽ giúp ñể trả ơn ba tôi ñã giúp bà 
nhiều trước ñây. Sáng hôm sau chúng tôi chở 
bà về Saigon vào quân khu thủ ñô gặp ðại úy 
Bảo hỏi thăm và xin gặp gấp về việc tờ trình ở 
Ninh Thuận. Thấy sự thân thiện giữa hai người, 
chúng tôi vững tin. ðại úy Bảo cho chúng tôi 
gặp ngay trưa hôm ñó. Ông mời bà ðĩnh và nhà 
tôi vào một phòng phía sau nghỉ tạm, và tôi vẫn 
ngồi ñó chờ. Khi biết tôi là kẻ ñã chống ñối ông 
ðính, nhiều nhân viên văn phòng từ từ ra giả 
bộ hỏi ðại úy Bảo công việc gì ñó, nhưng thật 
sự là ñể nhìn mặt người dám chống ñối ông 
Tướng có biệt danh tướng hèo. Không biết hai 
bà nằm nghỉ trong phòng, họ bàn tán thằng chả 
còn trẻ mà gan quá. ðời nó tàn rồi, tao nghe nói 
là còn bị gọi ñi Thủ ðức và khi ra trường sẽ 

 ñược chuyển thẳng về ñây chớ không ñược qua 
Công Binh. Khi biết tướng ðính sắp về ñến 
nơi, ðại úy Bảo bảo tôi ra sau tránh mặt và cho 
người ra thức hai bà dậy. Bà ðĩnh dặn tôi khi 
vào mặc Tướng ðính rầy la gì cũng nín thinh, 
hai vợ chồng cứ van xin trẻ người non dại 
mong Thiếu Tướng tha tội. ðại úy trình Tướng 
ðính, có chị dâu ông xin gặp mặt ông gấp, về 
vụ tờ trình ở Ninh Thuận. Tướng ðính vùng 
vằng tỏ thái ñộ khó chịu. ðU Bảo nói thấy bà 
chị nôn nóng lắm xin Thiếu Tướng giúp cho. 
ðU Bảo mời bà ðĩnh và nhà tôi vào trước trình 
bày sự việc. Tôi khép nép vào cúi ñầu trình 
ñiện. Ông bảo: hôm ñó tôi ñã khen ông hành xử 
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tốt rồi, sao lại còn làm vậy. Tôi líu ríu lập lại 
lời bà ðĩnh dặn, nhà tôi mếu máo khóc. Bà 
ðĩnh khẩn khoản năn nỉ: xin Thiếu tướng hoan 
hỷ giúp nó ñể chị trả ơn ba nó ñã giúp chị thời 
ñi bán gạo dong. Bà ñứng lên và thúc cùi chỏ  
nhắc nhà tôi cùng ñứng lên theo, cùng chắp tay 
vái và tiếp năn nỉ: Nó trẻ người non dại xin 
Thiếu tướng tha cho. Ông từ tốn bảo thôi ñược, 
về bảo ông Giám ñốc ñưa ông ra Phan Rang 
tiếp tục hoàn tất nhanh chóng phi trường. Cả ba 
chúng tôi hân hoan cảm tạ. Ông ra ñấu bảo ra 
ngoài. Bà ðĩnh tươi cười dơ tay xin: vì Thiếu 
Tướng công việc ña ñoan sợ quên, xin cho chị 
mấy chữ ñem ra cho ðU Bảo thi hành. Ông 
khoát tay bảo không cần. Bà Tiếp lời chị xin 
mà, chị mang ơn ba nó nhiều lắm. Ông ghi mấy 
chữ tha cho nó.  

 
Chiều về ñưa bà ðĩnh vào gặp ông Trưởng 

Khu Bắc báo cáo kết quả. Ông mừng quá rối rít 
cảm ơn. Tôi xin phép cho bà ñược sử dụng xe 
ñể ñi lo công việc của bà trong thời gian ở 
Saigon. Hai ngày sau tôi ra Phan Rangvào trình 
diện Tỉnh gặp ông PTT, ổng lạnh lùng bảo: 
hôm nay ra bàn giao công tác hả. Tôi ñắc chí 
trả lời: Tướng ðính bảo tôi ra hoàn tất công tác 

sớm, nhờ ông trình lại với TTTTdùm. ðộ tuần 
sau anh Lê Ngọc Diệp ra cho biết ông Giám 
ðốc ñã gặp Tưởng ðính. Tướng ðính nói: Về 
cá nhân thằng ðính và thằng Hai giống nhau 
nhưng sĩ diện thằng ðính lớn hơn thằng Hai, 
nên xin ông Giám ñốc rút thằng Hai về làm 
việc khác, và bảo tôi bàn giao công việc cho 
người ñốc công rồi về Nha. Tôi không nhớ rõ 
anh Diệp có cho Tỉnh biết việc này không. Tôi 
bị ñày ở Ty kỹ thuật 4 năm, nhưng nhờ ñó mà 
tôi có thì giờ trui luyện học hỏi về thử ñất và bê 
tông cốt sắt, và nhất là ñược Thầy Lục văn Sáu 
cho tôi thay anh Bùi văn Minh giúp ông tính 
toán bê tông cốt sắt khi anh bị ñổi ra Nha 
Trang.  

 
 

 
Khi ñến 

Mỹ, với sự 
thúc dục 

khuyến 
khích của 
cố ái hữu 
Trần văn 
Tươi, sáu 
tháng sau 
tôi ñậu EIT 
và 2 năm 
sau ñậu PE 
ñúng là tái 
ông mất 
ngựa. 50 
măm trôi 

qua nhớ gì viết nấy, nhưng nghĩ rằng nếu 
không ñược giải oan chắc là tôi ñã xanh mộ từ 
lâu, và các xếp tôi cũng ñã trầy vi sứt vảy. 
 

Phi trường Liên Khương ngày nay 
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