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Lời đầu sách

Cách đây tròn 40 năm, vào 12 ngày cuối cùng của tháng 12 năm 1972, với 
mưu đồ đen tối muốn “đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”, hòng 
buộc Chính phủ ta phải đặt bút ký vào Hiệp định Pari theo điều kiện riêng 

của Mỹ, chính quyền Nich-xơn bất chấp dư luận, đã tiến hành chiến dịch tập 
kích với quy mô và mức độ ác liệt chưa từng có bằng máy bay chiến lược B52 vào 
Hà Nội, Hải Phòng và một số vùng lân cận trên miền Bắc nước ta. Trong ván bài 
liều lĩnh và dã man (mang tên Chiến dịch Linebacker II) đó, Mỹ đã huy động một 
lực lượng khổng lồ máy bay, tàu chiến loại hiện đại nhất với quyết tâm cao nhất 
nhằm “đè bẹp đối phương” trong một thời gian ngắn. Cụ thể đã có 1.192 máy bay 
các loại, trong đó có 193 máy bay ném bom chiến lược B52 (chiếm gần 50% tổng 
số B52 mà Mỹ có tại thời điểm đó), 1.077 máy bay các loại khác (chiếm hơn 30% 
trong tổng số máy bay chiến thuật của Mỹ) và nhiều loại vũ khí, trang bị khí tài 
hiện đại khác tham gia chiến dịch này. Đây là một cuộc đọ đầu lịch sử, không chỉ 
có ý nghĩa to lớn đối với tiến trình cách mạng Việt Nam mà còn mang tầm thời đại 
sâu sắc. Nếu chúng ta không thắng được trong cuộc đọ sức quyết liệt này, hậu quả 
thật khôn lường; đúng như Báo Nhân Đạo (Pháp) ngày đó đã viết: “Tấn thảm kịch 
Việt Nam đang trải qua cho ta hương vị của cái mà trái đất chúng ta sẽ nếm trải 
nếu nước đế quốc mạnh nhất đặt được nền thống trị độc tôn của nó!”. 

Thế nhưng, “thần tượng B52” - con át chủ bài trong bộ ba chiến lược của đế 
quốc Mỹ đã phải sụp đổ trước ý chí kiên cường và trí tuệ thông minh tuyệt vời của 
dân tộc Việt Nam. Chỉ trong 12 ngày đêm, lưới lửa phòng không dày đặc của ta đã 
xé tan xác 81 máy bay của giặc Mỹ, trong đó “siêu pháo đài bay” B52 là 34 chiếc, 
F111 - 5 chiếc và 42 máy bay chiến thuật khác. Theo các tài liệu quân sự Mỹ, trong 
chiến dịch này, tỉ lệ máy bay rơi đạt kỷ lục cao nhất tính tới thời điểm đó (25%), 
khiến các nhà quan sát quân sự Mỹ phải thú nhận: “Cứ cái đà mất máy bay, người 
lái này và nếu Mỹ còn tiếp tục ném bom thì chỉ đến ngày 28 tháng 4 năm 1973 toàn 
bộ lực lượng không quân chiến lược Mỹ ở vùng Đông Nam Á sẽ hết nhẵn”. Đó là 
một thực tế mà với kẻ thù thì cay đắng, chua chát; với quân và dân ta là chiến công 
oanh liệt, là một dấu son trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc...



Bốn mươi năm đã trôi qua. Nhưng ý nghĩa của chiến thắng và những bài học 
của sự kiện lịch sử “Hà Nội 12 ngày đêm” mà chúng ta vẫn tự hào với tên gọi chiến 
thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, thì vẫn còn nguyên giá trị. 

Chiến thắng đó đã làm sụp đổ hoàn toàn thần tượng vô địch của “không 
lực Hoa Kỳ”; làm thất bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và âm mưu đưa 
“miền bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá” của Tổng thống Mỹ Nich - xon; tạo ra cục 
diện mới để quân và dân cả nước ta thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kính yêu trong bài thơ Xuân năm 1969: “Ðánh cho Mỹ cút”, làm cơ sở để “đánh 
cho ngụy nhào”... 

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là sự kiện lịch sử trọng đại 
và kỳ tích vô song - biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam. 
Chiến thắng đó có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Niềm tự hào được xây đắp nên bằng ý chí ngoan cường, bằng lòng quả cảm, 
bằng trí thông minh và bằng cả bao xương máu của đồng chí, đồng bào...trong 
cuộc chiến đấu rất không cân sức ấy, vẫn còn mãi với thời gian, với lịch sử dân tộc. 

Trong 12 ngày đêm lửa đạn ngút trời đó, để làm nên chiến thắng trước một 
thế lực có lực lượng vượt trội nhiều lần và vô cùng tàn bạo, hàng ngàn chiến sỹ ta 
đã anh dũng hy sinh;  biết bao đồng bào đã phải chết tang thương vì bom đạn kẻ 
thù gieo xuống...Hy sinh ấy không bút giấy nào kể xiết, không lời văn nào diễn tả 
cho đầy đủ được. Chỉ có lòng tri ân sâu nặng, chỉ có đạo lý truyền thống “Uống 
nước nhớ nguồn” cao đẹp được thể hiện, mới may ra làm vơi bớt phần nào nỗi đau 
về sự mất mát, hy sinh; mới bù đắp phần nào công ơn to lớn của các anh hùng liệt 
sỹ và của quân và dân ta.  Đó là tình cảm, là trách nhiệm của các thế hệ người Việt 
Nam chúng ta... 

Với tất cả những ý nghĩa lớn lao ấy và nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà 
Nội 12 ngày đêm năm 1972”,  Dự án văn hóa UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN -TRUNG 
TÂM THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG VÌ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN tổ chức biên 
soạn và xuất bản cuốn sách Huyền tHoại Hà nội - Điện Biên PHủ trên 
kHông nhằm lưu giữ những giá trị lịch sử lớn lao, tri ân các anh hùng liệt sỹ và 
những người có công, góp phần to lớn làm nên chiến thắng lịch sử ấy; giáo dục 
truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau; đúng như  Ban Bí thư Trung ương 
Đảng đã chỉ đạo về chủ trương tổ chức kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện 
Biên Phủ trên không” cấp Nhà nước:  “Việc tổ chức kỷ niệm 40 năm Chiến thắng 
“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tương xứng với tầm vóc của sự kiện lịch sử 
này là hết sức cần thiết nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tôn 
vinh những chiến công của trí tuệ, lòng dũng cảm và ý chí quật cường của dân tộc 
ta, quân đội ta nói chung, của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không 



quân, quân dân Thủ đô và các tỉnh, thành phố miền Bắc nói riêng; cổ vũ toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ Chiến lược xây 
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đặc biệt, trong cuốn sách giàu ý nghĩa này trang trọng lưu danh hơn 7.000 
liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến, vì sự bình yên của bầu trời Tổ quốc, 
như một thể hiện sâu nặng nhất của lòng tri ân, của đạo lý Uống nước nhớ nguồn 
và nghĩa cử Đền ơn đáp nghĩa. Cùng với những cố gắng và tâm huyết của Ban biên 
tập Dự án văn hóa “Uống nước nhớ nguồn” - những người trực tiếp biên soạn và 
tổ chức xuất bản cuốn sách, là tấm lòng tri ân và nghĩa cử cao đẹp cùng chung tay 
góp sức của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện Chương trình 
“Huyền thoại Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”,  là biểu hiện của những tấm 
lòng vàng cao cả. 

Huyền tHoại Hà nội - Điện Biên PHủ trên kHông được xuất 
bản  từ  sự kết tinh đó, không chỉ là một cuốn sách lớn trong Bộ sách đồ sộ mang 
tên “HUYỀN THOẠI...” của  TRUNG TÂM THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG VÌ MÔI 
TRƯỜNG PHÁT TRIỂN đã được thực hiện từ nhiều năm qua, mà còn là một công 
trình xuất bản có giá trị cao và ý nghĩa sâu sắc, thiêng liêng với chủ đề Đền ơn đáp 
nghĩa, nhân  kỷ niệm 40 năm chiến thắng lịch sử “Hà Nội 12 ngày đêm” (12/1972 - 
12/2012) và 65 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/ 2012).  

Xin được trân trọng giới thiệu cuốn sách giàu ý nghĩa này với bạn đọc.

BAN BIÊN TẬP
DỰ ÁN VĂN HÓA UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN 
trung tâm thông tin truyền thông 

vì môi trường phát triển
Liên Hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Hà Nội

   
 
 

 





 “sớm muộn rồi đế quốc mỹ cũng sẽ đưa b52 ra đánh hà nội, 
rồi có thua nó mới chịu thua. phải dự kiến trước mọi tình huống 
càng sớm càng tốt, để có thời gian mà suy nghĩ, chuẩn bị... Ở Việt 
nam, mỹ nhất định thua. nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua 
trên bầu trời hà nội”

(Lời của Hồ Chủ tịch 
nói với bộ đôi Phòng không - Không quân - 1967)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm 
các chiến sĩ lực lượng phòng không

 bảo vệ thủ đô 1966



Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thăm Đoàn Không 

quân Sao Vàng 
nhân dịp Tết Đinh Mùi 

(9-2-1967). 
(Đại tá Phùng Thế Tài
Tư lệnh Quân chủng 
Phòng Không Không 
Quân là người đi bên 

phải Bác) 

BÁC HỒ VỚI Bộ độI 
PHòNG KHÔNG - KHÔNG qUÂN

Bác Hồ tới thăm trận 
địa phòng không 

Quảng Bá - Hà Nội 
(tháng 9-1966)



Bác Hồ tặng quà Tết 
và nói chuyện với các 
chiến sỹ Đoàn không 

quân Sao Vàng,
Tết năm 1967

Bác Hồ nói chuyện
với  phóng viên

 Báo Phòng Không  
Không Quân 

và phóng viên 
chương trình phát 

thanh Quân đội 
nhân dân (16/2/1969)

Bác Hồ thăm đơn vị 
bộ đội phòng không 

quân khu III 
(1966)



Bác Hồ thăm bộ đội 
Tên lửa, trước ngày đơn vị 
ra quân đánh thắng trận 
đầu, bắn rơi máy bay Mỹ 

(26/8/1965)

 Bác Hồ thăm bộ đội
pháo cao xạ

Bác Hồ đến thăm bộ đội 
không quân

 tháng 12-1967 
tại xã Phú Cường, 

Đa Phúc - Vĩnh Phúc



Bác Hồ thăm trận địa tiểu 
đoàn 61 Đoàn tên lửa 

Sông Đà ngày 26/08/1968

Bác Hồ 
với các chiến sĩ 

lái máy bay





BỐI CẢNH CHUNG TRƯỚC 
CUộC TẬP KÍCH BẰNG B52 

CỦA KHÔNG qUÂN MỸ VÀO HÀ NộI
Chiến dịch tập kích bằng máy bay chiến lược B52 của không 
quân mỹ vào hà Nội, hải phòng năm 1972 hàm chứa một mưu 
đồ thâm hiểm và tàn bạo. Nó được tiến hành trong bối cảnh 
mỹ - Ngụy đang tiếp tục bị thất bại nặng nề ở miền Nam trong 
chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và sự bế tắc theo hướng 
bất lợi cho mỹ tại hội nghị pari. Do bản chất ngoan cố và hiếu 
chiến, đế quốc mỹ vẫn muốn dùng vũ lực thông qua sức mạnh 
được coi là “bất khả chiến bại” của máy bay B52 ném bom hủy 
diệt hà Nội nhằm buộc Việt Nam phải ký hiệp định pari theo sự 
dàn xếp của mỹ...Nhưng, những cái đầu hiếu chiến đã tính toán 
nhầm: mỹ đã chuốc lấy thất bại thảm hại trong chiến dịch 12 
ngày đêm ném bom hủy diệt hà Nội ! 
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Trong những năm 1969 - 1972, 
cùng với quá trình rút dần quân 
Mỹ về nước nhằm thực hiện chiến 

lược “việt nam hóa chiến tranh”, chính 
quyền nich-xơn đã sử dụng không quân 
như một công cụ chiến lược để thực hiện 
kế hoạch này với mục tiêu không thay 
đổi là tiếp tục bám giữ miền nam việt 
nam - Một mục tiêu mà khi còn 50 vạn 
quân viễn chinh Mỹ ở đó, cũng không 
thực hiện được. cho nên ngay từ những 
ngày đầu bước chân vào nhà trắng, đặc 
biệt là thời gian trước tháng 12/1972, 
tổng thống Mỹ ních-xơn đã không ngớt 
đưa ra những lời đe dọa: “Nếu Bắc Việt 
Nam không chịu đàm phán theo các điều 
kiện của Mỹ thì sẽ phải đứng trước khả 
năng bị xóa sạch bằng những cuộc tấn 
công ném bom tăng cường bằng B52 vô 
cùng ác liệt!”.

bối cảnh chUng Và mưU đồ 
thâm độc của mỹ:

 năm 1972, cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã 

bước vào giai đoạn quyết định, nhưng 
cũng vô cùng gay go ác liệt. Ở miền 
nam, cuộc tiến công chiến lược của quân 
và dân ta mùa xuân năm 1972 làm cho 
chiến lược “việt nam hóa chiến tranh” 
của Mỹ có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. 
trước tình hình đó, để hòng cứu vãn 
tình thế, từ ngày 6 tháng 4 năm 1972, 
đế quốc Mỹ lại huy động lực lượng lớn 
không quân tập trung đánh phá trở lại 
miền Bắc lần thứ hai với quy mô lớn 
hơn và ác liệt hơn rất nhiều so với lần 
trước. Mặc dù vậy, không quân Mỹ vẫn 
không tránh khỏi bị tổn thất nặng nề; chỉ 
tính từ 9/5/1972 đến 20/10/1972 quân và 
dân miền Bắc đã bắn rơi 561 máy bay 
các loại của Mỹ, diệt và bắt sống hàng 
trăm giặc lái...

thực trạng trên chiến trường đã 
buộc chính quyền ních-xơn phải “Mỹ 
hóa” trở lại bằng không quân và hải 
quân nhằm tiếp tục thực hiện và cứu 
vãn chiến lược “việt nam hóa chiến 
tranh” và tìm mọi cách ngăn chặn cuộc 
tiến công của quân và dân ta; đặc biệt 
là ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc 
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cho cách mạng miền nam. Mặt khác, 
cuộc đàm phán ở hội nghị 4 bên tại Pari 
đã kéo dài 4 năm mà vẫn chưa thể kết 
thúc khiến Mỹ bị mất uy tín trong nội 
bộ người Mỹ... tất cả những yếu tố đó 
đã đặt chính quyền Mỹ lúc bấy giờ trước 
những sức ép không nhỏ và buộc tổng 
thống Mỹ ních-xơn phải cử Kít-xinh-
giơ đến Pari để nối lại cuộc đàm phán. 
Sau nhiều phiên họp kín căng thẳng, vào 
các ngày 8, 9, 10 tháng 10 năm 1972, 
phái đoàn ta đã đưa ra bản dự thảo hiệp 
định “về chấm dứt chiến tranh lập lại 
hòa bình ở việt nam”. Phía Mỹ đã chấp 
nhận bản hiệp định này, nhưng lại lấy đó 
làm một con bài để lừa dư luận Mỹ, phục 
vụ cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 
đó. với bản chất phản động, ngoan cố, 
ngày 23 tháng 10 năm 1972 (chỉ 1 ngày 
sau khi Mỹ tuyên bố ngừng ném bom từ 
vĩ tuyến 20 trở ra), Mỹ đã tráo trở, dây 
dưa trì hoãn việc ký kết hiệp định Pari 
như đã cam kết trước đó…

Vậy, vì sao Mỹ lại tráo trở không 
ký hiệp định như đã cam kết và đưa B52 
ném bom Hà Nội, Hải Phòng?

Khi đó Mỹ đổ tại nguyễn văn 
thiệu, tổng thống chính quyền Sài gòn 
không chịu ký. thực ra, chuyện nguyễn 
văn thiệu phản ứng kịch liệt với quan 
thầy ních-xơn là điều có thật. tuy nhiên, 
mọi người đều thừa hiểu rằng thiệu làm 
sao có thể chống lại được quyết định 
của ông chủ Mỹ. nhưng, vừa để khỏi bị 
mang tiếng là bỏ rơi “đồng minh”, vừa 
để gây sức ép tối đa buộc phía ta phải 
chấp nhận những điều kiện của Mỹ, một 
âm mưu cực kỳ hiểm độc đã hình thành 
trong bộ óc tàn bạo của tổng thống Mỹ 
ních-xơn; đó là đưa B52 ném bom hà 

nội, hải Phòng, dùng sức mạnh hủy 
diệt của B52 làm áp lực để buộc chúng 
ta phải quỳ gối. đó chính là lý do của sự 
bội ước trắng trợn của Mỹ sau ngày 20 
tháng 10 năm 1972, mà về sau chúng ta 
mới rõ thêm.

Không thể đợi chờ và nín nhịn 
được nữa trước sự bội ước và thủ đoạn 
tráo trở của chính quyền ních-xơn, ngày 
26 tháng 10 chính phủ ta ra tuyên bố 
công khai lên án sự quay quắt lật lọng 
của chính quyền Mỹ. người phát ngôn 
của chính phủ ta, trước đông đảo các 
nhà báo quốc tế ở Pari đã lên tiếng tố 
cáo: “hòa bình đã ở đầu ngọn bút”, 
nhưng chính phủ Mỹ đã trở mặt, phản 
lại những điều đã thỏa thuận. Dư luận 
Mỹ và thế giới xôn xao.

Bị ta vạch mặt, Kít-xinh-giơ buộc 
phải tổ chức họp báo. vốn là một kẻ gian 
ngoan, để che giấu âm mưu đen tối, một 
mặt Kít-Xinh-giơ thừa nhận nội dung 
của phía việt nam Dân chủ cộng hòa 
đưa ra là đúng, mặt khác ông ta lại ỡm ờ 
thanh minh và lập lờ tuyên bố: “... Sau 
mười năm diễn biến, cuộc chiến tranh đã 
đến hồi kết thúc. chúng ta tin rằng hòa 
bình đang ở trong tầm tay”.

đáng tiếc là thủ đoạn xảo trá của 
Kít-xinh-giơ, thông qua màn khói “hòa 
bình trong tầm tay” đã đánh lừa và trấn 
an được dư luận Mỹ. niềm hy vọng của 
nhân dân Mỹ lại được hâm nóng: chiến 
tranh ở việt nam sắp chấm dứt; con em 
họ sắp được trở về. Kết quả là ních-xơn 
đã tái đắc cử tổng thống Mỹ. Không 
phải ngẫu nhiên mà  Mắc ga-vơn đã gọi: 
“ních-xơn là tên gian dối! ních-xơn là 
tên lừa bịp”.
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ngay sau đó, trong khi chuẩn bị 
tiến hành một cuộc ném bom xuống thủ 
đô hà nội, ních-xơn cho Kít-xinh-giơ 
bay sang Pari họp tiếp, nhưng với nhiệm 
vụ trì hoãn và gây bế tắc hội nghị.

thậm chí ních-xơn còn bảo 
chánh văn phòng hen-đơ-men 
(h.R.handerman) gọi điện mật nhắc nhở 
Kít-Xinh-giơ thêm: “cần tránh những 
điều gì tỏ ra là chúng ta phá vỡ thương 
lượng. nếu xảy ra tan vỡ thì phải là do 
phía hà nội gây ra. trong bất cứ trường 
hợp nào phía chúng ta cũng không 
được tỏ ra là bên có sáng kiến chấm dứt 
thương lượng” (chú thích: theo hồi ký 
của ních Xơn).

những ngày của tháng 11 năm 
1972 ở thủ đô nước Pháp, Kít-xinh-giơ 
đã gây ra lắm điều rắc rối cho hội nghị và 
liên tiếp giở trò “gắp lửa bỏ tay người”. 
Ông ta đòi sửa 69 điều trong những điều 
mà hai bên đã thỏa thuận hồi tháng 10, 
lại đòi miền Bắc cùng rút quân, đòi miền 
nam phải là một quốc gia riêng. Phía ta 
không nghe thì ông ta đổ tội cho ta là 
thiếu thiện chí, là cản trở cuộc hội đàm 
tiến triển.

trong cuộc họp ngày 24 tháng 11, 
Kít-xinh-giơ hăm dọa: “nếu các ông 
không tỏ ra biết điều, tổng thống chúng 
tôi buộc sẽ ra lệnh ngừng đàm phán và 
tiếp tục các hành động quân sự mà hậu 
quả sẽ khó lường”.

những ngày đầu của tháng 
12/1972, Kít-xinh-giơ vẫn nhiều lần dọa 
dẫm: nếu cuộc thương lượng bị tan vỡ 
thì chiến tranh sẽ tiếp diễn với cường độ 
mạnh hơn... và, đến lúc đó cuộc chiến 
tranh sẽ thay đổi tính chất, cuộc thương 

lượng cũng sẽ thay đổi tính chất. Mỹ sẽ 
không bàn bạc về hiệp định này nữa!

 ngày 7 tháng 12, ních-xơn gửi 
điện mật báo cho Kít-xinh-giơ: “chúng 
ta sẽ ném bom dữ dội Bắc việt, nhưng 
sẽ không thông báo cho công chúng biết 
trước”. nhưng ông ta lại chỉ thị Kít-
xinh-giơ vẫn phải tỏ ra mềm dẻo, tiếp 
tục “giữ cầu” đàm phán thêm một thời 
gian nữa. thật là quỷ quyệt hết chỗ nói.

để có thể đi đến ký kết hiệp định 
hòa bình, trong những ngày này, phía ta 
đã có nhiều nhân nhượng, nhưng cũng có 
những điều không thể nào nhân nhượng 
nổi. cuối cùng đến ngày 13 tháng 12, 
cuộc đàm phán hoàn toàn bế tắc, phải 
dừng lại.

cố vấn Lê đức thọ nhìn thẳng 
vào mặt Kít-xinh-giơ cảnh báo: “các 
ông gieo gió ắt phải gặt bão”. hôm đó 
cố vấn Lê đức thọ lên máy bay về hà 
nội, còn Kít-xinh-giơ bay về Oa-sinh-
tơn.

 ngày 14 tháng 12, dã tâm đen tối 
của ních-xơn đã mở bung ra. Ông ta 
chính thức ra lệnh: “hải quân tiếp tục 
rải thủy lôi phong tỏa các cảng biển và 
các cửa sông của Bắc việt. Không quân 
bắt đầu cuộc tiến công bằng B52 vào hà 
nội, hải Phòng”.

theo đó, một kế hoạch chiến dịch 
được Lầu năm góc chuẩn bị hết sức chu 
đáo, tỉ mỉ từ trước (chú thích: Kế hoạch 
tuyệt mật này được thông qua ngày 
30/11/1972, với sự tham gia bàn bạc 
của tổng thống ních-xơn, cố vấn Kít-
xinh-giơ, Bộ trưởng Quốc phòng Le-dơ 
(Laird), thứ trưởng Quốc phòng hây-
gơ (hang) và chủ tịch hội đồng tham 



21

HuyềN tHoại Hà Nội - điệN biêN pHủ trêN kHôNg

mưu trưởng liên quân (Mo-rơ) Moorer.), 
các tàu chiến Mỹ tiến hành việc thả thủy 
lôi, còn các phi công chiến lược ở gu-
am và u-ta-pao thì chuẩn bị sẵn sàng, để 
đến ngày 18 tháng 12 (theo giờ hà nội) 
lái những chiến oanh tạc cơ khổng lồ ầm 
ầm lao tới thủ đô nước việt nam Dân 
chủ cộng hòa.

chiều 18 tháng 12, chiếc máy bay 
chở cố vấn Lê đức thọ hạ cánh xuống 
sân bay gia Lâm thì chỉ mấy giờ sau, 
những loạt bom đầu tiên của B52 Mỹ 
đã dội xuống hà nội, mở màn cho một 
chiến dịch ném bom ác liệt chưa từng 
có trong lịch sử chiến tranh của Mỹ và 
đặc biệt là của lực lượng máy bay chiến 
lược B52. chiến dịch 12 ngày đêm ném 
bom hủy diệt hà nội của đế quốc Mỹ là 
như vậy.

chiẾn DỊch mang tÊn 
linEbacKEr ii:

Chiến dịch Linebacker II là chiến 
dịch quân sự cuối cùng của Mỹ chống lại 
miền Bắc việt nam trong chiến tranh 
việt nam, từ 18 tháng 12 đến 30 tháng 
12 năm 1972 sau khi hội nghị Pari bế 
tắc và đổ vỡ. chiến dịch này là sự nối 
tiếp của chiến dịch ném bom Linebacker 
i diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10 năm 
1972, nhưng có điểm khác biệt lớn là lần 
này trọng tâm sẽ là các cuộc tấn công 
dồn dập bằng máy bay ném bom chiến 
lược B-52 thay vì các máy bay ném bom 
chiến thuật và mục đích là dùng sức 
mạnh và biện pháp không hạn chế đánh 
thẳng vào các trung tâm đầu não của 
nước việt nam Dân chủ cộng hoà. tại 
chiến dịch này hoa Kỳ đã sử dụng lực 

lượng không quân chiến lược với B-52 
làm nòng cốt ném bom rải thảm huỷ diệt 
xuống hà nội, hải Phòng, thái nguyên 
và các mục tiêu khác liên tục trong 12 
ngày đêm. đây là những cuộc ném bom 
dữ dội nhất trong chiến tranh việt nam 
và là một trong những cuộc tập kích có 
cường độ cao nhất trong lịch sử các cuộc 
chiến tranh. trong 12 ngày đêm ném 
bom hủy diệt hà nội, hải Phòng, Mỹ đã 
ném khoảng 17.000 tấn bom đạn.

thực ra, trước khi tiến hành chiến 
dịch dùng B52 ồ ạt ném bom hà nội, 
hải Phòng, Mỹ đã mở một đợt đánh 
phá dữ dội các chân hàng và các tuyến 
giao thông của ta ở khu vực tân Kỳ, đô 
Lương (nghệ An). đó có thể coi là nước 
cờ thăm dò cuối cùng mà Mỹ tiến hành 
nhằm hai mục đích là: cắt đứt sự chi viện 
từ hậu phương lớn miền Bắc cho chiến 
trường lớn miền nam; làm suy yếu khả 
năng tấn công mùa khô của quân giải 
phóng và kéo lực lượng phòng không ở 
địa bàn hà nội vào đây. theo đó, chỉ 
riêng trong tháng 11 năm 1972, Mỹ đã 
sử dụng 1.213 lần chiếc B52 đánh phá 
khu 4...

Sau này, khi đã rời ghế tổng thống 
Mỹ, nich-xơn còn viết trong hồi ký của 
mình: “ngày 14 tháng 12 năm 1972, tôi 
ra lệnh tiếp tục thả mìn cảng hải Phòng 
và tiến công bằng B52 vào khu vực hà 
nội, hải Phòng. Ba ngày sau có hiệu 
lực. đây là quyết định khó khăn nhất của 
tôi trong cuộc chiến này”. cái mà ông 
nich-xơn gọi là “quyết định khó khăn 
nhất” chính là chiến dịch Linebaker ii - 
cuộc tập kích chiến lược của Mỹ bằng 
B52 vào hà nội, hải Phòng diễn ra từ 
18/12/1972.
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theo các tài liệu của chính đối 
phương thì trong Chiến dịch Linebacker 
II, Mỹ đã huy động một lực lượng khổng 
lồ máy bay, tàu chiến loại hiện đại nhất 
khi đó để thực hiện cuộc ném bom hủy 
diệt với quyết tâm cao nhất nhằm “đè bẹp 
đối phương” trong một thời gian ngắn. 

đã có 1.192 máy bay các loại và 
nhiều loại vũ khí, trang bị khí tài hiện 
đại khác tham gia chiến dịch này. về lực 
lượng cụ thể gồm có: 

Máy bay B52: có 193 chiếc/tổng số 
400 chiếc (gần 50% tổng số máy bay B52 
mà Mỹ có lúc đó) cùng với 250 tổ lái.

Không quân chiến thuật: có 1.077 
chiếc máy bay các loại/tổng số 3.043 
chiếc (xấp xỉ 31% tổng số máy bay chiến 
thuật của Mỹ).

tàu sân bay: có 6/14 chiếc tham 
gia (bằng 34% tổng số tàu sân bay của 
Mỹ đã từng tham chiến ở việt nam).

hơn 50 máy bay tiếp dầu trên 
không và một số loại máy bay phục vụ 
khác như: máy bay gây nhiễu từ xa, máy 
bay trinh sát chiến lược, trinh sát chiến 
thuật, máy bay chỉ huy, máy bay liên lạc 
dẫn đường, cấp cứu... ngoài ra còn 60 
tàu chiến các loại của hạm đội 7 ở thái 
Bình Dương. hàng loạt căn cứ ở nhiều 
nơi đã được huy động phục vụ cho chiến 
dịch Linebacker II.

đây là một cuộc huy động lực 
lượng lớn chưa từng có của không quân 
Mỹ từ sau đại chiến thế giới lần thứ 
hai cho một trận tập kích đường không 
chiến lược. Không những thế, cường độ 
tấn công và số lượng bom đạn mà Mỹ 
tập trung cho cuộc tập kích chiến lược 
12 ngày đêm cũng rất lớn. cụ thể: 

cường độ xuất kích của máy bay 
chiến lược B52:

+ đêm 18/12: 90 lần chiếc

Sân bay Utapao, 
Thái Lan, 1966; 

nơi xuất phát những 
chuyến B52 

đến  Việt Nam
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+ đêm 19/12: 87 lần chiếc
+ đêm 20/12: 93 lần chiếc
+ đêm 21/12: 24 lần chiếc
+ đêm 22/12: 24 lần chiếc
+ đêm 23/12: 33 lần chiếc
+ đêm 24/12: 33 lần chiếc
+ đêm 26/12: 105 lần chiếc
+ đêm 27/12: 54 lần chiếc
+ đêm 28/12: 60 lần chiếc
+ đêm 29/12: 60 lần chiếc
cường độ xuất kích của không 

quân chiến thuật:
+ cao nhất: 465 lần chiếc (ngày 

19/12)
+ trung bình: 300 - 400 lần chiếc/ 

ngày - đêm; riêng F111 xuất kích trung 
bình 17 - 19 lần chiếc/ đêm, cao nhất là 
25 lần chiếc/ đêm (20/12).

tổng số lần xuất kích của các loại 
máy bay là 4.583 lần chiếc; trong đó 663 
lần chiếc B52, 3920 lần chiếc không 

quân chiến thuật (trung bình 326,6 lần 
chiếc/ ngày).

Sử dụng những thành tựu mới nhất 
của khoa học kỹ thuật và huy động đến 
mức cao nhất sức mạnh của không lực 
hoa Kỳ, đế quốc Mỹ đã trút hàng vạn 
tấn bom đạn xuống những khu vực đông 
dân chứ không chỉ nhằm vào các mục 
tiêu quân sự như chúng vẫn biện minh. 
Bằng việc làm đó, đế quốc Mỹ đã đạt đến 
đỉnh cao của sự tàn bạo, như nghị quyết 
hội nghị 40 nước không liên kết họp tại 
niu Yoóc ngày 3 tháng 1 năm 1973 đã 
lên án là “vượt qua bất cứ sự tàn bạo 
nào mà loài người từng biết đến”.

  đế quốc Mỹ toan tính rằng, bằng 
sự tàn sát dã man của B52, chúng có thể 
buộc nhân dân ta phải khuất phục, phải 
rút bớt mục tiêu trong đàm phán, sửa đổi 
lại văn bản hiệp định có lợi cho Mỹ và 
ngụy quyền Sài gòn. Bản chất và âm 
mưu của đế quốc Mỹ qua chiến dịch tập 
kích B52 được giắc Ri-xơn, một nghị sĩ 
thụy điển khái quát khá đầy đủ: “đến 
nay, tất cả mọi người đều thấy rõ ních-

B52 
cất cánh từ GUAM
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xơn không tôn trọng lời hứa, từ chối 
không ký bản hiệp định mà ông ta đã 
chấp nhận hồi tháng 10. ních- xơn khi 
thấy không thể giành được trên bàn hội 
nghị những điều Mỹ đã mất trên chiến 
trường thì một lần nữa lại đi theo “giải 
pháp” quân sự. thực tế ních-xơn bằng 
cách leo thang trong cuộc chiến tranh 
không quân, lần đầu tiên dùng máy bay 
B52 đánh phá hà nội hòng buộc hà nội 
chấp nhận điều kiện hòa bình của Mỹ, 
buộc nhân dân việt nam thừa nhận điều 
kiện hòa bình của Mỹ kiểm soát miền 
nam việt nam bằng cách giết hại vô 
vàn dân thường và phá hủy tất cả những 
gì chúng chưa phá hủy hết”.

nếu đế quốc Mỹ thành công trong 
cuộc tập kích bằng B52 thì hậu quả thật 
khôn lường. Báo nhân đạo (Pháp) đã 
viết: “tấn thảm kịch việt nam đang trải 
qua cho ta hương vị của cái mà trái đất 
chúng ta sẽ nếm trải nếu nước đế quốc 
mạnh nhất đặt được nền thống trị độc 
tôn của nó!”.

thế nhưng, “thần tượng B52” - 
con át chủ bài trong bộ ba chiến lược của 
đế quốc Mỹ đã phải sụp đổ trước ý chí 
kiên cường và trí tuệ thông minh tuyệt 
vời của dân tộc việt nam. chỉ trong 12 
ngày đêm, lưới lửa phòng không dày đặc 
của ta đã xé tan xác 81 máy bay của giặc 
Mỹ, trong đó “siêu pháo đài bay” B52 
là 34 chiếc, F111 là 5 chiếc và 42 máy 
bay chiến thuật khác. theo các tài liệu 
quân sự Mỹ, trong chiến dịch này, tỉ lệ 
máy bay rơi đạt kỷ lục cao nhất từ trước 
tới nay (25%), khiến các nhà quan sát 
quân sự Mỹ phải thú nhận: “cứ cái đà 
mất máy bay, người lái này và nếu Mỹ 
còn tiếp tục ném bom thì chỉ đến ngày 
28 tháng 4 năm 1973 toàn bộ lực lượng 
không quân chiến lược Mỹ ở vùng đông 
nam Á sẽ hết nhẵn”.

cuộc tập kích đường không bằng 
B52 của Mỹ đã thất bại thảm hại. tin 
máy bay B52 bị bắn rơi, giặc lái bị diệt 
từ việt nam dội về Oa-sinh-tơn như 
cú sét giáng xuống nhà trắng và Lầu 
năm góc khiến ních-xơn choáng váng, 

B.52 (trên) và máy 
bay tiếp dầu KC-135 

tại căn cứ Ut apao
 Thái Lan
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hội đồng tham mưu trưởng liên quân 
và Bộ chỉ huy không quân chiến lược 
Mỹ rụng rời. Kết cục sau cuộc tập kích 
là uy tín của Mỹ trên trường quốc tế bị 
giảm sút, thanh danh nước Mỹ bị bôi 
nhọ. Liên đoàn thế giới các nhà khoa 
học cho rằng “các cuộc ném bom khủng 
bố kinh tởm xuống các vùng đông dân 
nước việt nam dân chủ cộng hòa đã bôi 
nhọ thanh danh nước Mỹ”. tổng Bí thư 
đảng cộng sản Mỹ g. hôn nhận định: 
“Kết quả việc Mỹ ném bom trở lại miền 
Bắc việt nam là uy tín của Mỹ trên thế 
giới tụt xuống mức thấp chưa từng có. 
Phản ứng trên khắp thế giới càng thêm 
gay gắt”. trước những hành động tội ác 
của đế quốc Mỹ, đảng xã hội Áo yêu 
cầu: “chính phủ Mỹ hãy chấm dứt lập 
tức những cuộc ném bom giết người này 
đối với một nước nhỏ đã được thử thách 
bằng một cuộc chiến tranh kéo dài hàng 
chục năm, hãy ký kết hiệp định ngừng 
bắn”. trung ương đảng cộng sản nhật 
Bản cho rằng: “trong lúc tình hình việt 
nam đang đứng trước một cục diện mới 
nghiêm trọng do chính quyền ních-xơn 
mở rộng chiến tranh xâm lược, việc 
khẩn cấp và quan trọng đối với tất cả 
các lực lượng chống đế quốc, bảo vệ 
hòa bình và dân chủ trên thế giới là lên 
án những hành động dã man của ních-
xơn, đòi đình chỉ tất cả những hành động 
xâm lược, tăng cường vô điều kiện và 
đến mức tối đa sự giúp đỡ về chính trị, 
về vật chất mang tính nhân đạo đối với 
nhân dân việt nam. đó là vấn đề chung 
quốc tế số một quan trọng nhất, cấp bách 
nhất, hơn bất cứ vấn đề nào khác”. 

cuộc ném bom của đế quốc Mỹ tuy 
có gây những tổn thất nặng nề cho nhân 

dân ta, nhưng đã không làm thay đổi 
được lập trường của trung ương đảng 
ta về vấn đề cơ bản của hiệp định hoà 
bình, đồng thời nó gây một làn sóng bất 
bình lớn của người Mỹ, dư luận và chính 
giới của các nước trên thế giới, trong đó 
có cả các đồng minh lâu dài của Mỹ, 
uy tín của chính phủ Mỹ bị xuống thấp 
nghiêm trọng. Bị phản đối trong nước, 
bị cô lập trên trường quốc tế, gặp phải 
sự chống trả hiệu quả gây thiệt hại lớn 
cho lực lượng không quân chiến lược, 
lại không thể buộc đối phương thay đổi 
lập trường, tổng thống Mỹ nich-xơn đã 
phải ra lệnh chấm dứt chiến dịch tàn bạo 
này vào ngày 30 tháng 12, đề nghị nối 
lại đàm phán tại Pari và cuối cùng nhanh 
chóng ký kết hiệp định Pari trên cơ sở 
dự thảo của ta mà phía Mỹ trước đó đã 
từ chối ký kết. Sau chiến dịch ném bom 
dã man của không quân Mỹ vào hà nội, 
hải Phòng, dư luận quốc tế đều đánh giá 
rất cao chiến thắng của quân và dân ta 
mà việc hạ được “thần tượng B52” là 
một kỳ tích. 

tờ Bưu điện Oa-sinh-tơn 
(Washington Post), dưới dòng tít lớn: 
“đợt ném bom khủng bố nhân danh hòa 
bình”, đã viết: “thất bại này buộc tổng 
thống ních-xơn và cố vấn của tổng 
thống phải chấp nhận trở lại những 
điều khoản mà cách đây ba tháng họ đã 
bác bỏ”.

“... Lẽ ra nếu ních-xơn không tráo 
trở, lật lọng, không phá vỡ “thỏa thuận 
tháng 10” không ra lệnh tiến công hà 
nội, hải Phòng bằng B-52 thì ông ta có 
thể thua trong danh dự. Làm ngược lại, 
ông ta đã thua trong bi thảm tột cùng...”

trở lại với chiến dịch tập kích 
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tàn bạo của không quân Mỹ. cùng với 
việc huy động tới 193 máy bay B52 toàn 
nước Mỹ, xuất kích tới 663 lần chiếc, tập 
trung chủ yếu vào khu vực hà nội tới 
444 lần chiếc..., đây là lần đầu tiên Mỹ 
sử dụng cả một biên đội F-111 (khoảng 
50 chiếc) xuất kích mỗi đêm từ 10 đến 
25 lần chiếc, hoạt động xen kẽ giữa các 
lần đánh của B52. đồng thời Mỹ cũng đã 
huy động tới hơn 1.000 máy bay chiến 
thuật của không quân và hải quân ở các 
căn cứ thái Lan và 6 tàu sân bay ngoài 
biển đông, xuất kích tới 3.920 lần/chiếc 
để bảo vệ B52 và thực hiện đánh sân bay, 
các trận địa phòng không và các mục tiêu 
của ta. có những đêm, Mỹ đã thực hiện 
tới 105 phi vụ B52. Riêng trên vùng trời 
hà nội, đã sử dụng tới 66% các phi vụ, 
“Không quân Mỹ đã ném hàng vạn tấn 
bom xuống 140 mục tiêu lớn nhỏ (riêng 
B52 đánh 64 mục tiêu) bằng sức công phá 
của 5 quả bom nguyên tử đã ném xuống 
hi-rô-si-ma”. gần đây, trong cuốn  sách 
Encyclopedia of the Vietnam War, các tác 

giả đã đưa ra một vài con số liên quan tới 
chiến dịch tàn bạo này của Mỹ. theo đó, 
“từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 
1972, B52 đã ném 17.000 tấn bom xuống 
hải Phòng và hà nội, làm 1.300 người bị 
chết... năm 1972, bom Mỹ đã ném xuống 
miền Bắc với số lượng lớn hơn nhiều so 
với thời gian từ năm 1965 đến năm 1968. 
chỉ riêng các cuộc oanh tạc trong tháng 
12 năm 1972 đã có tới 40.000 tấn bom 
được ném xuống hà nội, và 15.000 tấn 
bom được ném xuống hải Phòng”. theo 
nhận định của tác giả cuốn sách này, “do 
có sự chuẩn bị trước và tài mưu lược của 
các vị lãnh đạo Bắc việt nam”, nên cuối 
cùng, chiến dịch tập kích vào hà nội, 
hải Phòng của đế quốc Mỹ bị đánh bại 
hoàn toàn.

chiến thắng B52 trên bầu trời hà 
nội không phải tự nhiên mà có. đó là 
kết quả của tinh thần chiến đấu ngoan 
cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của 
quân và dân ta. đặc biệt, dưới sự lãnh đạo 
tài tình của đảng và Bác hồ, chúng ta đã 

USS Sterett (DLG-31, CG-31), Belknap-class cruiser. Tàu được trang bị các radar kiểm soát không lưu AN/
SPS-48E, AN/SPS-49, có 1 trực thăng LAMPS Kaman SH-2 Seasprite và trong chiến tranh Việt Nam thường 
đóng vai trò các trạm PIRAZ (Positive Identification RADAR Advisory Zone), tàu tìm kiếm cứu nạn phi công 

trên biển (SAR - Sea Air Rescue) và yểm trợ hỏa lực (SSS - Strike Support Ship).
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có sự chuẩn bị từ trước cho trận chiến 
đấu quyết liệt này. ngay từ những năm 
1965, khi đế quốc Mỹ bắt đầu sử dụng 
máy bay B52 đánh phá miền Bắc, chủ 
tịch hồ chí Minh đã nhận định: “Sớm 
muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B52 
ra đánh hà nội, rồi có thua nó mới chịu 
thua. Ở việt nam, Mỹ nhất định thua. 
nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên 
bầu trời hà nội”. từ nhận định tài tình 
đó của Bác, ngay từ năm 1965 đó, quân 
đội ta đã tập trung tìm hiểu, nghiên cứu 
cách đánh loại máy bay hiện đại này của 
không quân chiến lược Mỹ. từ tháng 
5 năm 1966, theo chỉ thị của Bộ tổng 
tham mưu, “Quân chủng Phòng không 
- Không quân đã tổ chức một trung đoàn 
tên lửa cơ động phục kích, trực tiếp 
nghiên cứu, đánh B52 tại chiến trường 
vĩnh Linh” để rút kinh nghiệm. như 
vậy, “chúng ta đã chuẩn bị trận “điện 
Biên Phủ trên không” từ rất sớm... Bản 
kế hoạch đánh B52 ngày 27 tháng 2 năm 

1968 có được chính là dựa trên cơ sở bản 
báo cáo kinh nghiệm đánh B52 dày 38 
trang của đoàn công tác B do đồng chí 
hoàng văn Khánh làm trưởng đoàn từ 
vĩnh Linh mang về”. Bản kế hoạch này 
thực chất là một tài liệu nghiên cứu về 
cách đánh B52. Qua nhiều lần bổ sung, 
hoàn chỉnh và kiểm nghiệm trên thức tế, 
bản kế hoạch đó được xây dựng thành 
tài liệu “cách đánh B52” - một tài liệu 
chính thức hướng dẫn cách đánh máy 
bay B52 cho toàn quân chủng.

 với quyết tâm “Kiên quyết không 
để bị bất ngờ, kiên quyết bắn rơi tại chỗ 
máy bay chiến lược B52” cùng với ý chí 
“Quyết tử cho hà nội quyết sinh” của 
toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta, 34 
“pháo đài bay” B52 của đế quốc Mỹ đã 
bị phơi xác trong cuộc tập kích chiến 
lược đường không tháng 12 năm 1972. 
chiến thắng trong chiến dịch 12 ngày 
đêm đánh B52 cho thấy: ta đã hoàn toàn 
chủ động bước vào cuộc đọ sức quyết 
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liệt với một lực lượng lớn không quân 
chiến lược của Mỹ. trong cuộc đọ sức 
đó, như các nguồn sử liệu đã chứng tỏ, 
quân và dân ta đã giành thắng lợi oanh 
liệt, làm thất bại các mục tiêu chiến dịch, 
chiến lược mà phía Mỹ đặt ra cho con 
“át chủ bài” B52.

*
*        *

cũng cần nói thêm về loại máy 
bay chiến lược b52 của mỹ mà không 
phải ở đâu và lúc nào cũng có thể bắn 
hạ được; từng được coi là một “thần 
tượng” trên bầu trời.

 B-52 Stratofortress (Pháo đài bay 
B52) là máy bay ném bom chiến lược 
tầm xa của không quân Mỹ, do hãng Bô-
inh sản xuất; chiếc đầu tiên được bay thử 
vào năm 1952 (nên gọi là B52). năm 
1955 thì B52 được đưa vào sử dụng. 

B-52 được coi là niềm tự hào của ngành 
công nghiệp quốc phòng Mỹ.

với chiều dài gần 50m, cao 12,4m, 
sải cánh 56,4m, trọng lượng cất cánh tối 
đa trên 200 tấn, B-52 được xem là máy 
bay ném bom lớn nhất trên thế giới lúc 
đó.

 Sau 20 năm, năm 1972, B-52 đã 
qua 8 lần được cải tiến, từ B-52A đến 
B-52g, B-52h. Mỗi chiếc B-52g hoặc 
h (loại bị bắn rơi tại Hà Nội tháng 
12/1972) có thể mang trên dưới 100 
quả bom với tổng trọng lượng từ 17 đến 
30 tấn cùng nổ chỉ trong phạm vi 3 đến 
10 giây đồng hồ. Mỗi B-52 được trang 
bị 15 máy điện tử phát nhiễu chống các 
loại ra đa của đối phương. Khi B-52 tấn 
công mục tiêu còn có máy bay EB66 
gây nhiễu phía ngoài và nhiều tốp F4 
thả nhiễu tiêu cực là những bó sợi hợp 
kim nhôm trong khu vực độ dài từ 40km 

Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá: “Thắng lợi to lớn của cuộc 
tiến công chiến lược năm 1972 của ta đã làm thay đổi cục diện chiến trường ở miền 
Nam, cùng với việc đập tan cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B52 của Mỹ ở 
miền Bắc, ta đã đạt mục tiêu giành thắng lợi quyết định (Sách “Tổng kết cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước thắng lợi và bài học”, Nxb Chính trị quốc gia - Hà Nội, 1996).

Từ tối 18/12/1972, 
không lực Mỹ dùng máy 

bay chiến lược B52 
và hàng ngàn chiến đấu 
cơ tiêm kích chiến thuật, 

cùng sự hỗ trợ của tàu 
sân bay, ồ ạt ném bom, 
bắn phá các thành phố 

Hà Nội, Hải Phòng
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đến 70km, dày khoảng 2km để gây 
nhiễu. trung bình mỗi B-52 đi chiến 
đấu có 7 máy bay chiến thuật đi kèm. 
hiện nay, B52 vẫn nằm trong trang bị 
của lực lượng máy bay ném bom chiến 
lược của Mỹ.

 Máy bay B52g/h có những tính 
năng kỹ chiến thuật sau:

 + Kíp bay 6 người
 + Sải cánh 56,39m
 + chiều dài 49,05m
 + chiều cao 12,4m
 + trọng lượng cất cánh Max: 

221.350kg
 + vmax = 960km/h
 + hmax = 16.750m, thông thường 

h = 10.000 – 13.000m
 + tầm bay xa: 12.000km (B52g), 

16.000km (B52h).
 + tải trọng vũ khí: 18-30 tấn bom, 

có thể mang 12 - 20 quả tên lửa hành trình 
ALEM hoặc 8 tên lửa hành trình (tàng 
hình) AcM, 4 pháo 20mm hoặc 1 pháo 
20mm 6 nòng.

 + trang bị: thiết bị tác chiến điện 
tử An/ALQ 117, 122, 153, 172, (12-16 
máy gây nhiễu tích cực).

 + tên lửa chống rađa hARM; 
thiết bị phóng nhiễu tiêu cực ALE 24 
(21 bộ), thiết bị gây nhiễu hồng ngoại 
(12 bộ) AL-20; hệ thống quan sát vô 
tuyến truyền hình AvQ-22 và quan sát 
hồng ngoại ELiR AAQ-6, hệ thống dẫn 
đường từ vệ tinh nAvStAR; hệ thống 
quan sát quang điện tử An/ASQ-151, 
ASQ-38…

 B52 có thể bay liên tục 9 giờ 
không cần tiếp dầu, nếu được tiếp dầu 
có thể bay lâu và xa hơn.

 chính vì B52 có những ưu thế 
như vậy mà các nhà cầm quân của Mỹ 
từng cho rằng: “Đối phương không thể 
có cách chống đỡ và không còn một sinh 
vật nào tồn tại nổi dưới những trận mưa 
bom kinh khủng của loại B-52 bất khả 
xâm phạm”.

 cùng với B52, không lực của 
Mỹ nói chung đều bao gồm những 
loại  máy bay và những phương tiện kỹ 
thuật hiện đại, tối tân bậc nhất thế giới. 
Không chỉ vậy, cả về quy mô, số lượng 
cũng rất hùng hậu, không quốc gia nào 
sánh được. cho nên khi thực hiện chiến 
dịch tập kích bằng B52 vào hà nội, hải 

Máy bay B52 ném bom tàn phá Hà Nội 
trong chiến dịch Linebacker II 
từ ngày 1812 đến 29121972
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Phòng tháng 12/1972, Mỹ luôn tin rằng 
sẽ thắng, việt nam sẽ không thể đứng 
vững…

Khi tiến hành ném bom hủy diệt 
hà nội, B52 của không lực Mỹ còn có 2 
thế mạnh khác nữa, đó là:

+ Luôn được bảo vệ bằng một hàng 
rào máy bay tiêm kích vây quanh. Mỗi 
khi đi ném bom như vậy, B52 thường 
bay theo đội hình lớn, tối thiểu là một 
tốp 3 chiếc, trung bình là 6 tốp, tức là từ 
18 đến 21 chiếc, lúc cao nhất có thể lên 
tới 31 đến 33 tốp, tức là từ 93 đến 105 
chiếc như trong đêm 20 và 26 tháng 12 
năm 1972 trên bầu trời hà nội; như thế 
để thấy lượng bom địch rải xuống hà 
nội lớn như thế nào. đi kèm B52 là một 
lực lượng máy bay rất đông gồm F4, F8, 
F105… bao quanh tạo thành hàng rào 
“không thể chọc thủng” và có thể chặn 
đứng máy bay của đối phương tấn công 

B52. Mặt khác, máy bay cánh cụp cánh 
xòe F111 còn được giao nhiệm vụ bay 
đến trước, bay thật thấp để tránh ra đa 
phát hiện rồi bất ngờ ném bom phá hủy 
sân bay đối phương nhằm không để cho 
máy bay đối phương có thể cất cánh; 
nhiều máy bay khác nữa như F105, 
F111, F4, A6… được giao nhiệm vụ bắn 
phá, ném bom các trận địa tên lửa, pháo 
phòng không của ta…

+ Máy bay B52 được che giấu 
bằng một hệ thống nhiễu điện tử cực 
mạnh. đây cũng được coi là một ưu 
thế. Bởi với hệ thống này, trong cùng 
một lúc nhiễu sẽ tác động lên một dải 
tần số của ra đa đối phương, khiến ra đa 
hoàn toàn mất mục tiêu của B52. nhiễu 
điện tử đã trở thành một trong những 
thủ đoạn chủ yếu trong chiến dịch 12 
ngày đêm. Không phải vô cớ mà tư 
lệnh không quân chiến lược Mỹ đã nói 
rằng: “Chúng ta coi chiến tranh điện tử 
là con đường sống còn của không lực 
Hoa Kỳ”. về vấn đề này, giới lãnh đạo 
của Lầu năm góc Mỹ cũng từng tuyên 
bố: “…Giờ đây không quân Mỹ có thể 
ném bom vào bất cứ mục tiêu nào trên 
lãnh thổ Bắc Việt Nam như đi dạo chơi 
vào chỗ trống”; “B52 chỉ có thể bị rơi 
do thời tiết, hoặc do trục trặc kỹ thuật 
chứ quyết không thể bị bắn rơi vì hỏa 
lực của bộ đội phòng không - không 
quân Bắc Việt”. ngay cố vấn đặc biệt 
của tổng thống Mỹ hen-ri Kít-xinh-giơ 
cũng nói: “Nước Mỹ chúng ta mạnh đến 
mức trong vấn đề Việt Nam, từ “thất bại” 
không bao giờ thuộc về chúng ta”…

 Dĩ nhiên sức mạnh của không 
lực Mỹ như đã nêu vài nét ở trên hoàn 
toàn không phải là hoang đường mà là 

Hàng ngàn lượt máy 
bay đã thay nhau trút 

bom xuống Hà Nội
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một thực tế. nhưng dù sao lý thuyết là 
vậy. thực tế diễn ra trên bầu trời hà 
nội, hải Phòng trong 12 ngày đêm của 
tháng 12 năm 1972 lại hoàn toàn trái 
với sự kỳ vọng và mong muốn của nhà 
cầm quyền Mỹ lúc bấy giờ. việt nam 
- hà nội đã chiến thắng oanh liệt. cho 
nên trong cuốn sách “B52 trong vai trò 
chiến thuật”, tác giả gơ-rin-út đã viết: 
“Các chiến thuật gây nhiễu điện tử bằng 
nhiều biện pháp và bằng các khí tài hiện 
đại nhất của không lực Mỹ đều đã thất 
bại trước trí tuệ của người Việt Nam”. 
đúng vậy, chúng ta đã chiến thắng bằng 
lòng dũng cảm và trí thông minh trong 
cuộc đối đầu quyết liệt với lực lượng 
không quân hùng hậu của Mỹ. 

lực lưỢng của ta chUẨn 
bỊ cho chiẾn DỊch:

trong chiến dịch 12 ngày đêm 
đánh trả B52 năm 1972, công bằng mà 
nói, lực lượng của ta tham gia chiến 

dịch là rất có hạn và không thể nào có 
thể so với lực lượng của Mỹ. tại thời 
điểm đó, ở hà nội, hải Phòng chỉ có 5 
trung đoàn tên lửa, 6 trung đoàn pháo 
cao xạ (không kể 8 trung đoàn cao xạ 
của Quân khu iii, Quân khu việt Bắc); 
có 4 trung đoàn không quân (trong đó 
chỉ có 2 trung đoàn Mig- 21); ra đa ta 
chỉ có 4 trung đoàn rải khắp miền Bắc; 
ngoài ra là một số đơn vị phòng không 
của lực lượng dân quân tự vệ chỉ có thể 
đánh máy bay tầm thấp.

tuy lực lượng của ta mỏng như 
vậy, nhưng nhờ bố trí hợp lý, chỉ huy 
giỏi, thông minh, sáng tạo trong tác 
chiến, trong cách đánh nên chúng ta đã 
chiến thắng. cùng với sức mạnh của 
toàn quân, toàn dân trong thế trận chiến 
tranh nhân dân của chiến dịch 12 ngày 
đêm, phải kể tới vai trò quan trọng của 
các lực lượng sau:

+  Bộ đội Ra đa: tuy hoạt động 

Ra đa cảnh giới P12, 
một phương tiện 

quan trọng để 
phát hiện B52 từ xa

 (Ảnh tư liệu )
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có vẻ thầm lặng, nhưng đây là lực lượng 
trinh sát, lực lượng “Quản lý” vùng trời 
đã phát hiện chính xác máy bay của địch; 
thông báo và báo động kịp thời cho các 
lực lượng Phòng không - Không quân 
và nhân dân để kịp thời sẵn sàng chiến 
đấu và sơ tán, trú ẩn… Mưu trí, sáng tạo, 
nhanh chóng đúc rút kinh nghiệm cùng 
với quyết tâm rất cao - đó là sức mạnh 
của bộ đội ra đa. trong chiến công lớn 
của chiến dịch 12 ngày đêm, có đóng 
góp rất quan trọng của Bộ đội Ra đa.

 theo đại tá nghiêm đình tích, 
nguyên đài trưởng rađa P.35 - đại đội 
45 - trung đoàn rađa 291: trong chiến 
dịch 12 ngày đêm, trung đoàn rađa 
291là trung đoàn duy nhất phát hiện B52 
từ xa, đảm bảo cho ta không bị bất ngờ 
trước chiến dịch tập kích đường không 
chiến lược chủ yếu bằng B52 của Mỹ 
vào hà nội, hải Phòng. vì vậy, các lực 
lượng phòng không ở khu vực hà nội 
đã chuyển cấp chiến đấu sớm, bắn rơi tại 
chỗ B52 ngay từ trận đầu, đêm đầu của 
chiến dịch. “con mắt thần” là biệt danh 
mọi người đã khâm phục đặt cho lực 
lượng bộ đội rađa phòng không trong 
chiến dịch chiến thắng B52.

+ Bộ đội không quân tiêm kích: 
đây là lực lượng hỏa lực trong chiến 
dịch, có khả năng đột kích mạnh, cơ 
động cao, tầm hoạt động xa; có khả 
năng chi viện cho các khu vực tác chiến 
mà ở đó lực lượng phòng không mỏng. 
trong chiến dịch, mặc dù B52 của địch 
chủ yếu đánh về ban đêm nhằm gây khó 
khăn cho ta, nhất là đối với không quân, 
nhưng không quân ta đã chủ động, cơ 
động sơ tán, bố trí máy bay ở các sân 
bay dã chiến và đã bất ngờ xuất kích 

24 chiếc ngay trong đêm 18/12 để đánh 
chặn địch từ xa khi đội hình của chúng 
chưa kịp triển khai, gây phân tán, phá 
vỡ đội hình của địch và làm chỉ huy rối 
loạn khiến cho cường độ nhiễu đội hình 
B52 suy giảm, tạo điều kiện cho tên lửa 
của ta có nhiều điều kiện thuận lợi hơn 
tiêu diệt máy bay địch. trong chiến dịch 
12 ngày đêm, không quân ta đã trực tiếp 
bắn rơi 7 máy bay Mỹ, trong đó có 2 
chiếc B52.

 trong đội hình của lực lượng 
không quân tiêm kích, mig-21 là loại 
vũ khí chủ lực góp phần đập tan niềm 
tự hào của không lực Mỹ và làm nên 
“huyền thoại điện Biên Phủ trên không” 
vang dội thế giới. đây là loại máy bay 
tiêm kích phản lực siêu âm do Liên Xô 
sản xuất từ những năm 50 của thế kỷ 
XX. tiêm kích Mig-21 được thiết kế 
theo kiểu cánh tam giác, có hình dáng 
gần giống một mũi tên, được trang bị hệ 
thống điện tử khá đơn giản bao gồm:

 - thiết bị nhận diện bạn và thù 
(identification, friend or foe - iFF) dùng 
để nhận biết các loại máy bay, xe cộ 
thuộc quân ta hay đối phương. iFF xác 
định vị trí khoảng cách. Mig-21 hầu hết 
trang bị iFF SRZO-2 “Khrom-nikel”.

 - thiết bị thông tin liên lạc RSiu-
5, trừ một số phiên bản đời đầu như 
Mig-21F-13 trang bị R-802.

 - Ra đa cảnh báo trên Mig-21 chủ 
yếu là SPO-2.

- Kính ngắm cho súng máy ASP-5 
(phiên bản đời đầu Mig-21F-13, Mig-
12F), PKi cho các bản tiếp sau.

 ngoài ra, một thiết bị không thể 
thiếu trên máy bay chiến đấu như ra đa 
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điều khiển hỏa lực. các máy bay Mig 
ngoài các mẫu đời đầu, thường được 
trang bị ra đa RP-21 “Saphir”. trên lý 
thuyết loại ra đa này phát hiện mục tiêu 
ở khoảng cách 20km và khóa mục tiêu ở 
cực ly 10 km. tuy nhiên, thực tế con số 
này lần lượt ở mức 13 km và 7 km.

 các phiên bản Mig-21 trang bị 
vũ khí chủ yếu là hai tên lửa không đối 
không tầm nhiệt vympel K-13 có tầm 
bắn khoảng 8 km. vũ khí phụ là pháo 23 
hoặc 30 mm.

Mig-21 sử dụng động cơ phản lực 
đốt nhiên liệu hai lần tumansky R-11-
300, cho phép tiêm kích này đạt tốc độ 
lên tới 2.500 km/h (Mach 2,5), tầm hoạt 
động khoảng 1.500 km, trần bay gần 
20.000m.

Không quân nhân dân việt nam 
lúc đó được viện trợ các loại Mig-
21F-13/PF/PFM/MF. trong chiến dịch 
12 ngày đêm, không quân nhân dân việt 
nam đã lập nên kỳ tích bắn rơi hai pháo 
đài bay B-52. Một “kỷ lục” mà cho tới 

tận ngày nay vẫn chưa có quốc gia nào 
trên thế giới làm được.

+ Bộ đội tên lửa phòng không: 
trong chiến dịch 12 ngày đêm, có thể 
nói bộ đội tên lửa phòng không là lực 
lượng chủ yếu đánh B52. tại khu vực 
hà nội khi đó đã bố trí khoảng 50% lực 
lượng tên lửa phòng không và chủ yếu 
tập trung đánh vào ban đêm do B-52 của 
địch tập trung đánh vào ban đêm. ngay 
đêm 18/12, các đơn vị tên lửa đã đánh 
trận mở màn và đã lập công xuất sắc 
khi đánh trúng vào đội hình B52. trong 
tổng số 34 chiếc B52 bị bắn rơi trong 12 
ngày đêm, lực lượng tên lửa đã bắn rơi 
29 chiếc (có 16 chiếc rơi tại chỗ).

 trong lực lượng tên lửa phòng 
không của ta khi đó, hệ thống tên lửa đất 
đối không  SA - 2 giữ vai trò chủ lực của 
đội hình. 

SA-2 (nga gọi là c-75) là hệ 
thống tên lửa đất đối không tầm trung, 
tầm cao do Liên Xô phát triển từ những 
năm 50 của thế kỷ XX;  SA-2 sau khi 

MiG-21
 cất cánh vào trận đánh
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sản xuất, được triển khai chủ yếu ở các 
quốc gia thuộc khối đông Âu, Liên Xô, 
trung Quốc, việt nam và một số nước 
khác trên thế giới.

hệ thống tên lửa đất đối không 
SA-2 bao gồm các thành phần:

 - tên lửa v-750 là loại tên lửa hai 
tầng gồm một tầng phóng chứa nhiên liệu 
rắn và một tầng chứa nhiên liệu lỏng. Bộ 
phận phóng hoạt động trong khoảng 4-5 
giây, động cơ chính vào khoảng 22 giây. 
v-750 lắp một đầu đạn 200 kg hE-phá 
mảnh. Khi cách mục tiêu khoảng 60m 
thì đầu đạn tự nổ bung ra 12.000 mảnh 
vụn. tên lửa có tầm bắn 45km, độ cao 
bay trên 20 km.

- Ra đa điều khiển hỏa lực FAn 

SOng, tầm phát hiện mục tiêu khoảng 
60 - 120km đối với phiên bản A/B và 
75-145km (phiên bản E/F/D). Ra đa có 
khả năng quét theo dõi đồng thời sáu 
mục tiêu cùng lúc. Ra đa FAn SOng 
kết hợp với hệ thống tên lửa SA-2 và ra 
đa bắt mục tiêu SPOOn RESt.

 - Ra đa bắt mục tiêu và cảnh báo 
SPOOn RESt có tầm hoạt động khoảng 
275 km.

- Ra đa đo độ cao SiDE nEt, độ 
cao tìm kiếm từ 28 - 32 km.

- Ra đa cảnh báo sớm KniFE 
RESt, tầm hoạt động khoảng 250 km. 
Loại này chỉ được trang bị ở một số 
phiên bản đời đầu của hệ thống SA-2.

trong chiến dịch “hà nội - điện 

Tên lửa SAM-2 luôn sẵn 
sàng chiến đấu
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Biên Phủ trên không” lực lượng tên lửa 
phòng không của ta đã phát huy cao độ 
ý chí ngoan cường, dũng cảm, trí thông 
minh, sáng tạo nên đã khắc phục được 
những hạn chế, đã tìm tòi và khai thác 
được thế mạnh của vũ khí để chiến thắng 
kẻ địch có trang bị hơn hẳn ta gấp nhiều 
lần cả về quy mô và tính hiện đại.

+ Bộ đội pháo phòng không: đây 
là lực lượng được bố trí rải nhiều nơi 
với nhiệm vụ bắn máy bay bay thấp, bay 
bằng, bổ nhào ném bom ở độ cao thấp 
và trung bình. trong chiến dịch 12 ngày 
đêm, lực lượng pháo phòng không đã 
bắn rơi 29 máy bay chiến thuật các loại. 
đó là chiến công lớn, góp phần xứng 
đáng vào chiến thắng vang dội của quân 
và dân ta trong 12 ngày đêm khốc liệt.

+ Lực lượng phòng 
không của bộ đội địa 
phương và dân quân tự vệ 
Hà Nội, Hải Phòng: đây 
là lực lượng khá đông, tại 
chỗ, hầu như khu vực địa 
bàn nào cũng có với nhiệm 
vụ đánh máy bay địch bay 
thấp hoạt động tốp nhỏ, 
trực tiếp bảo vệ những 
mục tiêu quan trọng trên 
mỗi địa bàn, địa phương. 
tại thời điểm đó, có 364 
phân đội dân quân tự vệ 
với 1428 khẩu pháo và 
súng máy phòng không…

trong chiến dịch, lực lượng pháo phòng 
không địa phương đã bắn rơi 9 máy bay 
chiến thuật Mỹ. Bắn rơi máy bay hiện đại 
của địch bằng súng bộ binh, chính là một 
trong những kỳ tích của lực lượng dân 
quân tự vệ trong cuộc chiến tranh nhân 
dân tổng lực.

Cho tới trước thời điểm xảy ra trận 
đánh, Thủ đô Hà Nội đã tạo được một 
thế trận nhân dân vững chắc, sẵn sàng 
cho trận đánh mang tính lịch sử này. 
Lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu 
gồm: Các Sư đoàn phòng không 361, 
363, 375; 23 tiểu đoàn tên lửa; 13 Trung 
đoàn cao xạ; bốn trung đoàn không 
quân; bốn trung đoàn rađa; một số đơn 
vị súng phòng không của các quân khu, 
dân quân tự vệ... (có 30 trận địa tên lửa 

Những khẩu đội 
pháo cao xạ 

bảo vệ bầu trời Hà Nội
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và 100 trận địa pháo cao xạ các loại), 
mỗi tiểu đoàn tên lửa được bố trí hơn 
2 cơ số đạn; hệ số kỹ thuật của tên lửa 
bảo đảm 100%, của pháo phòng không 

là 95%, của rađa là 96,5%.... Một lưới 
lửa dày đặc từ tầm thấp lên tầng cao, ở 
trên tất cả các hướng, quân dân đoàn 
kết một lòng, đã chuẩn bị sẵn sàng cho 
trận chiến đấu với quyết tâm cao nhất.

Bảo vệ tính mạng, tài sản nhân 
dân cũng là một yêu cầu quan trọng 
được đặt ra trước khi bước vào trận 
đánh lớn. chúng ta đã huy động 370 ô 
tô các loại chở hơn 30 vạn người ra khỏi 
nội thành (tổng số người sơ tán khỏi nội 
thành là 55 vạn). các nhà máy, xí nghiệp 
mà không thể sơ tán thì được ngụy 
trang, bảo vệ chu đáo. Khắp nơi đều 
đào hầm trú ẩn; toàn thành phố đặt 36 
còi báo động, 36 đài quan sát ở khu vực 
nội thành cùng 414 trạm quan sát của 
các khu, huyện...tổ chức hoàn chỉnh hệ 
thống cấp cứu phòng không bốn tuyến 
với 266 trạm ở các khu, huyện và 64 đội 
cấp cứu, 11 đội phẫu thuật lưu động... 

nhờ vậy đã hạn chế tới mức thấp nhất 
thiệt hại về người và tài sản nhân dân.

(Tổng hợp từ nhiều nguồn)

Nụ cười 
của nữ dân quân 

bên cạnh
 xác máy bay kẻ thù

SỰ LÃNH đẠO VÀ CHỈ đẠO CHIẾN LƯỢC 
 CỦA đẢNG, BÁC HỒ 

 NHÂN TỐ LÀM NÊN CHIẾN THẮNG



SỰ LÃNH đẠO VÀ CHỈ đẠO CHIẾN LƯỢC 
 CỦA đẢNG, BÁC HỒ 

 NHÂN TỐ LÀM NÊN CHIẾN THẮNG

Nhân tố quan trọng hàng đầu làm nên chiến thắng “hà Nội 
- điện Biên phủ trên không” năm 1972 là sự lãnh đạo mang 
tầm chiến lược của đảng và Bác hồ; đã tạo nên những điều 
kiện vô cùng quý báu chuẩn bị cho cuộc đối đầu  lịch sử. Bởi 
ngay từ những năm 1967-1968, Bác hồ đã dự báo sẽ xẩy ra 
cuộc chiến này và chỉ đạo quân đội mà trực tiếp là Quân 
chủng phòng không - Không quân tích cực nghiên cứu, chuẩn 
bị phương án với quyết tâm cao nhất là phải đánh thắng cuộc 
tập kích khốc liệt bằng B52 của địch. Toàn bộ diễn biến 
trước và khi xẩy ra chiến dịch đã minh chứng cho sự tài tình 
đó của đảng và bác hồ.
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Trận chiến đấu “Hà Nội - Điện Biên 
Phủ trên không” tròn 40 năm về 
trước làm chấn động dư luận thế 

giới. hàng nghìn bài báo, hàng trăm 
cuốn sách của nhiều tác giả thuộc các lập 
trường chính trị khác nhau đã viết về sự 
kiện lịch sử này chỉ để lý giải một câu 
hỏi: nguyên nhân gì, sức mạnh nào mà 
một đất nước với tiềm lực kinh tế cũng 
như quân sự kém xa Mỹ, chỉ với tên lửa 
phòng không SAM-2, lại có thể bắn rơi 
hàng loạt máy bay B52- niềm tự hào của 
nền công nghiệp Mỹ? có lẽ không một 
ai trong số họ hiểu được rằng: Dưới sự 
chỉ đạo của trung ương đảng và Bác hồ, 
quân dân ta đã chủ động tích cực chuẩn bị 
phương án đánh B52 ngay từ khi chúng 
chưa xâm phạm vùng trời miền Bắc.

sự Lãnh  đẠO và chỈ đẠO 
chiến LưỢc

 của đẢng và bác hỒ 
 Máy bay chiến lược B52 của Mỹ là 

loại vũ khí cực kỳ hiện đại; luôn được coi 
là “Bất khả xâm phạm” và đặc biệt với 
những nước mà kinh tế còn nghèo, tiềm 
lực quốc phòng còn nhỏ và lạc hậu thì 
đúng là “Bất khả kháng” với B52! ngay 
cả hiện nay, sau 60 năm kể từ khi B52 ra 
đời, vẫn chưa có một loại máy bay quân 
sự nào có kích thước lớn và sức chở nặng 
như B52 của không quân Mỹ, với xấp xỉ 

30 tấn bom đem theo, để gây nỗi kinh 
hoàng hơn thế cho những nơi nó đến rải 
bom... Không những vậy, B52 còn được 
trang bị một hệ thống gây nhiễu điện tử 
cực mạnh, tạo thành chiếc “Áo giáp điện 
tử” che giấu toàn bộ lực lượng, biến mỗi 
chiếc B52 thành một “máy bay tàng hình” 
che mắt các loại ra đa của đối phương... 
đó là khó khăn rất lớn không dễ gì khắc 
phục được để có thể chiến thắng B52!

 thế nhưng, đối với con người việt 
nam thì sức mạnh của B52 cũng không 
thể khuất phục. trái lại, chúng ta đã chiến 
thắng. Một trong những cội nguồn làm 
nên chiến thắng chính là nhờ có sự lãnh 
đạo và tầm nhìn chiến lược của đảng và 
Bác hồ. với tầm nhìn xa trông rộng của 
một nhà chiến lược tài tình, Bác hồ đã 
có những tiên đoán được lịch sử khẳng 
định; trong đó những tiên đoán của người 
trong chỉ đạo đánh B52 thật là kỳ diệu. 
năm 1962, mười năm sau khi chiếc B52 
đầu tiên ra đời, trong lần gặp đồng chí 
Phùng thế tài nhân dịp đồng chí được 
bổ nhiệm làm tư lệnh Quân chủng Phòng 
không, Bác hỏi: “Bây giờ chú là Tư lệnh 
Phòng không, vậy chú đã biết gì về B-52 
chưa?”.

 thấy đồng chí tài lúng túng, Bác 
cười độ lượng: “Nói thế thôi, chú có biết 
cũng chưa làm gì được nó. Nó bay trên 
cao mười cây số mà trong tay chú hiện 
nay mới chỉ có cao xạ thôi. Nhưng ngay 
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từ nay, là Tư lệnh Phòng không, chú phải 
theo dõi chặt chẽ và thường xuyên quan 
tâm đến thằng B52 này”.

 Không chỉ nói như vậy, Bác còn 
trực tiếp đặt vấn đề với các đồng chí Liên 
Xô giúp đỡ chi viện cho việt nam vũ khí 
tên lửa phòng không để chuẩn bị cho việc 
đánh B52. với sự giúp đỡ của nước bạn, 
trung đoàn tên lửa phòng không SAM-2 
đầu tiên mang phiên hiệu h36 ra đời.

  ngày 18/6/1965, 30 máy bay B52 
cất cánh từ guam ở trung tâm thái Bình 
Dương vượt gần 9.000 km với 16 giờ bay 
liên tục, thực hiện cuộc ném bom “rải 
thảm” lần đầu tiên trên thế giới vào căn 
cứ Long nguyên của ta ở huyện Bến cát, 
tỉnh Bình Dương (phía tây Bắc Sài gòn). 
cùng với bom là những tờ truyền đơn in 
hình chiếc B52 với đầy đủ kích thước, 
tính năng của nó và đã gây tác dụng tâm 
lý nhất định. Một số cán bộ ở miền nam 
ra công tác miền Bắc khi kể về những trận 
rải thảm của B52 đã tỏ ra phân vân, lo 
lắng. vì, chỉ cần 10 chiếc B52 lọt vào hà 
nội cũng đủ gây tổn thất nặng nề không 
lường hết được. chính vì vậy mà Bác hồ 
đã đặc biệt quan tâm đến việc  đánh trả 
loại máy bay này. việc xây dựng quyết 
tâm dám đánh và quyết thắng B52 được 
đặt ra ngay từ khi đế quốc Mỹ bắt đầu 
sử dụng máy bay B52 đánh phá ở chiến 
trường miền nam. ngày 19/7/1965, Bác 
thăm trung đoàn 324, bộ đội Phòng không 
- Không quân, người khẳng định: “Dù đế 
quốc Mỹ lắm súng, nhiều tiền, dù chúng 
có B57, B52 hay “bê” gì đi nữa ta cũng 
đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ, 
chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh. Mà đã 
đánh là nhất định thắng”.

được sự quan tâm và chỉ đạo của 
trung ương đảng và Bác hồ, quyết tâm 
đánh thắng B52 đã từng bước được cụ thể 

hóa. ngày 24/7/1965, trung đoàn tên lửa 
h36 ra quân đánh thắng trận đầu, bắn rơi 
tại chỗ chiếc F4c trên bầu trời hà tây. 
Một ngày sau, ngày 25/7/1965, đơn vị 
lại hạ tại chỗ thêm một máy bay trinh sát 
không người lái BQM34A ở độ cao 19 
km. hai chiến công đầu của bộ đội tên lửa 
việt nam có ý nghĩa đặc biệt: nó khẳng 
định khả năng tên lửa việt nam hoàn toàn 
có thể bắn rơi được B52. 

ngày 12/4/1966, máy bay B52 lần 
đầu tiên ném bom ra miền Bắc, tại khu 
vực đèo Mụ giạ ở tây nam Quảng Bình, 
mở đầu việc đánh phá của B52 ở miền 
Bắc nước ta. Ít lâu sau, từ phía nam, B52 
đánh rộng đến vĩnh Linh, phía bắc giới 
tuyến 17 với mức độ ngày càng dữ dội. 
Bác cho mời đồng chí đặng tính, chính 
uỷ Quân chủng Phòng không - Không 
quân lên báo cáo tình hình và trực tiếp 
giao nhiệm vụ cho quân chủng: “Máy 
bay B52 Mỹ đã ném bom miền Bắc. Phải 
tìm cách đánh cho được B52. Nhiệm vụ 
này Bác giao cho các chú Phòng không - 
Không quân”.

được Bác động viên, khích lệ và 
trực tiếp chỉ đạo, tháng 5/1966, một số 
đơn vị tên lửa, ra đa và những cán bộ có 
kinh nghiệm của quân chủng đã được 
cấp tốc đưa vào chiến trường. trung 
đoàn tên lửa h38 - đơn vị hoả lực đầu 
tiên nhận trọng trách lớn lao này, đã kịp 
thời cơ động từ đồng bằng Bắc Bộ, vượt 
qua nhiều chặng đường hiểm trở đầy ác 
liệt của bom đạn Mỹ để tới vĩnh Linh vào 
đầu năm 1967, chuẩn bị cho nhiệm vụ 
chiến đấu đầy khó khăn và cũng rất quan 
trọng này. cùng với đó, một số đơn vị ra 
đa đã vượt qua muôn vàn gian khổ, khó 
khăn đưa máy lên tận đỉnh trường Sơn để 
nghiên cứu phát hiện B52... những động 
thái như vậy chính là sự chuẩn bị hiệu quả 
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Đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ Nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng 
với các chiến sỹ phòng không Hà Nội trong chiến dịch 12 ngày đêm đánh B52 Mỹ

 Đồng chí Trường Chinh thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 pháo cao xạ 
bảo vệ Thủ đô, Tết Nguyên đán Tân Hợi 1971 
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Tết Quý Sửu 1973, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm và chúc Tết tiểu đoàn 
77, trung đoàn tên lửa phòng không 257, đơn vị lập công xuất sắc bắn rơi 4 máy bay chiến lược B52 trong 

chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” (tháng 12/1972).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm Đại đội 9, Trung đoàn Pháo cao xạ 260 
thuộc Bộ đội Phòng không Hà Nội.
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nhất cho một kế hoạch lâu dài. trong đó, 
việc đưa tên lửa vào vĩnh Linh là chặng 
đường đầu tiên trên con đường dài đi đến 
chiến thắng B52. Rồi Mỹ cũng biết được 
tin 1 trung đoàn tên lửa SAM-2 của ta 
vào vĩnh Linh. Lầu năm góc hoảng sợ và 
quyết tập trung tiêu diệt những bệ phóng 
của ta bằng mọi giá. nhiều trận ném bom 
ác liệt đã được chúng thực hiện cho mục 
đích trên. các khí tài của ta bị bom, đạn 
Mỹ đánh hỏng nặng, nhiều cán bộ chiến 
sỹ bị thương vong... Biết đơn vị gặp khó 
khăn, Bác thường xuyên quan tâm thăm 
hỏi xem có biện pháp khắc phục chưa. Khi 
biết tin một “đoàn công tác B” do đồng 
chí hoàng văn Khánh, Phó tư lệnh Quân 
chủng Phòng không - Không quân làm 
trưởng đoàn đã cấp tốc vào vĩnh Linh chỉ 
đạo, giúp đỡ trung đoàn h38 hoàn thành 
nhiệm vụ bắn rơi B52, Bác khen như thế 
là có biện pháp tích cực, kịp thời.

đại tá đặng tính, tư lệnh kiêm 
chính ủy Quân chủng Phòng không - 
Không quân cũng đã trực tiếp vào thăm 
đơn vị. đứng ngay trên trận địa của trung 
đoàn, đồng chí nói với cán bộ chiến sỹ 
rằng: “Đưa được cả trung đoàn cùng khối 
binh khí, kỹ thuật khổng lồ này vào tới 
chiến trường “lửa” an toàn, là một huyền 
thoại. Triển khai chiến đấu, đem được cả 
khối binh khí, khí tài xuống lòng đất mà 
kẻ thù không hay biết, là hai huyền thoại. 
Giấu được quân, giấu được binh khí, khí 
tài, xe cộ, là ba huyền thoại. Chỉ còn một 
huyền thoại nữa là chờ các đồng chí bắn 
rơi B 52 trên đất lửa!”. đó vừa là lời khen 
ngợi, sự thán phục, vừa là sự động viên, 
là niềm tin và sự giao nhiệm vụ của đồng 
chí tư lệnh đối với cán bộ chiến sỹ trung 
đoàn h38... Mảnh đất miền trung nắng 
nóng như chảo lửa, lại thêm cái nóng của 
bom đạn hàng ngày kẻ thù ném xuống, 

những gian khổ, hy sinh của các chiến sỹ 
thật không sao kể hết. Lá ngụy trang cho 
vũ khí ngày nào cũng phải thay mấy lần. 
ngày nọ nối tiếp ngày kia như vậy... đủ 
biết bộ đội tên lửa phòng không sau này 
phát được sóng bắn rơi B52 ngay trên bầu 
trời vĩnh Linh, gian khổ, công phu biết 
nhường nào! 

 trong những ngày tháng chiến đấu 
ác liệt trên đất vĩnh Linh đó, Quân chủng 
Phòng không - Không quân đã cử một 
số cán bộ, trợ lý khoa học quân sự, tác 
chiến dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng 
chí Phó tham mưu trưởng vũ Xuân vinh 
xuống các trận địa tên lửa, không quản 
vất vả, hiểm nguy, thu thập tài liệu biên 
soạn cuốn sách phổ biến kinh nghiệm và 
cách đánh B52. từng trang sách nhỏ ấy 
đã thấm đẫm mồ hôi và cả máu của cán 
bộ chiến sỹ. Sau này cuốn sách đó đã trở 
thành cuốn cẩm nang rất bổ ích cho lực 
lượng tên lửa phòng không trong cuộc đọ 
sức với B-52 Mỹ.

cuốn sách mang tên “cách đánh 
b52 của bộ đội tên lửa” ngày đó được 
in trên giấy đen với bìa đỏ bọc ngoài 
nên được cán bộ chiến sỹ phòng không 
- không quân gọi vui là “cẩm nang bìa 
đỏ”. chỉ dày 30 trang đánh máy nhưng 
nó là kết quả của một quá trình tìm tòi 
đầy hy sinh gian khổ từ kinh nghiệm 
chiến đấu thực tiễn của các đơn vị. 
trong cẩm nang, cách  phá “nhiễu”, 
đánh b52 làm sao cho hiệu quả được 
chỉ dẫn tận tình. nhiều anh em chiến 
sỹ phòng không - không quân đã xem 
“cẩm nang bìa đỏ” như kim chỉ nam để 
tìm diệt b52, tạo nên thành công của 
chiến dịch điện biên phủ trên không 
năm 1972 lịch sử.

Xin nói thêm về cuộc chiến đấu 
của bộ đội tên lửa trên vùng đất vĩnh 
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Linh ác liệt: ngày 17/9/1967, vào lúc 15 
giờ 30 phút Bộ tư lệnh B5 thông báo 
cho trung đoàn h38 biết có tín hiệu B52 
bay vào đánh phá khu vực vĩnh Linh. 
tiểu đoàn 84 được lệnh chuyển cấp. 
Sau hàng loạt những động tác của các 
bộ phận chuẩn bị cho chiến đấu, cuối 
cùng trắc thủ cũng đồng loạt báo cáo 
“nhiễu B52”. đợi một lát sau khi B-52 
đã bay vào đến cự ly quy định, tiểu 
đoàn trưởng nguyễn đình Phiên ra lệnh 
bắn và chỉ sau đó ít giây, một chiếc B52 
đã bốc cháy lao xuống phía biển... đây 
cũng là chiếc B52 đầu tiên bị bộ đội tên 
lửa phòng không ta bắn rơi.

 nhận được tin vui từ vĩnh Linh ra, 
các đồng chí lãnh đạo Quân chủng Phòng 
không-Không quân muốn báo tin ngay 
đến Bác vì người đã cho phép gọi điện 
thoại trực tiếp đến bất cứ lúc nào cần thiết. 
trời đã khuya, sợ Bác thức giấc, đồng chí 
tư lệnh đã gọi cho đồng chí vũ Kỳ (thư 
ký của Bác) thì được biết Bác vẫn chưa 
ngủ. đồng chí quay số 01 (mật danh điện 
thoại của Bác), Bác nhận ra giọng đồng 
chí Phùng thế tài và hỏi ngay: “Chú Tài 
đấy à? Có việc gì thế? Bắn rơi B52 rồi 
phải không?”

nhận được tin vui từ chiến thắng 
quan trọng đó, từ ngôi nhà sàn, Bác đã 
tự tay viết thư khen quân và dân vĩnh 
Linh anh hùng và ký Lệnh thưởng huân 
chương Quân công hạng nhì cho tiểu 
đoàn 84 thuộc trung đoàn tên lửa h38 
là đơn vị đã trực tiếp  lập công. những 
bài học xương máu của trung đoàn h38 
được đúc kết lại trong tập tài liệu dày 29 
trang in rônêô trên những tờ giấy giang 
mộc mạc mang tên “Cách đánh B52 của 
bộ đội tên lửa” hay còn được gọi là Cuốn 
cẩm nang bìa đỏ. cuốn sách mà sau này 
đại tướng võ nguyên giáp đã nhận định: 

“Chúng ta thắng được B52 Mỹ là do nhiều 
nguyên nhân,  trong đó có sự đóng góp 
hết sức quan trọng của cuốn sách này”. 
Bản tài liệu đơn sơ đầu tiên này là cơ sở 
cho việc biên soạn tiếp theo những bản 
tài liệu, những phương án đánh B52 ngày 
càng hoàn chỉnh.

 Bước leo thang của Mỹ đã lên đến 
đỉnh. chúng tổ chức những chiến dịch 
không quân liên tục đánh phá quyết liệt 
miền Bắc và  thủ đô hà nội. Bộ tư lệnh 
Phòng không - Không quân được giao 
nhiệm vụ chuẩn bị phương án chiến đấu 
bảo vệ hà nội, hải Phòng trong tình 
huống địch sử dụng B52. đó là  tầm nhìn 
xa và sự chỉ đạo đúng đắn và chính xác 
của trung ươnng đảng và Bác hồ đối 
với cuộc chiến đấu. ngày 29 tháng 12 
năm 1967,  trong lần gặp đồng chí Phùng 
thế tài, lúc này là Phó tổng tham mưu 
trưởng Quân đội nhân dân việt nam đặc 
trách cuộc chiến đấu chống chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mỹ, ngay phút đầu 
tiên Bác lại hỏi về B52 và nhận định quả 
quyết rằng: “Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ 
cũng sẽ đưa B52 ra đánh Hà Nội, rồi có 
thua nó mới chịu thua... Ở Việt Nam, Mỹ 
nhất định thua. Nhưng nó chỉ chịu thua 
sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”. đầu 
năm 1968, trong một lần đến thăm quân 
chủng Phòng không - không quân, Bác 
nói với các đồng chí trong đơn vị, đại ý: 
“Nếu chỉ có lòng căm thù giặc và tinh 
thần xả thân vì nước vẫn chưa đủ thắng 
lợi. Các chú phải chú ý đào tạo thật nhiều 
cán bộ khoa học kỹ thuật, nghiên cứu kỹ 
kẻ thù thì mới trăm trận trăm thắng”.

ngày 27/2/1968, bản kế hoạch 
mang tên “Phương án đánh trả cuộc tập 
kích chiến lược bằng B52 của Mỹ, bảo 
vệ Hà Nội, Hải Phòng” của Quân chủng 
Phòng không - Không quân đã được hình 
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thành, tuy còn đơn sơ nhưng đã chứa đựng 
những nội dung cơ bản. từ kinh nghiệm 
thực tế của các chiến trường, bản kế hoạch 
liên tục được sửa chữa, bổ sung để đến 
năm 1972, Quân chủng có thêm những 
“Phương án tháng 5”, “Phương án tháng 
7”, “Phương án tháng 9” và cuối cùng là 
“Phương án tháng 11” và đây cũng là bản 
kế hoạch đánh B52 hoàn chỉnh nhất. 

 tháng 9 năm 1971, Bộ chính trị 
và Quân ủy trung ương đã nhận định: 
“Năm 1972 hoặc là địch sẽ rút nếu đạt 
được giải pháp; nếu chưa được,  địch có 
thể tập trung không quân đánh phá. Ta 
cần có biện pháp đề phòng”. Liền ngay 
sau đó, đại tướng võ nguyên giáp - Bí 
thư Quân ủy trung ương, tổng tư lệnh, 
chỉ thị: “B52 không chỉ đánh ở miền Nam. 

Đến mức nào đó cũng có thể 
đánh vào Thủ đô Hà Nội. 
Quân chủng Phòng không - 
Không quân phải nghiên cứu 
kỹ đối tượng này”. 

ngày 5 tháng 4 năm 
1972, Quân ủy trung ương lại 
chỉ thị cho Quân chủng Phòng 
không - Không quân và các 
Quân khu: “Phải sẵn sàng 
đối phó với khả năng Mỹ cho 
không quân chiến lược đánh 
phá trở lại miền Bắc”.

tháng 9 năm 1972, Bộ 
tổng tham mưu và Bộ tư lệnh 
Quân chủng Phòng không - 

Không quân bổ sung và hoàn thiện phương 
án mới đánh B52, được gọi là “Phương án 
tháng 9”; xác định những vấn đề cơ bản 
của nghệ thuật chiến dịch phòng không 
như phán đoán âm mưu, thủ đoạn, hướng 
và mục tiêu tiến công của địch, quyết định 
sử dụng lực lượng và cách đánh của ta.

 cuối tháng 11 năm 1972, Quân 
ủy trung ương, trong chỉ đạo, lại nhắc 
nhở và nhấn mạnh: “Đế quốc Mỹ có thể 
liều lĩnh dùng B52 ném bom Hà Nội, Hải 
Phòng”.

 cũng thời gian đó, ngày 24 tháng 
11, tổng tham mưu trưởng văn tiến 
Dũng cùng các đồng chí Phó tổng tham 
mưu trưởng trần Quý hai, vương thừa 
vũ, cao văn Khánh, Phùng thế tài đã 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi 
Anh hùng phi công Nguyễn Văn Cốc 

tại Đại hội Chiến sĩ thi đua
 Quân chủng  

Phòng không - Không quân (1968)
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thông qua và phê chuẩn Kế hoạch đánh 
B52 bảo vệ hà nội, hải Phòng của Quân 
chủng Phòng không – Không quân. Sau 
khi ký duyệt, tổng tham mưu trưởng trực 
tiếp ra lệnh: “ Phải hoàn thành nhiệm vụ 
công tác chuẩn bị trước ngày 3 tháng 
12 năm 1972” và còn dặn thêm: “Trước 
ngày Nich-xơn nhậm chức, Mỹ có thể mở 
đợt tập kích bằng không quân chiến lược 
ra Hà Nội, Hải Phòng, các đồng chí phải 
nắm địch thật chắc. Tuyệt đối không để 
bị bất ngờ…Phải tập trung mọi khả năng 
nhằm đúng đối tượng B52 mà tiêu diệt”.

 có thể nói sự chỉ đạo của trung 
ương, của quân đội nói chung và của cơ 
quan Bộ tổng tham mưu nói riêng đối với  
Quân chủng Phòng không - không quân 
trong suốt quá trình chuẩn bị và cả trong 
chiến dịch 12 ngày đêm (mà trên đây chỉ 
là vài thí dụ) là hết sức nghiêm túc, chặt 
chẽ, đóng vai trò vô cùng quan trọng, tạo 
điều kiện cho Quân chủng Phòng không - 

không quân cũng như quân dân toàn miền 
Bắc đánh thắng cuộc tập kích chiến lược 
đường không bằng B52 của Mỹ.

 đầu tháng 12 năm 1972, đồng chí 
Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất Bch trung 
ương đảng, đã tới Sở chỉ huy Quân chủng 
Phòng không - Không quân, trực tiếp 
nghe tư lệnh Lê văn tri báo cáo trình bày 
kế hoạch đánh B52. đồng chí nhấn mạnh: 
“Để gây sức ép với ta, trước sau Mỹ cũng 
sẽ đưa B52 ném bom Hà Nội. Quân dân 
ta, mà nòng cốt là Quân chủng Phòng 
không - Không quân, phải kiên quyết làm 
thất bại âm mưu này của chúng”.

 từ 8 giờ ngày 17 tháng 12 năm 
1972, Bộ tổng tư lệnh ra lệnh cho bộ đội 
phòng không - không quân chuyển vào 
trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, 
chuẩn bị sẵn sàng đón đánh B52. 

 vậy câu hỏi đặt ra là căn cứ vào 
đâu mà trung ương đảng và Bộ quốc 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghe Phó Tổng tham mưu trưởng Phùng Thế Tài và các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Quân chủng 
Phòng không – Không quân trình bày kế hoạch bảo vệ Hà Nội, chống địch tập kích đường không bằng B52 năm 1972
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phòng ta lại biết được rằng Mỹ sẽ tiến 
hành cuộc tập kích bằng B52 vào hà nội, 
hải Phòng? trên thực tế, Quân đội Mỹ dù 
hiện đại đến đâu, dù tổ chức chặt chẽ đến 
mấy, cũng không sao tránh khỏi những sơ 
hở và lộ liễu. công tác nắm địch của ta 
(cơ quan Quân báo của Bộ và của Quân 
chủng) phải nói là rất xuất sắc trong việc 
nghiên cứu, phát hiện những triệu chứng, 
những nguồn tin từ đối phương. thí dụ 
ngày 16, ta nắm được tin hai tàu sân bay 
Enterprise và Saratoga đang tiến vào Biển 
đông, nâng tổng số tàu sân bay ở đây lên 
6 chiếc (con số cao nhất từ trước đến nay); 
nhiều máy bay tiếp dầu trên không Kc135 
cũng đang được bổ sung đến Phi-lip-pin. 
Rồi lại có tin Lầu năm góc đã cho thành 
lập cấp tốc một cơ quan chỉ huy để điều 
khiển chung hai căn cứ không quân chiến 
lược ở gu-am và u-ta-pao... 

Phân tích những thông tin trên, cán 
bộ quân báo của ta đã đi đến nhận định: 
“Sắp đánh lớn đến nơi rồi. Việc B52 đánh 
vào Hà Nội chỉ còn là ngày một ngày hai 
nữa thôi?”. vấn đề còn lại là làm sao phán 
đoán được chính xác ngày nào chúng sẽ 
bắt đầu hành động ? và, Bộ chỉ huy lại 

phải tiếp tục theo dõi tình hình trong ngày 
18 tháng 12. Qua đó nhận thấy:

 Buổi sáng: lúc 5 giờ, tàu sân bay 
America neo đậu ở đông đà nẵng điện 
hỏi cấp trên: “trực thăng hôm nay làm 
nhiệm vụ cấp cứu ở đâu?”

 Buổi trưa: vào lúc 10 giờ 15 và 11 
giờ 46 phút, 2 máy bay không người lái 
bay thấp vào trinh sát hà nội, hải Phòng. 
Một máy bay trinh sát khác (RF4c) khi 
bay qua hà nội, điện về căn cứ: “thời 
tiết hà nội bảo đảm cho không quân hoạt 
động”. 

Buổi chiều: Bộ tổng tham mưu 
thông báo cho Quân chủng tin kỹ thuật 
(Chú thích: Tin kỹ thuật là tin khai thác 
được thông qua nghiệp vụ kỹ thuật, do cơ 
quan Tình báo của Bộ Tổng Tham mưu 
tổng hợp từ nhiều nguồn tin khác nhau - 
Tuy biết B52 cất cánh, nhưng chưa biết 
mục tiêu tiến công của chúng): “32 chiếc 
B52 đã cất cánh từ gu-am, lúc 12 giờ”. 
trực ban Binh chủng Ra đa tổng hợp tình 
hình trong ngày, báo cáo với Phó tư lệnh, 
trực chỉ huy Quân chủng nguyễn Quang 
Bích: “hôm nay hoạt động của không 

Bí thư thứ nhất Lê Duẩn, 
Thượng tướng
Văn Tiến Dũng 

Tổng tham mưu trưởng, 
Đại tá Hoàng Phương  
Chính ủy kiêm Tư lệnh 

Quân chủng Phòng 
Không - Không Quân 

tại Sở chỉ huy chiến dịch 
đánh B-52 đặt tại chùa 

Trầm (Hà Tây)
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quân địch giảm đột ngột. trừ 3 máy bay 
trinh sát qua hà nội, hải Phòng, không 
phận bắc vĩ tuyến 20 hoàn toàn yên tĩnh. 
từ vĩ tuyến 20 trở vào không có tốp máy 
bay nào trên bản đồ đánh dấu đường 
bay, ngoài 2 tốp B52 hoạt động bên kia 
tây trường Sơn. Ra đa toàn binh chủng 
không có máy nào bị nhiễu quấy phá”. 
điều đó cho thấy chúng ta đã bám sát chặt 
chẽ mọi hoạt động, mọi động thái  của lực 
lượng quân sự Mỹ…

 ngay sau đó, thường vụ đảng ủy 
Quân chủng họp dưới sự chủ trì của chính 
ủy, Bí thư đảng ủy hoàng Phương. tại 
cuộc họp này, tư lệnh Lê văn tri nhận 
định: “Hoạt động của không quân địch 
giảm đột ngột là dấu hiệu không bình 
thường. Tổng hợp các nguồn tin trong 
ngày, chúng ta có thể khẳng định: Đêm 
nay địch sẽ đánh lớn vào Hà Nội. Có khả 
năng B52 sẽ đánh từ chập tối”.

cuối buổi họp ngắn gọn ấy, Bí thư 
hoàng Phương kết luận: “Thường vụ 
Đảng ủy hoàn toàn nhất trí với nhận định 
của đồng chí Tư lệnh. Cuộc chiến đấu 
đêm nay sẽ rất quyết liệt. Phải động viên 
bộ đội kiên cường chiến đấu quyết tâm 
bắn rơi B52 Mỹ ngay từ trận đầu...”.

trở về phòng Sở chỉ huy, Phó tư 
lệnh nguyễn Quang Bích gọi điện thông 
báo cho các sư đoàn, binh chủng nhận 
định của thường vụ đảng ủy và Bộ tư 
lệnh, chỉ thị những việc phải làm. Sau đó, 
ông nhắc thêm trực chỉ huy Binh chủng 
Ra đa: “Bộ đội Ra đa phải quản lý không 
phận thật chặt, quyết không để lọt mục 
tiêu, nhất là hướng tây bắc!”.

thời điểm B52 tiến công hà nội 
như vậy đã được Quân chủng Phòng 
không - Không quân khẳng định rõ là 
“đêm nay, 18 tháng 12”. tình hình tối 

hôm ấy diễn biến như sau:
- 18 giờ: sau một ngày hoàn toàn 

yên tĩnh, các đài ra đa cảnh giới của ta 
bỗng đồng loạt thông báo có hiện tượng 
nhiễu với cường độ ngày càng tăng. hiện 
tượng này dự báo cho biết sắp có một đợt 
hoạt động lớn của không quân địch.

- 18 giờ 15 phút: tổng trạm ra đa 
nhận được thông báo vượt cấp của đại 
đội 37: có những tốp F111 xuất hiện trên 
vùng trời phía bắc Sầm nưa.

 - 18 giờ 30 phút: từ hai hướng tây 
bắc và đông bắc Bắc bộ bắt đầu có nhiễu 
ngoài đội hình của máy bay EB66.

 - 18 giờ 50 phút: bộ đội phòng 
không - không quân được lệnh chuyển 
vào cấp một, cấp sẵn sàng chiến đấu cao 
nhất.

tại Sở chỉ huy Quân chủng, tư lệnh 
Lê văn tri, chính ủy hoàng Phương, các 
Phó tư lệnh nguyễn văn tiên, nguyễn 
Quang Bích, cùng kíp trực ban gồm: tham 
mưu phó vũ Xuân vinh, trưởng phòng 
tác chiến Lê thanh cảnh, trưởng phòng 
Quân báo Lê tư, trưởng phòng thông 
tin nguyễn tân, trưởng phòng cao xạ 
đinh nhẫn, trực ban khí tượng đoàn 
văn Quảng, trực ban trưởng Sở chỉ huy 
nguyễn Bắc, cùng tất cả sĩ quan trực ban 
của các cục chính trị, Kỹ thuật, hậu cần 
đều có mặt đầy đủ.

tại Sở chỉ huy Binh chủng Không 
quân, tư lệnh đào đình Luyện, Phó tư 
lệnh trần Mạnh, và ở Sở chỉ huy Binh 
chủng Ra đa, tư lệnh Bùi đình cường, 
tham mưu phó hứa Mạnh tài cũng đều 
sẵn sàng ở vị trí chỉ huy.

- 19 giờ: đại đội 16 ra đa phát hiện 
có nhiễu B52. Kíp trắc thủ đã kịp thời 
thông báo những tọa độ đầu tiên của kẻ 
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thù khi nó đang bay lên phía thượng Lào 
(chú thích: những tốp B52 từ gu-am, khi 
đến đông nam đà nẵng được hệ thống 
dẫn đường LORAn đặt ở bán đảo Sơn 
trà hướng dẫn bay tiếp sang vùng trời 
nước Lào để vào Bắc việt nam.).

vài phút sau, từ Sở chỉ huy quân 
chủng, tín hiệu “333”, tín hiệu báo động 
B52 cho toàn thể lực lượng Phòng không 
- Không quân, được bàn tay các báo vụ 
viên phát đi trên làn sóng điện. 

- 19 giờ 15 phút: ở đại đội 45 ra 
đa, bằng một sự khẳng định hết sức dũng 
cảm, dứt khoát và đầy trách nhiệm, đài 
trưởng nghiêm đình tích báo cáo với 
đại đội trưởng phán đoán của mình: “B52 
đang bay vào Hà Nội”. 

nhận được thông báo của đại đội 
trưởng đinh hữu thuần, trung đoàn 
trưởng trung đoàn h91 ra đa đỗ văn 
năm, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, đã nhanh 
chóng báo cáo về trung tâm tin tức cực 
kỳ hệ trọng đó. với sự cẩn trọng cao 
nhất, tham mưu phó Binh chủng Ra đa 
hứa Mạnh tài lập tức liên lạc thẳng với 
đại đội 45, trực tiếp hỏi lại đài trưởng 
nghiêm đình tích. Sau khi bảo đảm chắc 
chắn rằng B52 đang bay vào hà nội, 
tham mưu phó hứa Mạnh tài liền báo 
cáo lên Bộ tư lệnh Quân chủng. Quân 
chủng báo cáo lên tổng hành dinh. cục 
tác chiến phát lệnh báo động cho hà nội 
và các tỉnh phía Bắc. 

 Ở trên độ cao hơn 3 vạn phút (chú 
thích: Phút (foot): đơn vị đo chiều dài của 
Anh, Mỹ. Một phút bằng 0,3048 mét. Ba 
vạn phút bằng 9.144 mét.) hàng đàn pháo 
đài bay B52 của hợp chủng quốc hoa Kỳ, 
như những bầy thú dữ, xé màn đêm bay 
vào hà nội.

tại Sở chỉ huy Sư đoàn phòng không 

B61, trực chỉ huy nguyễn đình Sơn giao 
nhiệm vụ chiến đấu cho từng đơn vị. các 
trung đoàn trưởng tên lửa, cao xạ đã nhận 
đủ mệnh lệnh của sư đoàn. tất cả những 
bệ phóng, những nòng pháo đang quay về 
hướng địch.

 giống như một chiếc bẫy đã gài, 
một dây cung đang chờ bật, quân dân 
toàn miền Bắc đã sẵn sàng. cán bộ chiến 
sĩ toàn Quân chủng Phòng không - Không 
quân đã sẵn sàng!

 19 giờ 44 phút, quả đạn tên lửa đầu 
tiên của tiểu đoàn 78, thuộc trung đoàn 
h57, do nguyễn chấn làm tiểu đoàn 
trưởng, rời bệ phóng, mở đầu một trận 
chiến đấu quyết liệt trên bầu trời thủ đô. 
hàng loạt những “con rồng lửa” tiếp theo 
của các tiểu đoàn 57, 59, 73, 94 bay vút 
lên trời, cùng những chiếc Mig-21, trước 
đó đã rời đường băng, lao vào đội hình 
“pháo đài bay” dầy đặc của địch.

trong cuộc chiến đấu 12 ngày đêm 
vô cùng ác liệt của tháng 12/1972, trung 
ương đã chỉ đạo, đảm bảo cả hai mặt: 
chủ động tích cực đánh địch, tiêu diệt 
lực lượng tiến công chiến lược B52 của 
chúng và triệt để phòng tránh, sơ tán làm 
giảm hiệu quả đánh phá của địch xuống 
mức thấp nhất. nhờ vậy, công tác phòng 
tránh, sơ tán được quân và dân ta thực 
hiện một cách chủ động và triệt để bao 
trùm các mặt: tổ chức vận động nhân dân 
sơ tán ra khỏi các trọng điểm đánh phá; 
chỉ đạo củng cố và xây dựng hầm hố trú 
ẩn; tổ chức tốt hệ thống thông tin - thông 
báo, quan sát báo động; triển khai các 
phương án khắc phục hậu quả. đối với 
lực lượng vũ trang, ngoài việc phối hợp 
với nhân dân thực hiện các nội dung nêu 
trên còn phải triển khai xây dựng các trận 
địa dự phòng, các sân bay dã chiến; sơ tán 
các xưởng trạm, tập kết vũ khí, đạn dược, 
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nhất là vấn đề đạn tên lửa... trước khi 
cuộc tập kích chiến lược bằng B52 diễn 
ra, hà nội đã huy động 370 ô-tô các loại 
chở hơn 30 vạn người ra khỏi nội thành, 
đưa số người sơ tán khỏi nội thành lên tới 
gần 55 vạn. những nhà máy, xí nghiệp 
không thể sơ tán, đã được ngụy trang, bảo 
vệ chu đáo. Ở đâu có người, có tài sản, 
ở đó đều có hầm trú ẩn. Bên cạnh mạng 
lưới tình báo quốc gia, ra đa cảnh giới, 
hà nội còn có 36 còi báo động, 36 đài 
quan sát của thành phố, 414 trạm quan 
sát của các khu, huyện, hình thành mạng 
lưới quan sát rộng khắp từ xa đến gần. tổ 
chức hoàn chỉnh hệ thống cấp cứu phòng 
không bốn tuyến với 266 trạm ở các khu, 
huyện và 64 đội cấp cứu, 11 đội phẫu 
thuật lưu động... tất cả những vấn đề đó 
cho thấy chúng ta đã chủ động chuẩn bị 
cho trận quyết chiến này như thế nào! và 
đó cũng là một trong những tiền đề quan 
trọng đưa đến thắng lợi của chiến dịch.

thắng LỢi của công tác 
chỈ huy và điều hành chiến dỊch

Một trong những nguyên nhân rất 
quan trọng làm nên chiến thắng trong 

chiến dịch “hà nội - điện Biên Phủ trên 
không” chính là nghệ thuật chỉ huy điều 
hành trong chiến dịch.

thực tế cho thấy Bộ tư lệnh chiến 
dịch không những nắm chắc sự chỉ đạo có 
tính chiến lược của trung ương, của Bộ 
Quốc phòng, mà còn nắm vững khả năng 
chiến đấu của từng đơn vị, từng bước 
chuyển hóa thế trận cho phù hợp. Quân 
chủng Phòng không - Không quân đã 
sớm có kế hoạch tác chiến đánh trả cuộc 
tập kích chiến lược bằng B52 của địch 
vào hà nội, hải Phòng. ngày 31 tháng 
10 năm 1972, Quân chủng đã tổ chức hội 
nghị cán bộ, tập trung bàn về cách đánh 
B52 sao cho có hiệu quả để giành chiến 
thắng. đó là những bước chuẩn bị rất cần 
thiết cho một chiến dịch lớn.

 công tác chuẩn bị mọi mặt cho trận 
đánh được các đơn vị tiến hành rất khẩn 
trương. Ở tầm Quân chủng thì tập trung 
vào việc điều chỉnh lực lượng đội hình 
chiến đấu; triển khai Sở chỉ huy dự bị các 
cấp; huấn luyện các kíp chiến đấu; tiến 
hành công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo 
tư tưởng, xây dựng quyết tâm, tổ chức 

Đài ra đa P-35 , đơn vị phát 
hiện mục tiêu từ xa tạo điều 
kiện cho cao xạ, tên lửa và 
máy bay của ta đánh địch 

kịp thời
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đôn đốc kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn 
sàng chiến đấu...

Về lực lượng, thực hiện chỉ thị 
của Quân ủy trung ương, Bộ tổng tham 
mưu chỉ đạo Quân chủng Phòng không 
- Không quân nhanh chóng điều chỉnh 
lực lượng, bố trí lại thế trận, chuẩn bị các 
phương án đánh địch, trong đó xác định 
khu vực đánh phá chủ yếu của địch là hà 
nội, hải Phòng, trọng điểm là hà nội; 
đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm, huấn 
luyện cho cán bộ và chiến sĩ đánh các loại 
máy bay địch, đặc biệt là tìm cách đánh 
máy bay B-52.

 trong chiến dịch phòng không lần 
này, đối tượng tác chiến chủ yếu là máy 
bay B-52. Lực lượng sử dụng để tiêu diệt 
máy bay B-52 là tên lửa và không quân. 
trên cơ sở đó, ta xác định cách bố trí lực 
lượng và hướng đánh. 

các trung đoàn tên lửa ở hà nội, 
bố trí trận địa hình thành từng khu vực có 
trọng điểm, trên từng hướng trọng điểm 
tạo được chiều sâu hỏa lực đánh máy bay 
B-52 là chủ yếu, đồng thời phối hợp đánh 
cả máy bay cường kích. 

 hướng tác chiến chủ yếu từ tây - 
tây Bắc, tây nam, đông - đông nam, 
Bắc - đông Bắc hà nội; tổ chức thế 
đánh cả vòng trong và vòng ngoài, trong 
đó chủ yếu là vòng ngoài, dãn rộng đội 
hình tập trung đánh bên sườn, phía sau 
(đánh đuổi) máy bay địch; đồng thời bố 
trí một bộ phận tên lửa phục kích đánh 
địch từ xa. 

 cách đánh của bộ đội tên lửa là sử 
dụng phương pháp bắn trong dải nhiễu 
không thấy mục tiêu, hoặc nhanh chóng 
điều khiển tên lửa tiêu diệt mục tiêu khi 
phát hiện thấy mục tiêu trong nhiễu nhằm 
đạt hiệu quả bắn cao nhất.

 đối với các trung đoàn không quân 
bố trí ở các sân bay dã chiến vòng ngoài 
hà nội, khi được lệnh sẽ bí mật cất cánh 
đánh máy bay B-52, máy bay cường kích 
địch từ xa ngoài tầm bắn của tên lửa trên 
các hướng tây bắc, tây nam là chủ yếu kể 
cả ban ngày và ban đêm trong mọi điều 
kiện thời tiết. 

 các trung đoàn pháo cao xạ và lực 
lượng phòng không dân quân, tự vệ là lực 
lượng chủ yếu đánh máy bay chiến thuật 
được bố trí rộng, nhưng có trọng điểm 

Xe đặc chủng cơ 
động đưa tên lửa vào 

bệ phóng
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bảo vệ một số mục tiêu trọng yếu, thời cơ 
bắn hiệu quả khi máy bay địch bổ nhào, 
bay thấp. 

 Riêng pháo phòng không 100mm 
bố trí ở một số khu vực, sẵn sàng đánh 
máy bay B-52 khi có thời cơ. tiểu đoàn 
ra đa 8 khi phát hiện máy bay B-52, máy 
bay bay thấp, nhanh chóng thông báo cho 
các lực lượng kịp thời đánh địch, không 
để chúng nghi binh đánh lừa ta và hướng 
dẫn chu đáo cho máy bay ta cất cánh tập 
trung đánh máy bay B-52.

 trên cơ sở nhận định, đánh giá 
đúng âm mưu, thủ đoạn hoạt động của 
địch, các lực lượng bộ đội phòng không, 
không quân, tên lửa, ra đa và dân quân 
tự vệ được giao nhiệm vụ chiến đấu bảo 
vệ thủ đô hà nội đều đã xây dựng quyết 
tâm, xác định kế hoạch tác chiến, sẵn sàng 
đối phó với cuộc tập kích chiến lược ồ ạt 
bằng không quân của địch, bảo vệ vững 
chắc thủ đô.

Không chỉ chuẩn bị về vật chất mà 
công tác chuẩn bị về chính trị, tinh thần 
nhân dân và bộ đội cũng được thực hiện 
khẩn trương. đảng ủy 
Quân chủng Phòng 
không - Không quân 
đã cho tiến hành một 
đợt sinh hoạt chính trị 
quan trọng trong toàn 
lực lượng ngay trước 
thềm chiến dịch nổ ra, 
nhằm quán triệt yêu 
cầu, nhiệm vụ và tránh 
tư tưởng chủ quan và 

“Ảo tưởng hòa bình” trước những thông 
tin do địch tung ra về một thỏa thuận 
ngừng bắn và việc Mỹ tuyên bố ngừng 
ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra; làm cho 
cán bộ chiến sỹ ta nhận thức sâu sắc hơn 
về âm mưu thâm độc của kẻ thù và tình 
hình nhiệm vụ của Quân chủng. việc xây 
dựng quân đội nhân dân toàn diện, trong 
đó lấy xây dựng về chính trị làm nền tảng, 
đã phát huy mạnh mẽ, cao độ nhân tố con 
người - nhân tố cơ bản quyết định thắng 
lợi của cuộc đọ sức lịch sử trong “12 ngày 
đêm hà nội” nói riêng và là nhân tố hàng 
đầu của nền nghệ thuật quân sự hiện đại 
việt nam. 

trong kế hoạch chiến dịch đánh 
B52 được hoàn thành trước đó, những 
nội dung quan trọng như: công tác chuẩn 
bị; điều chỉnh bố trí lực lượng; nghệ thuật 
tác chiến chiến dịch phòng không... về cơ 
bản đã được xác định. chính vì vậy mà 
khi cuộc tập kích chiến lược của không 
quân địch diễn ra, ta đã không bị bất ngờ 
về chiến lược, chiến dịch cũng như cả về 
chiến thuật. ngày đầu tiên, B52 vào đánh 
phá hà nội, Bộ tổng tham mưu đã phát 

Kíp trắc thủ trong xe điều 
khiển tên lửa SAM-2
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lệnh báo động trước 25 phút; còn những 
ngày sau đó, ta thường phát hiện B52 vào 
đánh hà nội trước 30 phút. 

 nhờ phán đoán đúng âm mưu của 
địch, hạ quyết tâm kịp thời và chính xác, 
triển khai công tác chuẩn bị một cách 
đồng bộ, quân và dân ta đã giành được thế 
chủ động ngay từ đầu và duy trì nó trong 
suốt quá trình chiến dịch diễn ra. 

trong chiến dịch phòng không 
cuối tháng 12/1972, ta đã huy động được 
sức mạnh tổng hợp của thế trận phòng 
không nhân dân, đối phó có hiệu quả với 
những thủ đoạn đánh phá nham hiểm 
của địch. cách đánh sáng tạo và hiệu 
quả trong chiến dịch này là kết quả được 
đúc rút từ nhiều năm chống chiến tranh 
phá hoại, đặc biệt là những kinh nghiệm 
được bộ đội ra đa, tên lửa, phòng không 
tích lũy, thậm chí được trả bằng xương 
máu qua những năm tháng trực chiến và 
nghiên cứu cách đánh B52 trên chiến 
trường Khu 4. 

để bảo đảm chắc thắng và giành 
thế chủ động ngay từ trận đầu, công tác 
nghiên cứu khoa học, bảo đảm vật chất, 
kỹ thuật cũng được các lực lượng vũ trang 
ta chuẩn bị công phu với nỗ lực rất lớn. 
cho đến trước ngày 18/12/1972, ngày 
đế quốc Mỹ mở đầu cuộc tập kích chiến 
lược bằng B52 vào hà nội và hải Phòng, 
chỉ riêng ở hà nội ta đã xây dựng được 
30 trận địa cho tên lửa, hơn 100 trận địa 
cho pháo cao xạ các loại; mỗi tiểu đoàn 
tên lửa đều có hơn hai cơ số đạn; hệ số 
kỹ thuật của tên lửa bảo đảm 100%, của 
pháo phòng không là 95% và của ra đa là 
96,5%. đó là những cố gắng rất lớn trong 
điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, 
thể hiện quyết tâm rất cao của quân và 
dân ta trong việc đập tan cuộc tập kích 
bằng B52 của địch.

Về nghệ thuật chiến dịch, thành 
công nổi bật là ta đã đánh giá đúng âm 
mưu, ý đồ và dự đoán đúng quy luật đánh 
phá của không quân chiến lược Mỹ. từ đó 
tổ chức, sử dụng hợp lý lực lượng phòng 
không ba thứ quân đánh các loại máy bay 
chiến lược, chiến thuật của địch cả ban 
ngày và ban đêm. đặc biệt, tập trung lực 
lượng tên lửa phòng không đủ mạnh để 
đánh mục tiêu chủ yếu là B52, trong khu 
vực tác chiến chủ yếu là hà nội. trong 
suốt thời gian chiến dịch, nghệ thuật hiệp 
đồng tác chiến giữa các binh chủng trong 
Quân chủng Phòng không - Không quân 
và giữa các lực lượng phòng không của 
ba thứ quân đã phát triển lên một trình 
độ cao, làm phong phú nghệ thuật chiến 
tranh nhân dân việt nam. 

chiến thắng “hà nội - điện Biên 
Phủ trên không” là rất to lớn, âm hưởng 
của nó đã vượt ra khỏi phạm vi của một 
chiến dịch, góp phần quyết định “đánh 
cho Mỹ cút”, tạo tiền đề “đánh cho ngụy 
nhào” vào mùa xuân 1975. thắng lợi 
đó đã kiểm nghiệm sự sáng tạo của một 
phương thức tiến hành chiến tranh cách 
mạng, với nghệ thuật quân sự độc đáo, làm 
giảm hiệu lực hoặc vô hiệu hóa sở trường 
tác chiến của đối phương, đồng thời hậu 
thuẫn kịp thời, đắc lực cho mặt trận đấu 
tranh ngoại giao. những bài học về nghệ 
thuật chỉ đạo, tổ chức, thực hành chiến 
dịch phòng không vẫn giữ nguyên giá trị 
để các cấp, các ngành, các địa phương và 
lực lượng vũ trang tiếp tục nghiên cứu, 
vận dụng vào thực tiễn một cách sáng tạo, 
góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân vững mạnh trong tình hình mới.

công tác chỉ đạo thực tiễn rất quan 
trọng, nhằm kịp thời điều chỉnh những 
biện pháp thiếu hiệu quả hoặc chưa phù 
hợp với chiến thuật mà địch thực hiện. 
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chẳng hạn, đêm 18 tháng 12 khi máy bay 
B52 bắt đầu đánh vào hà nội, mặc dù các 
đơn vị tên lửa tổ chức đánh địch quyết 
liệt, nhưng máy bay của ta lại không tiếp 
cận được B52, mà tên lửa (cụ thể ở tiểu 
đoàn 78) bắn cũng chưa diệt được B52, 
tình huống dường như trở nên phức tạp. 
Bộ tư lệnh chiến dịch kịp thời chỉ đạo 
các đơn vị rút kinh nghiệm ngay về cách 
đánh, nghiên cứu kỹ kinh nghiệm phát 
sóng của tiểu đoàn 78, kiên trì và kiên 
quyết đánh tập trung, đánh ở cự ly gần để 
tiêu diệt B52. các đơn vị đều chấp hành 
cách đánh mới, tích cực phát sóng tìm 
mục tiêu... Do vậy, cuộc chiến đấu đã có 
kết quả cao hơn: trên hướng tây - Bắc, 
3 tiểu đoàn 94, 57, 59 thực hiện phóng 
đạn tập trung và đã bắn rơi chiếc B52 đầu 
tiên tại Phù Lỗ (đông Anh); một số đơn 
vị khác cũng đã bắn rơi tại chỗ máy bay 
B52. tuy vậy, địch cũng rút kinh nghiệm 
và thay đổi chiến thuật và thủ đoạn gây 
nhiễu phức tạp hơn khiến cho tên lửa của 
ta khó bắn rơi và ngay cả đã đánh trúng 
B52, nhưng lại không rơi tại chỗ... ngay 
lập tức, Bộ tư lệnh chiến dịch đã tổ chức 

rút kinh nghiệm và phát hiện được nguyên 
nhân là: để đánh được B52, các đơn vị ở 
phía nam đội hình phải phát sóng trước, 
phát hiện mục tiêu ở cự ly xa để phối hợp 
với các đơn vị ở chính diện phát sóng cự 
ly gần, tạo màn hỏa lực tập trung; phối 
hợp hiệp đồng, chiến đấu, thông tin phải 
nhuần nhuyễn, vững chắc, đánh tập trung 
hơn…từ đó, các đơn vị có sự điều chỉnh 
và bố trí lại thế trận, tạo mật độ tập trung 
cao cho tên lửa; đồng thời tổ chức cho 
không quân đánh mạnh hơn nữa buộc 
B52 phải phân tốp và bộc lộ đội hình, tạo 
điều kiện cho tên lửa đánh trúng hơn. vì 
vậy, trận đánh đêm 20 rạng ngày 21 tháng 
12, ta đã giành thắng lợi lớn, bắn rơi 7 
chiếc B52, trong đó có 5 chiếc rơi tại chỗ. 
trong đó, tiểu đoàn 77 đã bắn rơi B52 
tại chỗ chỉ bằng một quả đạn; trận này 
khiến địch tổn thất nặng, gây kinh hoàng 
và làm đảo lộn cả kế hoạch của chúng. 
cũng vì vậy mà địch bất ngờ chuyển 
hướng, thay đổi thủ đoạn bằng việc mở 
rộng mục tiêu đánh phá ra nhiều nơi khác 
như thái nguyên, Lạng Sơn, hải Phòng 
và giảm hẳn việc đánh hà nội, thậm chí 

Chiến sĩ tiểu đoàn tên lửa 
61 - đơn vị lập công bắn rơi 

máy bay A-4E của địch
ngày 26/10/1967
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tạm dừng đánh phá vào đêm 24/12 nhằm 
kéo giãn hỏa lực của ta rồi chúng sẽ quay 
lại tập trung đánh hà nội quyết liệt hơn. 
Bộ tư lệnh chiến dịch đã không mắc mưu 
địch và chỉ đạo các đơn vị phải cảnh giác 
cao độ, giữ vững thế trận… đúng như ta 
đã phán đoán, đêm 26/12 địch tập trung 
đánh phá hà nội dữ dội hơn nhiều các 
đêm khác (cùng với việc tiếp tục đánh phá 
một số địa bàn khác) hòng làm cho ta lúng 
túng, bị động. Do cảnh giác cao và được 
chuẩn bị kỹ nên quân và dân ta đã chiến 
đấu anh dũng, mưu trí, lập công xuất sắc, 
bắn rơi 8 chiếc B52 chỉ trong vòng một 
giờ (một chiếc B52 rơi xuống làng ngọc 
hà là trong trận này). đây là trận đánh có 
tính then chốt của chiến dịch; bởi do bị 
tổn thất quá nặng về lực lượng máy bay 
B52 trong suốt chiến dịch, nhất là trong 
đêm 26/12 nên buộc địch đã phải xuống 
thang sau đó, cường độ đánh phá giảm đi. 
Phát huy thắng lợi, Bộ tư lệnh chiến dịch 
đã tổ chức lại thế trận của không quân, 
tổ chức cơ động Mig-21 ra tuyến ngoài, 
dùng sở chỉ huy hỗ trợ dẫn đường, đánh 

từ phía sau đội hình địch... và kết quả là 
không quân của ta đã bắn rơi 2 máy bay 
B52 của địch. 

Bị thất bại nặng nề, đến 30/12/1972 
địch phải chấm dứt cuộc tập kích bằng 
máy bay chiến lược B52 vào hà nội, hải 
Phòng với một quy mô chưa từng có từ 
sau chiến tranh thế giới thứ ii đến nay. 
thất bại của đế quốc Mỹ trong chiến dịch 
Linebacker II đầy tham vọng và mưu đồ 
đen tối, như một báo động cho thất bại 
hoàn toàn của Mỹ trong cuộc chiến tranh 
xâm lược viêt nam.

vậy là sau 12 ngày đêm chiến đấu 
kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, 
vượt qua mọi gian khổ, ác liệt, quân và 
dân ta đã bắn rơi 81 máy bay Mỹ trong đó 
có 34 máy bay B52, bắt sống nhiều giặc 
lái, trong đó có nhiều giặc lái B52, kết 
thúc thắng lợi một trận quyết chiến lịch 
sử ngay trên bầu trời hà nội.

thất bại này của Mỹ không chỉ đơn 
thuần là thất bại quân sự, mà là thất bại 
chiến lược toàn diện cả về quân sự lẫn 
chính trị. 

Phía Hoa Kỳ ký kết 
Hiệp định Pari
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cùng với những thắng lợi giành 
được trước đó, đặc biệt là trong cuộc tiến 
công chiến lược 1972 ở miền nam, thắng 
lợi của trận “hà nội - điện Biên Phủ trên 
không” trên bầu trời hà nội và hải Phòng 
đã góp phần buộc đế quốc Mỹ phải ký 
hiệp định Pari, rút quân khỏi miền nam 
việt nam. 

 
đẠi tưỚng vÕ nguyên 

giáp vỚi chiến dỊch 12 ngày 
đêm “hà nội - điện biên phủ 
trên không”:

trong chiến dịch 12 ngày đêm lịch 
sử “hà nội - điện Biên Phủ trên không” 
- chống lại cuộc tập kích chiến lược bằng 
máy bay B52 của đế quốc Mỹ, đại tướng 
võ nguyên giáp - tổng tư lệnh các lực 
lượng vũ trang của ta khi đó, có một vai 
trò rất lớn trong việc chỉ đạo quá trình 
chuẩn bị cũng như trong chiến đấu và 
chiến thắng kẻ thù.

Ồ ạt dùng hàng trăm máy bay chiến 
lược B-52 và hàng nghìn lượt máy bay 
hiện đại khác tiến hành ném bom hủy diệt 
hà nội vào cuối năm 1972, Mỹ đã thực 
hiện trận đánh không quân lớn nhất trong 
chiến tranh việt nam và có thể đây cũng 
là trận tập kích tập trung  lớn nhất trong 
lịch sử không chiến của không lực hoa 
Kỳ bằng máy bay B52. 

 Không bị động với âm mưu của 
địch, ngay từ năm 1967, tổng tư lệnh 
võ nguyên giáp và tổng tham mưu 
trưởng văn tiến Dũng đã chỉ đạo và lần 

lượt góp ý kiến về phương án tổng thể 
và phương án từng khu vực đánh không 
quân Mỹ, nhất là đánh B52 trên bầu trời 
hà nội và hải Phòng. các phương án này 
đến cuối năm 1967, được Phó tổng tham 
mưu trưởng Phùng thế tài trình bày 
trước Bộ chính trị với sự có mặt của Bác 
hồ, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn, các đồng 
chí trường chinh, Phạm văn đồng, võ 
nguyên giáp cùng các đồng chí Ủy viên 
Bộ chính trị khác.

trong những năm từ 1965 đến năm 
1968, Bác hồ đã nhiều lần nhắc nhở và 
trao đổi với đại tướng võ nguyên giáp 
về vấn đề bảo vệ vùng trời thủ đô nói 
chung và vấn đề chuẩn bị đánh B52 nói 
riêng. trước khi xảy ra trận đánh lớn 
nhất trên bầu trời hà nội, đại tướng võ 
nguyên giáp đã có nhiều buổi làm việc 
với Bộ tổng tham mưu, với tư lệnh và 
các Phó tư lệnh quân chủng Phòng không 
- Không quân, với các binh chủng ra đa, 
tên lửa…đồng thời góp những ý kiến cụ 
thể, chỉ đạo về cách đánh sao cho hiệu 
quả. ngoài ra, tổng tư lệnh còn trực tiếp 
kiểm tra công tác chuẩn bị tại Sở chỉ huy 
Quân chủng Phòng không - Không quân.

trận đánh phá cuối năm 1972  khác 
hoàn toàn với các trận đánh của máy bay 
Mỹ vào hà nội trước đó. hà nội là thủ 
đô của một nước độc lập, có chủ quyền 
với sự có mặt của mấy chục vị đại sứ các 
nước lại bị không quân chiến lược của 
một siêu cường số 1 thế giới là Mỹ ngang 
nhiên tấn công ào ạt và liên tiếp suốt 12 

“Đây là thắng lợi to lớn nhất, chiến công xuất sắc nhất của cuộc chiến tranh nhân dân 
trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ... 
Quân dân Hà Nội, quân dân miền Bắc anh hùng đã đập tan cuộc tập kích chiến lược 
của Không quân Mỹ, lập nên một “Điện Biên Phủ trên không” oanh liệt, góp phần quan 
trọng vào thắng lợi của Hiệp định Pari” (Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp).
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ngày đêm. điều đó khiến cả thế giới lo 
ngại cho sự mất còn của thủ đô hà nội. 
Không ít bạn bè lo lắng rằng hà nội sẽ 
tan nát dưới những trận mưa bom, hà nội 
sẽ thất thủ. nếu hà nội mất thì cách mạng 
miền nam sẽ bị cắt đứt nguồn chi viện vô 
cùng to lớn về người, về của, về vũ khí! 
Sự lo ngại ấy chân thành và chính đáng. 
nhưng hà nội đã dũng cảm đối mặt với 
“Pháo đài bay” B52 với tư thế của người 
chiến thắng.

thời gian đó, đại tướng võ nguyên 
giáp, từ căn hầm ngay trong thành cổ 
giữa lòng hà nội, đã từng giờ từng phút 
trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến đấu của các 
đơn vị Phòng không - Không quân hà 
nội chống lại cuộc tiến công lớn nhất của 
không quân chiến lược Mỹ. giữa tiếng 
bom vang rền từ trời cao dội xuống, giữa 
tiếng pháo gầm thét và tiếng tên lửa vun 
vút từ mặt đất phóng lên, tổng tư lệnh 
võ nguyên giáp đã nhiều lần điện đàm 

với tư lệnh hoặc các Phó tư lệnh Quân 
chủng Phòng không - Không quân và các 
đơn vị tên lửa hà nội để nắm bắt tình 
hình và chỉ đạo kịp thời cuộc chiến đấu.

 trong 12 ngày đêm đó, một số lần, 
Bí thư thứ nhất Lê Duẩn và các nhà lãnh 
đạo trường chinh, Phạm văn đồng... 
cũng  có mặt trong thành cổ hà nội cùng 
tổng tư lệnh võ nguyên giáp theo dõi 
tình hình chiến đấu.

trong đại thắng điện Biên Phủ 
trên không ở hà nội, công lao lớn nhất 
thuộc về các chiến sĩ Quân chủng Phòng 
không - Không quân, rồi đến các đơn vị 
dân quân - tự vệ thủ đô và nhân dân nội 
ngoại thành hà nội. về mặt chỉ huy, nổi 
bật là các chính ủy, tư lệnh, Phó tư lệnh, 
cán bộ tham mưu, v.v... các cấp từ quân 
chủng trở xuống! nhưng không thể thiếu 
được vai trò chỉ đạo của tổng tư lệnh - 
đại tướng võ nguyên giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt phương án đánh B52 của Mỹ tập kích vào Hà Nội năm 1972
 tại Sở Chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân
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“Điện Biên Phủ trên không” là “chiến công mang tầm vóc thời đại, là một trong những 
đỉnh cao chiến công trong cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân Việt Nam anh hùng và 
tên đế  quốc đầu sỏ Hoa Kỳ”. (Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng)

trong dịp kỷ niệm 30 năm trận 
điện Biên Phủ trên không (1972 - 2002), 
thượng tướng Phùng thế tài đã nói đại 
ý là: đánh giá đại thắng điện Biên Phủ 
trên không, chúng ta cần ghi nhận vai trò 
to lớn của đại tướng tổng tư lệnh võ 
nguyên giáp, người đã nhiều năm dày 
công, theo đúng các chỉ thị nhìn xa trông 
rộng của chủ tịch hồ chí Minh, chỉ đạo 
của Quân chủng Phòng không - Không 
quân từ khâu chuẩn bị cho đến khâu tác 
chiến.

đại tướng võ nguyên giáp nhớ 
lại vào thời điểm chiếc B52 đầu tiên bị 
quân và dân hà nội bắn rơi trong chiến 
dịch (chiếc này rơi ngay trên cánh đồng 
chuôm, Phù Lỗ, đông Anh, chỉ cách 
trận địa chưa đầy 10km): “20giờ 20 phút. 
chuông điện thoại đổ hồi. Ở đầu dây 
bên kia là đồng chí nguyễn Quang Bích, 
Phó tư lệnh Phòng không - Không quân: 
“Báo cáo đại tướng, hồi 20 giờ 16 phút, 
tiểu đoàn 59, trung đoàn tên lửa 261 bộ 
đội phòng không hà nội bắn rơi tại chỗ 

một chiếc B52”. tôi hỏi lại: “có đúng 
B52 không?”. “Báo cáo đúng là B52”. tin 
chiến thắng xé toang bầu không khí căng 
thẳng. tổng hành dinh náo nức trong niềm 
vui được thấy “con ngáo ộp” B52 không 
còn là bất khả xâm phạm trước những con 
“rồng lửa thăng Long”. tôi bước ra Sở 
chỉ huy, trời rét đậm và mưa bụi, nhưng 
lòng tôi ấm áp lạ thường”.

 thiếu tướng nguyễn văn ninh - 
nguyên cục phó cục tác chiến - Bộ tổng 
tham mưu kể lại những kỷ niệm được trực 
tiếp làm việc với đại tướng võ nguyên 
giáp trong chiến dịch “điện Biên Phủ 
trên không”. trong đó có đoạn:

 “... Khoảng 7h tối ngày 18/12/1972, 
tôi trực ban trong hầm sở chỉ huy của đại 
bản doanh. tôi biết đại tướng có thói 
quen thức khuya, chưa ăn uống gì. tôi 
báo cáo đại tướng qua điện thoại: “Báo 
cáo: B52 đang trên đường theo dọc sông 
Mê Công ra ném bom Hà Nội”. đại tướng 
nói: “Cậu phải xem xét rất kỹ lưỡng. Thế 
Cục 2 (cục quân báo) thế nào?”. tôi nói: 

Chiến sĩ tiểu đoàn 67 
(trung đoàn 275) 

sẵn sàng chiến đấu 
(đơn vị đã bắn rơi "bóng 

ma" AC-130 ngày 
9/10/1972)
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“Cục hai cho tôi biết, tối nay, chúng tập 
kích lớn”. 

-“Vậy cậu đã làm thông báo cho 
các nơi, các đơn vị chưa?”. 

- “Thưa! rồi”. 
-“Bây giờ, phòng không nhân dân 

thì thế nào?”. 
- “Thưa, tôi đã đề nghị với tham 

mưu trưởng kéo còi báo động quy định cứ 
10 phút chứ không thì bị bất ngờ vì đang 
đêm yên tĩnh”. 

 vì lúc đó có rất nhiều xe qua sông 
hồng và sông đuống vào chi viện cho 
miền nam nên đại tướng hỏi tiếp: “Thế 
anh em giao thông đang đi trên đường 
thì sao?”. tôi nói: “Việc này tôi đã liên 
lạc được với Bộ Giao thông Vận tải rồi, 
đã cho biết tình hình đêm nay rất căng”. 
nghe vậy, đại tướng đồng ý tất cả và yêu 
cầu: “Cậu nghe đây, cứ 5 phút một lần 
cậu phải báo cáo tôi”. 

 trong đời tôi chưa bao giờ cứ 5 
phút lại báo cáo một lần qua điện thoại 
như thế. tôi đã chấp hành theo lời đại 
tướng. tôi có một còi riêng, khi tôi ấn, 
thì tất cả thành phố đều phải kéo còi báo 

động cho nhân dân.
như vậy, cuộc tập kích rất lớn và 

bí mật của địch vẫn không làm ta bị bất 
ngờ bởi có được bị sự chuẩn bị trước. ta 
chuyển từ thế bị động sang thế chủ động. 
Kết quả là quân ta thắng lớn. nghe giọng 
qua điện thoại, tôi thấy ở thời điểm tổ 
quốc bị uy hiếp như thế, đại tướng rất 
xúc động, không bỏ sót một chi tiết nào 
trong quá trình chỉ đạo cuộc chiến đấu...

Sau chiến thắng mấy tháng, quân ta 
đã tổng kết chiến dịch tại đồ Sơn (hải 
Phòng). đại tướng đã gọi tôi đi cùng. để 
báo cáo tổng kết, tôi đã chuẩn bị rất nhiều 
tài liệu. nhưng bất ngờ, đại tướng gọi tôi 
ra và bảo: “Bây giờ không có sách vở gì 
cả, cậu với tớ ra bờ biển, đi dọc bờ biển 
tổng kết. Chỉ tớ với cậu thôi”.

 Lúc đó, đại tướng hỏi gì tôi phải 
trả lời ấy. Ông hỏi: “Trong lúc tình hình 
căng như thế tinh thần anh em phòng 
không - không quân thế nào? Theo cậu, 
tại sao quân địch gây nhiễu như thế mà 
anh em ta vẫn bắn rơi được?”. tôi nói: 
“Thưa, thực ra trong một tiểu đoàn pháo 
binh có 5 anh em làm thành một ê - kíp. 
Tất cả đều được chuẩn bị trước qua đợt 

Xác máy bay  Mỹ 
bị bắn rơi tại 

Hải Phòng 
(19/12/1972) 
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tập huấn chung trước đó và rất ăn ý với 
nhau, chỉ qua ánh mắt thôi cũng hiểu 
nhau…”. 

 vậy là, chỉ qua những câu hỏi của 
đại tướng như vậy, sau đó, tự nhiên tất cả 
các tư liệu mà tôi đã chuẩn bị không sử 
dụng gì đến nhưng những vấn đề trong 
chiến đấu, những kinh nghiệm, những 
tổng kết sâu sắc nhất thì đã nhớ được hết 
vào trong đầu rồi. 

 chiến thắng “hà nội - điện Biên 
Phủ trên không” - như đánh giá của đại 
tướng võ nguyên giáp - “Là biểu tượng 
rực rỡ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
và trí tuệ sáng tạo Việt Nam. Chúng ta đã 
buộc Nich-xơn ra lệnh ngừng ném bom 
đánh phá miền Bắc (30/12/1972), và đế 
quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pari chấm dứt 
chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 
(27/01/1973)”.

 chiến thắng trong chiến dịch “điện 
Biên Phủ trên không” năm 1972 làm nổi 
bật BỐn ý nghĩa quan trọng là:

 1. góp phần rất lớn vào việc khẳng 
định bản chất quyết thắng của Quân đội 
nhân dân việt nam do đại tướng võ 
nguyên giáp chỉ đạo dưới ánh sáng 
đường lối chiến tranh nhân dân hồ chí 
Minh.

 2. Phát triển thành quả to lớn của 
ba chiến dịch trong năm 1972 (chiến 
dịch đắc tô - tân cảnh, chiến dịch tây 
nguyên và chiến dịch Quảng trị), tạo 
ra bước ngoặt cơ bản trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ. Bước ngoặt đó là:

Buộc Mỹ phải ký hiệp định Pari 
1973 thực hiện không điều kiện việc rút 
hết quân Mỹ ra khỏi miền nam việt nam; 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình 
không điều kiện ở việt nam.

Buộc Mỹ phải chấm dứt không 
điều kiện cuộc can thiệp quân sự kéo dài 
vàoviệt nam với quy mô khổng lồ (53 
vạn tướng sĩ Mỹ đổ bộ vào việt nam, 
các lực lượng chiến lược của không quân 
và hải quân Mỹ tham gia chiến đấu ở việt 
nam suốt nhiều năm, chi phí cho chiến 
tranh việt nam trên ba trăm tỷ đôla Mỹ, 
v.v…).

 3. Làm cho chính quyền và quân 
đội Sài gòn mất chủ, mất chỗ dựa về 
chính trị, quân sự, ngoại giao và kinh tế; 
suy yếu nhanh chóng về mọi mặt, tiến tới 
tiêu tan ý chí chiến đấu trên lĩnh vực quân 
sự. chính tổng thống nguyễn văn thiệu 
trong diễn văn từ chức đã cay đắng và uất 
ức nói: ngay cả 50 vạn quân Mỹ cũng 
còn bị việt cộng đánh thua thì quân đội 
việt nam cộng hòa làm sao mà tự mình 
địch nổi sức mạnh vũ bão của quân đội 
việt cộng!

 4. tạo điều kiện cơ bản thuận lợi 
cho các lực lượng vũ trang việt nam, đặc 
biệt là các đơn vị chủ lực từ miền Bắc tiến 
vào miền nam, mở những cuộc tiến công 
thăm dò ở miền nam và nhanh chóng 
chuyển sang những cuộc đại tiến công 
thần tốc tiêu diệt từng phần, tiến tới tiêu 
diệt toàn bộ hải, lục và không quân của 
quân đội Sài gòn, giành toàn thắng vào 
ngày 30/4/1975.

 tóm lại, không có chiến thắng 
“điện Biên Phủ trên bầu trời hà nội” 
(tức điện Biên Phủ trên không) cuối 1972 
thì không thể có hiệp định Pari 1973 với 
những điều kiện do chúng ta đưa ra. những 
điều kiện đó là: Mỹ phải rút quân toàn 
bộ và không điều kiện ra khỏi việt nam 
đồng thời chấm dứt hoàn toàn và không 
điều kiện tất cả các hình thức chiến tranh 
trên đất nước việt nam. đã có hiệp định 
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Pari 1973 thì sớm muộn ắt phải có ngày 
“đánh cho ngụy nhào” giải phóng miền 
nam, thống nhất đất nước như dự đoán và 
chỉ thị của chủ tịch hồ chí Minh. vì vậy, 
gọi đại thắng trên bầu trời hà nội 1972 là  
“hà nội - điện Biên Phủ trên không” là 
hoàn toàn đúng và hoàn toàn chính xác. 
“hà nội - điện Biên Phủ trên không” đã 
tạo tiền đề quét sạch các lực lượng viễn 
chinh tinh nhuệ Mỹ ra khỏi bờ cõi, quân 
dân ta đã thực hiện toàn thắng chỉ thị của 
hồ chí Minh: “đánh cho Mỹ cút”.

 “hà nội - điện Biên Phủ trên 
không” đã chứng minh hùng hồn dự đoán 
thiên tài của chủ tịch hồ chí Minh: Sớm 
muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B52 
ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu 
thua. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua. 
Nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên 
bầu trời Hà Nội.

trận “hà nội - Ðiện biên phủ 
trên không” là chiến thắng có ý nghĩa 
quân sự, chính trị, lịch sử. chiến thắng 
đó đã làm sụp đổ hoàn toàn thần tượng 
vô địch của “không lực hoa Kỳ”; làm 
thất bại chiến lược “Việt nam hóa 
chiến tranh” và âm mưu đưa “miền 
bắc Việt nam trở về thời kỳ đồ đá” 
của tổng thống mỹ nich-xơn; tạo ra 
cục diện mới để quân và dân cả nước ta 
thực hiện chỉ thị của chủ tịch hồ chí 
minh kính yêu trong bài thơ xuân năm 
1969: “Ðánh cho mỹ cút”, làm cơ sở để 
“đánh cho ngụy nhào”, tiến tới giành 
thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến 
chống mỹ, cứu nước vĩ đại.

chiến thắng “hà nội - Ðiện biên 
phủ trên không” những ngày cuối 
tháng 12/1972 mãi mãi là biểu tượng 
của ý chí kiên cường bất khuất của dân 
tộc, của trí tuệ và nghệ thuật quân sự 

Việt nam. chiến thắng đó đã viết nên 
trang sử hào hùng của dân tộc trong thế 
kỷ 20, là niềm kiêu hãnh của nhân dân 
Việt nam trong thời đại hồ chí minh, 
là bài học quý giá về trí thông minh, 
lòng dũng cảm và tài nghệ quân sự của 
quân và dân ta trong chống tiến công 
hỏa lực đường không của địch.

*
*           *

Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP là 
một trong những vị tướng trực tiếp chỉ 
huy trận chiến đấu quyết liệt này. Trong 
cuốn sách “Tổng hành dinh trong mùa 
xuân đại thắng”, Đại tướng đã dành một 
phần nội dung nói về trận “Điện Biên 
Phủ trên không”. Ban biên tập xin trân 
trọng giới thiệu phần viết đó của Đại 
tướng VÕ NGUYÊN GIÁP.

... hà nội, tháng 12/1972
 Nhiệt độ xuống thấp hơn mọi năm. 

Cái rét mùa đông cộng vào cái vắng lặng 
của ba mươi sáu phố phường vừa được 
lệnh triệt để sơ tán, càng làm cho thời tiết 
thêm giá buốt.

Cuộc đàm phán giữa Việt Nam và 
Hoa Kỳ ở Paris, Thủ đô nước Pháp, đang 
ở bước gay go. Sau những tháng ráo riết 
vận động bầu cử với trò “ngoại giao con 
thoi” và lời hứa mang lại hòa bình, Ních-
xơn ở lại Nhà Trắng nhiệm kỳ hai. Ở Sài 
Gòn, ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu run 
sợ trước những điều khoản bất lợi cho 
chúng trong thoả thuận giữa ta và Mỹ 
ngày 18/10/1972, phản ứng quyết liệt với 
chủ Mỹ.

Các cuộc họp giữa các bên cuối 
tháng 11 và đầu tháng 12 không đạt kết 
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quả nào. Trong thời gian này, Mỹ cấp tốc 
vận chuyển cho Thiệu một khối lượng vũ 
khí và phương tiện chiến tranh bằng cả 
một năm trước đó.

Để xoa dịu Thiệu và mặc cả với ta, 
Ních-xơn trở mặt ngang ngược đòi sửa 
đổi nhiều điều khoản trong bản dự thảo 
hiệp định lúc này tưởng chừng sắp được 
ký kết sau hơn ba năm đàm phán tại Trung 
tâm Hội nghị Quốc tế trên đại lộ Klebe. 
Tất nhiên, ta không chấp nhận.

Tình hình rất khẩn trương. Đã 
mấy ngày liền, anh Văn Tiến Dũng và tôi 
thường về nhà muộn, có khi ở lại Tổng 
hành dinh làm việc đến tận nửa đêm. Diễn 
biến trên mặt trận ngoại giao dự báo sẽ có 
những diễn biến mới trên mặt trận quân 
sự. Chúng tôi chỉ thị cho các cơ quan quân 
báo, tác chiến thường xuyên báo cáo tình 
hình địch, tình hình các chiến trường, và 
yêu cầu Bộ Ngoại giao thông báo kịp thời 
những động thái ở Hội nghị Paris. Ghi 
sâu lời dặn của Bác Hồ đầu năm 1968 khi 
Người đến thăm Bộ Tư lệnh Phòng không 
- Không quân: “Sớm muộn rồi đế quốc 
Mỹ cũng đưa B52 ra đánh Hà Nội, rồi có 
thua nó mới chịu thua”, hướng phán đoán 
là Mỹ có thể mang máy bay ném bom 
chiến lược B52, con chủ bài cuối cùng ra 
mặc cả với ta, đánh sâu vào hậu phương 
miền Bắc.

Trải qua tám năm chống chiến 
tranh phá hoại của Mỹ, quân và dân ta 
đã có nhiều chiến công và kinh nghiệm. 
Nhưng với B52 thì còn quá ít.

Nhớ lại giữa năm 1965. Mỹ bắt đầu 
dùng B52 đánh phá một số căn cứ của ta 
ở miền Nam. Ngày 12/4/1966, lần đầu 
tiên Mỹ dùng B52 đánh ra miền Bắc ở đèo 
Mụ Giạ (Quảng Bình), trục đường số 12, 
cửa khẩu Việt - Lào. Ngay khi đó, Bác Hồ 

đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho anh Đặng 
Tính - Chính ủy Quân chủng Phòng không 
- Không quân nghiên cứu cách đánh B52. 
Quyết tâm bắn rơi B52 được đề ra từ đây. 
Tháng 5/1966, Trung đoàn tên lửa 238 
được điều vào Vĩnh Linh để nghiên cứu 
đánh B52. Tại đây, ngày 17/9/1967, trung 
đoàn này đã bắn rơi chiếc B52 đầu tiên.

 Từ tháng 2/1968, Quân uỷ Trung 
ương dự đoán Mỹ có thể dùng B52 leo 
thang đánh vào Hà Nội, Hải Phòng và 
đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Quân 
chủng Phòng không - Không quân xây 
dựng kế hoạch tác chiến. Suốt thời gian 
sau đó, nhiều đoàn cán bộ Phòng không 
- Không quân cùng một số trung đoàn tên 
lửa và biên đội không quân tiêm kích được 
cử vào nghiên cứu cách đánh B52 trên 
vùng trời Quân khu IV. Đặc biệt, từ tháng 
5/1972, để gây sức ép với ta trên bàn đàm 
phán, Ních-xơn ra lệnh mở chiến dịch 
không quân Lainơbếchcơ (Tiền vệ) dùng 
B52 trút hàng trăm ngàn tấn bom xuống 
tuyến vận chuyển chiến lược Trường Sơn 
hòng ngăn chặn sự chi viện mạnh mẽ của 
miền Bắc cho miền Nam. Đây là một dịp 
để ta nghiên cứu cách đánh loại máy bay 
chiến lược này của Mỹ.

Việc nghiên cứu chuẩn bị kế hoạch 
đánh B52 được triển khai gấp rút và đã 
căn bản hoàn thành vào đầu tháng 9/1972. 
Dựa vào kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn 
chiến đấu và những hiểu biết ngày càng 
nhiều về vũ khí, khí tài và thủ đoạn hoạt 
động của địch, tài liệu Cách đánh B52 
sau nhiều lần bổ sung, hoàn chỉnh, đã 
góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện 
chiến đấu của bộ đội. Cũng cần nói thêm 
rằng, mặc dù sự giúp đỡ của Liên Xô về 
vũ khí, kỹ thuật là quý báu và có hiệu quả, 
nhưng từ năm 1969, bạn không viện trợ 
thêm một quả đạn tên lửa nào. Các bộ khí 
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tài tên lửa, rađa cũng dần dần xuống cấp. 
Điều đó đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ ta phải ra 
sức phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 
nâng cao hiệu suất chiến đấu của vũ khí, 
khí tài có trong tay.

Ngày 22/11/1972, Trung đoàn 
Tên lửa 263 ở tây Nghệ An bắn hạ 
một B52. Chiếc máy bay rơi ở phía tây 
Nakhomphanom, cách căn cứ Utapao 
(Thái Lan) 64km. Hãng thông tấn Mỹ UPI 
buộc phải thú nhận tin này. Tuy không 
bắn rơi máy bay tại chỗ, nhưng lý thuyết 
sáng tạo bước đầu đã được thực tiễn kiểm 
nghiệm.

Các báo cáo của Cục Quân báo 
trong giao ban hằng ngày ở Bộ Tổng 
Tham mưu cho thấy địch đang ráo riết 
chuẩn bị: Thành lập Bộ chỉ huy hợp nhất 
không quân chiến lược chỉ huy cả căn cứ 
Utapao (Thái Lan) và căn cứ Anđécxơn 
(Guam); tập trung quá nửa số B52 của 
không quân Mỹ vào hai căn cứ này; bố trí 
máy bay tiếp dầu KC135, máy bay trinh 
sát và gây nhiễu điện tử ở căn cứ Subích 
(Philippin).

 Cục Tác chiến được lệnh trực ban 
24 giờ trên 24 giờ.

 Ngày 24/11, anh Văn Tiến Dũng 
xuống Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng 
không - Không quân duyệt phương án 
đánh B52 của lực lượng phòng không 
Hà Nội, và chỉ thị chậm nhất đến ngày 
3/12 phải hoàn tất mọi công tác chuẩn 
bị, các trận địa phòng không của cả ba 
thứ quân khẩn trương triển khai sẵn 
sàng chiến đấu.

 Trong buổi giao ban ngày 
18/12/1972, Cục 2(2) báo cáo: Hồi 5 
giờ sáng, ta bắt được tin của địch từ sân 
bay hỏi: “Trực thăng hôm nay cấp cứu ở 
đâu?”. Trưa hôm ấy một máy bay RF4C 

bay qua Hà Nội báo về căn cứ: “Thời tiết 
quanh Hà Nội hoạt động được”. Trên bầu 
trời Khu IV, hoạt động của không quân 
địch đột ngột giảm xuống, đặc biệt không 
có tốp B52 nào. Tất cả các đài rađa của 
mạng cảnh giới mở máy trực ban đều 
không có nhiễu tích cực. Đây là những 
dấu hiệu không bình thường, chỉ một ngày 
sau khi bộ đội Phòng không - Không quân 
được lệnh bước vào trạng thái sẵn sàng 
chiến đấu cao.

Chiều ngày 18/12/1972, chiếc 
chuyên cơ BH-195 (3) đưa anh Lê Đức 
Thọ về nước đáp xuống sân bay Gia Lâm 
lúc 16 giờ 45 phút. Cũng khoảng thời gian 
ấy, Níchxơn gửi công hàm như một tối hậu 
thư, hạn trong 72 giờ ta phải trở lại bàn 
đàm phán theo những điều kiện của Mỹ.

19 giờ 10 phút. Trong phòng làm 
việc của tôi tại Tổng hành dinh, tiếng 
chuông điện thoại reo vang từ một trong 
bốn chiếc máy có chế độ ưu tiên số 1. 
Tiếng nói của đồng chí trực ban tác chiến 
nghe rất rõ:

 - Báo cáo thủ trưởng, B52 đã cất 
cánh từ Guam. Utapao, nhiều tốp bay dọc 
sông Mêkông lên phía bắc? các lực lượng 
Phòng không - Không quân đã sẵn sàng, 
vào cấp 1 xong.

 Mấy phút sau, còi báo động rú từng 
hồi.

 19 giờ 45 phút. Có tiếng bom nổ 
ở phía xa xa. Bộ Tư lệnh Phòng không - 
Không quân báo cáo: Máy bay địch đang 
đánh phá sân bay Hòa Lạc. Tiếp theo đó, 
nhiều tốp B52 vào đánh các sân bay Nội 
Bài, Gia Lâm. Tiếng ầm ì khô và nặng 
của động cơ máy bay B52 mỗi lúc một rõ 
dần. Những vầng lửa loé lên, chớp giật 
liên hồi. Theo sau là những tràng tiếng nổ 
long trời. Rồng lửa Thăng Long nối nhau 
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bay vút lên không trung, đan 
những vệt sáng màu da cam 
giữa màn đêm Hà Nội.

Cơ quan Tổng hành dinh 
làm việc hối hả. Tôi yêu cầu Bộ 
Tổng tham mưu cứ 5 phút báo 
cáo một lần. Cục 2 báo cáo: 
Níchxơn đã ra lệnh bắt đầu 
chiến dịch Lainơbếchcơ II, 
dùng máy bay chiến lược B52 
từ các căn cứ Mỹ ở Thái Lan, 
Guam, Philippin tiến công Hà 
Nội, trong khi các máy bay 
cường kích F111 tiến công các 
sân bay gần đó. Chiến dịch này 
đã được Níchxơn, Kít-xinh-
giơ và tướng Hây (Haig) bàn 
bạc, quyết định tại phòng bầu 
dục ở Nhà Trắng ngày 14/12. 
Để thực hiện kế hoạch này, Bộ 
chỉ huy Sư đoàn không quân chiến lược 
lâm thời số 57 được thành lập. 50 máy 
bay KC-135 để tiếp dầu cho B52 được 
điều thêm sang Philippin. Trên vịnh Bắc 
Bộ, năm tàu sân bay đang hoạt động, Cục 
Tác chiến khẩn trương nắm tình hình, liên 
tiếp chuyển lệnh cho Bộ Tư lệnh Phòng 
không - Không quân.

 20 giờ 20 phút. Chuông điện thoại 
đổ hồi. Ở đầu dây bên kia là đồng chí 
Nguyền Quang Bích, Phó Tư lệnh Phòng 
không - Không quân:

 - Báo cáo Đại tướng, hồi 20 giờ 16 
phút, Tiểu đoàn 59, Trung đoàn tên lửa 
261 bộ đội phòng không Hà Nội bắn rơi 
tại chỗ một chiếc B52.

 Tôi hỏi:
 - Có đúng B52 không?
 - Báo cáo, đúng là B52.

 Một lát sau, đồng chí Nguyễn 
Quang Bích báo cáo cụ thể: Đây là chiếc 
B52G cất cánh từ Guam. Nó rơi xuống xã 
Phù Lỗ, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà 
Nội.

Tin chiến thắng xé toang bầu không 
khí căng thẳng.

 Tổng hành dinh náo nức trong mềm 
vui được thấy “con ngoáo ộp” B52 không 
còn là “bất khả xâm phạm” trước những 
con “rồng lửa Thăng Long”. Tôi bước ra 
ngoài Sở Chỉ huy. Trời rét đậm và mưa 
bụi. Nhưng lòng tôi ấm áp lạ thường

 Trong đêm 18 rạng ngày 19/12, 
địch sử dụng B52 cùng không quân chiến 
thuật liên tiếp hết đợt này đến đợt khác 
đánh phá Đông Anh, Yên Viên, Mễ Trì, 
Gia Lâm, Hòa Mục. Thủ đô chìm trong 
khói lửa.

 4 giờ 39 phút sáng ngày 19/12, 
Tiểu đoàn 77, Trung đoàn tên lửa 267 bắn 

Máy bay B52 bốc cháy
 do trúng tên lửa phòng không Hà Nội
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rơi chiếc B52 thứ hai. Máy bay rơi tại 
chỗ trên cánh đồng xã Tân Hưng, huyện 
Thanh Oai, tỉnh Hà Tây.

Một sự trùng hợp lịch sử: Hà Nội 
lại nổi lửa diệt thù đúng vào ngày Thủ đô 
vùng lên kháng chiến, ngày 19/12/1946, 
hai mươi sáu năm sau. Nhớ lại tháng 
9/1971, Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung 
ương đã nhận định: Năm 1972, hoặc là 
địch sẽ rút nếu đạt được giải pháp; nếu 
chưa, địch có thể tập trung không quân 
đánh phá. Ta cần có biện pháp đề phòng. 
Ngay ngày hôm sau, nhân danh Bí thư 
Quân uỷ Trung ương, tôi chỉ thị cho các 
Đảng bộ trong toàn quân: “B52 không 
chỉ đánh ở miền Nam. Đến mức độ nào 
đó, cũng có thể đánh vào Thủ đô Hà Nội. 
Quân chủng Phòng không - Không quân 
phải nghiên cứu kỹ đối tượng này”. Bộ 
đội cao xạ, rađa, tên lửa và không quân 
được lệnh triển khai huấn luyện chiến đấu 
theo các phương án đã được kết luận. Một 
số trận địa tên lửa, trận địa cơ động cho 
pháo cao xạ và sân bay dã chiến được bí 
mật xây dựng. Dân quân, tự vệ Hà Nội và 
một số thành phố được bổ sung hỏa lực 
bắn máy bay. Công tác bảo đảm quan sát, 
thông tin được tăng cường.

Ngày 25/11/1972, trong Chỉ thị: 
Tăng cường sẵn sàng chiến đấu, Quân uỷ 
Trung ương cũng nhắc lại: “Sắp tới, địch 
có thể ném bom bắn phá trở lại các mục 
tiêu ngoài vĩ tuyến 20 với mức độ ác liệt 
hơn trước. Chúng có thể liều lĩnh dùng 
máy bay B52 đánh phá các trọng điểm Hà 
Nội, Hải Phòng”.

Ngày 27/11, Bộ Tổng Tư lệnh nhận 
định có nhiều khả năng địch dùng B52 
đánh vào Hà Nội và ra lệnh cho các lực 
lượng vũ trang tăng cường chuẩn bị chiến 
đấu. Trong bức điện gửi Trung ương Cục 

miền Nam và Bộ Tư lệnh B2(4), Quân uỷ 
Trung ương cũng đã thông báo dự kiến 
khả năng này. Mặc dù vậy, do quán triệt 
quyết tâm chưa tốt, suy nghĩ lúc này vẫn 
nặng về khả năng địch dùng B52 đánh 
phá từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng 
Trị, nên đầu tháng 12 đã có lệnh điều một 
Trung đoàn tên lửa vào Khu IV, tiếp đó lại 
điều thêm hàng trăm quả đạn tên lửa của 
phòng không Hà Nội vào theo.

Sáng 19/12, khi khói lửa còn chưa 
tan hết, Bộ Chính trị họp tại Tổng hành 
dinh nghe Bộ Tổng Tham mưu báo cáo 
diễn biến trận đánh B52 trong đêm đầu 
tiên, khen ngợi chiến công của các lực 
lượng phòng không và chỉ thị kiên quyết 
đập tan hành động quân sự điên cuồng, 
phiêu lưu mới của đế quốc Mỹ. Buổi 
chiều, tại Câu lạc bộ Quốc tế ở Hà Nội, 
trước đông đảo phóng viên báo chí trong 
nước và nước ngoài, người phát ngôn của 
Bộ Quốc phòng công bố những hành động 
tội ác của địch đêm 18/12 và kết quả tiêu 
diệt B52 của quân và dân ta. Sáu tù binh 
Mỹ vừa bị bắt cúi đầu thú nhận nỗi kinh 
hoàng của chúng trước lưới lửa dày đặc 
của lực lượng phòng không Hà Nội.

Đêm 19/12, quân ta chiến đấu hiệu 
suất thấp, mặc dù địch đã cho xuất kích 
87 lần chiếc B52, chỉ kém đêm hôm trước 
ba lần chiếc. Nguyên nhân do chưa thực 
hiện đúng hướng dẫn của quân chủng, lại 
lo thiếu đạn nên chỉ bắn từng quả một. 
Thủ đoạn của địch là cho B52 tập kích 
vào ban đêm và bay ở độ cao 11km nhằm 
tránh hỏa lực của các loại pháo cao xạ. 
Ngày cũng như đêm, địch tập trung máy 
bay tiêm kích và cường kích cùng với các 
biện pháp gây nhiễu tích cực và tiêu cực 
chế áp, đánh phá các sân bay và trận địa 
tên lửa, hy vọng sẽ loại trừ hoàn toàn sự 
uy hiếp của hai lực lượng chủ yếu có thể 
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đánh được B52 là tên lửa phòng không và 
máy bay tiêm kích của ta.

 Anh Văn Tiến Dũng xuống họp với 
Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - 
Không quân, chỉ thị phải phát huy sức 
mạnh của các binh chủng, tích cực tạo 
điều kiện cho không quân ta đánh B52, 
phát huy hiệu suất chiến đấu của bộ đội 
pháo phòng không để đánh địch ở tầm 
thấp. Anh còn chỉ đạo cụ thể các mặt bảo 
đảm chiến đấu để đánh liên tục, dài ngày. 
Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh quân 
chủng, các tiểu đoàn tên lửa kịp thời rút 
kinh nghiệm, tìm ra cách đánh có hiệu quả 
nhất theo sở trường, sở đoản từng đơn vị.

Kết quả đêm 20 rạng ngày 
21/12/1972, bộ đội tên lửa đã lập công 
xuất sắc, phóng 35 quả đạn bắn rơi 07 
chiếc B52, có 05 chiếc rơi tại chỗ. Các lực 
lượng phòng không ba thứ quân của Hà 
Nội, Hải Phòng, Bắc Thái cũng hiệp đồng 
chặt chẽ, bắn rơi 07 máy bay chiến thuật 
và một máy bay không người lái.

Đòn tiến công trong đêm thứ ba của 
chiến dịch Lainơbếchcơ II đã bị thất bại 
nặng nề. Tinh thần của phi công B52 suy 

sụp nghiêm trọng. Ngày 21/12, tôi chỉ thị 
cho quân chủng Phòng không - Không 
quân: Thắng lợi của chúng ta là rất lớn, 
cần cố gắng phát huy chiến thắng hơn 
nữa. Địch sẽ tập trung đánh các trận địa 
tên lửa. Phải tìm mọi cách bảo vệ tên lửa 
để tiếp tục tiêu diệt B52. Chú ý bảo đảm 
đạn tên lửa để đánh được liên tục. Cố 
gắng phát huy tác dụng của không quân 
nhằm B52 mà đánh. Tôi cũng trực tiếp gọi 
điện xuống các sư đoàn biểu dương: Bộ 
đội phòng không Hà Nội vừa qua đánh 
tốt. Tôi nói: “Cả nước đang hướng về Hà 
Nội. Toàn thế giới đang hướng về Hà Nội. 
Từng giờ từng phút. Bộ Chính trị và Quân 
uỷ Trung ương theo dõi cuộc chiến đấu 
của Hà Nội. Vận mệnh của Tổ quốc đang 
nằm trong tay các chiến sĩ phòng không 
bảo vệ Hà Nội”.

Sáng 21/12/1972, Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố lên 
án mạnh mẽ hành động chiến tranh điên 
rồ của chính quyền Níchxơn. Sau khi 
nhắc lại lập trường trước sau như một 
của Việt Nam, bản tuyên bố viết: “Nhân 
dân ta rất thiết tha với hòa bình, nhưng 

“Rồng lửa” SAM 
trong chiến dịch

“ Hà Nội - Điện Biên Phủ 
trên không”
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phải là hòa bình trong độc lập tự do thật 
sự. Chúng ta có đầy đủ thiện chí, đồng 
thời có đầy đủ quyết tâm và lực lượng để 
bảo vệ các quyền dân tộc cơ bản thiêng 
liêng của mình. Vì độc lập tự do của Tổ 
quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đồng 
bào và chiến sĩ cả nước hãy nêu cao khí 
phách anh hùng, đoàn kết một lòng, ra 
sức thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh kính mến, kiên trì và đẩy mạnh 
cuộc chiến đấu trên ba mặt trận quân sự 
chính trị và ngoại giao nhằm giải phóng 
miền Nam, bảo vệ và xây dựng miền Bắc 
xã hội chủ nghĩa, tiến tới hòa bình, thống 
nhất nước nhà”.

Ngay ngày hôm ấy, tuyên bố của 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam được phát đi trên Đài 
Phát thanh Giải phóng: “Bọn xâm lược 
Mỹ đụng đến miền Bắc một, thì quân và 
dân miền Nam quyết giáng trả chúng gấp 
năm, gấp mười lần!”. Đài cũng truyền đi 
thư của Sài Gòn gửi Hà Nội: “Lửa miền 
Bắc khêu lửa miền Nam, lửa Hà Nội giục 
lửa Sài Gòn”. Từ ngoài vô trong, từ hậu 
phương lớn đến tiền tuyến lớn anh hùng 
đang vang lên tiếng trả lời đanh thép: 
Đánh! Một màn hiệp đồng tuyệt đẹp trên 
các mặt trận quân sự dư luận và ngoại 
giao, giữa hậu phương lớn và tiền tuyến 
lớn. Các mũi giáp công nhằm đúng kẻ thù 
trong chiến lược tổng hợp của chiến tranh 
nhân dân Việt Nam.

Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt. 
Tổng hành dinh làm việc hết sức khẩn 
trương. Các đồng chí cơ yếu, quân báo, 
tác chiến, thông tin, mắt hõm sâu qua 
những đêm thức trắng. Đạn tên lửa thiếu 
nghiêm trọng. Các dây chuyền lắp ráp 
đạn tiến hành liên tục ngày đêm, quá sức 
chịu đựng của con người, mà đạn vẫn 
không đủ. Quả đạn vừa lắp xong đã có 

xe chờ sẵn chuyển ngay về trận địa. Tôi 
thường xuyên gọi điện cho Bộ Tư lệnh Sư 
đoàn phòng không Hà Nội, biểu dương 
thành tích bắn rơi B52 của bộ đội tên 
lửa, kiểm tra, tình hình chiến đấu. Tôi, 
đặc biệt nhấn mạnh phải khẩn trương lắp 
ráp đạn, tiết kiệm đạn, đạn tên lửa chỉ 
dùng để đánh B52.

Phòng Thông tấn Quân sự thuộc 
Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) 
kịp thời ra các bản tin chiến sự, nóng hổi 
từng giờ. Đài Tiếng nói Việt Nam nhiều 
lần dừng các buổi phát thanh thường lệ để 
phát tin chiến thắng.

Sau khi ra lệnh ném bom vào dịp 
Quốc hội Mỹ đang kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, 
Níchxơn lánh mặt đi nghỉ ở Kibiscâynơ, 
bang Florida, tránh các nhà báo và công 
luận Mỹ. Thế nhưng “chảy trời không khỏi 
nắng”. Búa rìu dư luận đã giáng xuống 
đầu bọn xâm lược, đòi chúng phải chấm 
dứt ngay “cuộc diệt chủng” ở Việt Nam. 
Hành động tàn bạo của Níchxơn trùm bóng 
đen lên ngày lễ Giáng sinh, khiến lương 
tâm của cả loài người nổi giận. Chưa bao 
giờ làn sóng phản đối chiến tranh của đế 
quốc Mỹ lại bùng lên dữ dội như những 
ngày này trên khắp hành tinh và ngay tại 
nước Mỹ. Các nhà lãnh đạo các nước xã 
hội chủ nghĩa ra tuyên bố kịch liệt lên án 
hành động xâm lược mới của Mỹ, khẳng 
định sự ủng hộ cuộc chiến đấu của nhân 
dân ta. Các Đảng cộng sản và công nhân 
phẫn nộ tố cáo tội ác của Mỹ, kêu gọi nhân 
dân các nước đấu tranh đòi hòa bình cho 
Việt Nam. Ở khắp nơi trên thế giới, hàng 
triệu người xuống đường sôi sục biểu tình 
lên án mạnh mẽ hành động tội ác ghê tởm 
của Nhà Trắng. Các nghị, sĩ Quốc hội Mỹ 
ở cả hai viện chỉ trích gay gắt hành động 
leo thang mới của Níchxơn đã tiến hành 
mà không tham khảo ý kiến Quốc hội 
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và nhân dân Mỹ. Tờ Thời báo Niu Yoóc, 
ngày 26/12/1972, cảnh cáo “Mỹ có nguy 
cơ trở lại một kiểu dã man của thời kỳ 
đồ đá?”. Duy nhất chỉ có bè lũ Nguyễn 
Văn Thiệu là hí hứng, vui mừng. Hãng AP 
(Mỹ) ngày 19/12 đưa tin “một quan chức 
cao cấp của Nam Việt Nam cho rằng cuộc 
tiến công trở lại vào vùng trung tâm của 
Hà Nội và Hải Phòng là để khuyến khích 
chúng tôi”? rằng “việc này chứng tỏ Mỹ 
không bao giờ bỏ rơi chúng tôi “, và nhắc 
lại lời của Thiệu tháng 8/1972 van xin 
Mỹ “ném bom cho tan nát miền Bắc Việt 
Nam(!)”. Xấu xa đến mức báo Nhân đạo 
(L Humamté) ở Pháp đã bình luận: “Ngay 
như trước đây, trong hồi Chiến tranh thế 
giới thứ hai, những tên Pháp gian như 
Đôriô cũng không dám đề nghị “đồng 
minh” tàn phá Paris. Thế mà nay Thiệu 
lại mong muốn Mỹ ném bom tàn phá đất 
nước mình. Thiệu thật đáng xấu hổ hơn cả 
sự xấu hổ!”.

Nhân ngày kỷ niệm thành lập Quân 
đội nhân dân Việt Nam (22/12), anh Phạm 
Văn Đồng cùng các anh Văn Tiến Dũng, 
Phùng Thế Tài đến thăm Sở chỉ huy Quân 
chủng Phòng không - Không quân. Thủ 
tướng đã biểu dương chiến công của bộ 
đội, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ nêu cao 
quyết tâm chiến đấu, kiên quyết đánh bại 
âm mưu đen tối, tàn bạo của Mỹ, giành 
thắng lợi to lớn hơn nữa.

Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân và 
các đoàn thể quần chúng ở Hà Nội, Hải 
Phòng và các địa phương cũng liên tục cử 
các đoàn đại biểu đến các trận địa phòng 
không thăm hỏi và tặng quà cho bộ đội.

Lúc này, địch tập trung tiến công 
các trận địa tên lửa, đối tượng chính gây 
nguy hiểm cho các loại máy bay Mỹ. Thủ 
đoạn của chúng là dùng tên lửa Srai bắt 

sóng rađa của ta để đánh vào trận địa.
Sáng 22/12, tôi đến trận địa Tiểu 

đoàn 77 tên lửa ở Chèm đang trong tư thế 
sẵn sàng chiến đấu cao. Sau khi nghe báo 
cáo về chiến công bắn rơi B52 đêm trước, 
tôi vào trong xe chỉ huy yêu cầu Tiểu đoàn 
trưởng Đinh Thế Văn và kíp chiến đấu 
gồm sĩ quan điều khiển Nguyễn Văn Đức, 
các trắc thủ phương vị, góc tà, cự ly Mộc, 
Hà, Tân báo cáo về kỹ thuật và động tác 
xử trí cụ thể. Những con người dũng cảm, 
thông minh, kết thành một tập thể ăn ý, 
cùng một ý chí lập công, chỉ cần một cái 
nháy mắt cũng đủ hiểu ý định của nhau, 
đã có những nhận xét khá tinh tế. Xiết 
chặt tay từng đồng chí, tôi trao đổi, bàn 
bạc, động viên các chiến sĩ cố gắng tìm 
thêm cách đánh tối ưu, diệt thêm nhiều 
B52 của địch.

Ở một tiểu đoàn tên lửa khác, khi 
tôi đến thăm, anh em báo cáo là đang 
phải sửa chữa vũ khí, khí tài. Về sau, mới 
rõ vào thời điểm tôi đến, đơn vị đã có 
lệnh chuẩn bị chiến đấu. Vì muốn bảo vệ 
tôi, anh em đã nói dối. Biết vậy, nhưng 
không nỡ phê bình. Việc này gợi nhớ lại 
một ngày trước đó, đi thăm một trận địa 
phòng không thì gặp máy bay địch tới khi 
xe đang chạy trên đê sông Đáy. Chỉ kịp 
cho xe dừng lại, tôi và các đồng chí cùng 
đi nằm ép xuống mặt đường cạnh thân đê. 
Địch phóng mấy quả tên lửa Srai vào một 
trận địa tên lửa gần đấy rồi bay thẳng. 
Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Sự việc 
chỉ có thế thôi mà mấy ngày hôm sau, vài 
hãng thông tấn phương Tây đưa tin tôi bị 
tử thương vì bom B52. Mấy nhà báo Pháp 
đến sứ quán ta ở Paris xin tiểu sử của tôi. 
Các đồng chí Ba Lan và một số sứ quán 
ta ở nước ngoài, nửa tin, nửa ngờ, điện về 
hỏi xem hư thực.
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Sau này, tôi còn được biết một số 
đồng chí ta bị địch giam cầm, khi nghe tin 
ấy đã bí mật tổ chức truy điệu tôi trong nhà 
tù. Đài Tiếng nói Việt Nam đã phải cho thu 
thanh ngay trong hầm chỉ huy của Tổng 
hành dinh bài diễn văn của tôi nhân ngày 
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 
(22/12) và phát lên để gián tiếp cải chính.

Kẻ sát nhân vờ đội lốt con chiên.
Níchxơn ra lệnh ngừng tập kích 

B52 vào ngày Chúa giáng sinh, “lập lờ 
đánh lận con đen”, thực chất là để xả hơi, 
rút kinh nghiệm sau những trận đòn đau. 
Cùng lúc này, nêu cao chính sách nhân 
đạo, cơ quan địch vận cho phép các phi 
công Mỹ đang bị giam trong các “Khách 
sạn Hintơn” được mừng ngày Chúa 
giáng sinh. Các “phi công trong bộ quần 
áo ngủ” được hướng dẫn làm bích báo, 
liên hoan ca hát, đón ông già tuyết bên 
những cây thông Nôen rực rỡ sắc màu, 
cầu nguyện cho hòa bình và hồi hương. 
Buổi phát thanh tiếng Anh của Đài Tiếng 
nói Việt Nam dành cho binh sĩ Mỹ, quen 
thuộc với lính Mỹ qua giọng nói của “Hà 
Nội Hana”, phát đi tiếng nói của Glen 
Xécten, đại uý hoa tiêu máy bay B52G 
vừa bị bắt đêm hôm trước, nhắn tin cho 
vợ: “Anh vẫn còn sống, được đối xử nhân 
đạo. Nhân dân Việt Nam không phải là kẻ 
thù của chúng ta. Mong cuộc chiến tranh 
chết tiệt này chóng kết thúc. Hôn em và 
con”.

Cuộc ném bom rải thảm lại tiếp 
tục ác liệt ngay sau lễ Giáng sinh. Tham 
vọng ngông cuồng của những kẻ quen ỷ 
lại vào sức mạnh đưa chúng lao sâu vào 
con đường thất bại đầy tội ác.

Đêm 26/12, địch huy động hàng 
trăm lần chiếc B52 đánh phá dã man các 
khu dân cư ở nội thành Hà Nội. Đã có lúc 

căn hầm chỉ huy kiên cố của Tổng hành 
dinh rung chuyển như động đất. Hồi 22 
giờ 47 phút, B52 ném bom rải thảm xuống 
khu phố Khâm Thiên, một nơi có mật độ 
dân số đông nhất Thủ đô, gây tổn thất 
rất lớn về người và của. Cùng với Khâm 
Thiên, B52 cũng rải bom xuống hơn 100 
điểm dân cư trong thành phố, hơn 1.000 
người bị thương vong.

Tranh thủ từng giờ từng phút, các 
chiến sĩ ta khẩn trương thay thế, sửa chữa 
vũ khí, khí tài, bổ sung đạn dược, sẵn sàng 
tiếp chiến. Dày dạn qua mấy ngày đêm 
chiến đấu, người dân Hà Nội thường ra 
ngoài hầm trú ẩn xem máy bay Mỹ cháy 
trong những “đêm hội pháo hoa”.

22 giờ 30 phút đêm 26/12, Tiểu 
đoàn 76 Trung đoàn tên lửa 257 anh 
hùng, bằng 13 quả đạn, phối hợp cùng với 
trận địa phòng không biến hai máy bay 
B52 thành hai khối lửa khổng lồ sáng rực 
cả một góc trời phía nam thành phố. Một 
trong hai chiếc rơi ngay vào cửa hàng ăn 
Tương Mai thuộc quận Hai Bà Trưng, nội 
thành Hà Nội. Đứng giữa sân Tổng hành 
dinh, tôi vô cùng xúc động nhìn tận mắt 
cảnh tượng hào hùng ấy. Trở vào, tôi gọi 
điện cho Sở Chỉ huy bộ đội phòng không 
Hà Nội. Nghe tiếng trả lời quen thuộc của 
đồng chí Phó Tư lệnh, tôi hỏi:

 - Trần Nhẫn đấy à? Khỏe không?
- Báo cáo Đại tướng, tôi rất khỏe. 

Xin chúc sức khỏe Đại tướng.
Tôi nói:
- Đêm nay đánh như thế là tốt đấy. 

Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương và Bộ 
Tổng Tư lệnh nhiệt liệt biểu dương các 
đồng chí! Cần chú ý rút kinh nghiệm và 
giữ gìn tốt lực lượng tên lửa để đánh lâu 
dài. Còn vấn đề đạn thì sao?
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Đồng chí Trần Nhẫn báo cáo vừa 
nhận được một số đạn tên lửa từ Khu IV 
chuyển ra, không còn lo phải “bắn mổ 
cò”. Tôi cảm thấy nhẹ người. Trong đêm 
26 rạng ngày 27/12, quân và dân Hà Nội 
sôi sục căm thù, bắn rơi 18 máy bay địch, 
trong đó có tám B52. Đây là đêm Mỹ bị 
mất nhiều B52 nhất.

Hà Nội anh dũng, đau thương.
Chia xẻ nỗi đau của đồng bào, Bác 

Tôn và tôi đến ngay khu phố Khâm Thiên, 
bệnh viện Bạch Mai, ân cần thăm hỏi bà 
con. Anh Trường Chinh, anh Phạm Văn 
Đồng đến thăm bệnh viện Bạch Mai, khu 
phố Gia Lâm. Giữa đống gạch ngói hoang 
tàn, đồng bào xúc động đón nhận sự săn 
sóc của Đảng và Nhà nước. Mọi người 
đều hứa quyết tâm biến đau thương thành 
hành động, bắt quân thù phải đền nợ máu.

Dưới bom đạn Mỹ, nhân dân Việt 
Nam vẫn ngẩng cao đầu át tiếng bom 
rơi, báo chí, đài phát thanh không ngừng 
truyền tin chiến thắng. Xã luận báo Nhân 
dân viết:

“Tổ quốc kêu gọi chúng ta! Loài 
người kêu gọi chúng ta! Bản tuyên dương 
công trạng của Quốc hội thúc giục chúng 
ta thừa thắng xông lên. Chia lửa với miền 
Nam thân yêu, chia lửa với Khu IV kiên 
cường, Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải 
Phòng và các tỉnh chung quanh Thủ đô 
quyết tâm hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ 
với tiền tuyến lớn trong bản đại hợp 
xướng chiến thắng oai hùng” “Sài Gòn 
ơi! Hà Nội viết tiếp những trang sách lớn 
vào cuốn sách mà đồng bào, đồng chí Sài 
Gòn đã viết, những trang sách lớn về con 
người Việt Nam chúng ta cao quý”. Chưa 
bao giờ, xã luận của báo Đảng lại hào 
hùng như vậy, câu nói bất hủ của Bác Hồ 
lúc sinh thời vang lên như một lời nguyền: 

“Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, 
xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân 
dân Việt Nam quyết không sợ! Không có 
gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng 
lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước 
ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn?” Chấp 
hành chỉ thị của Bộ Tổng Tư lệnh, anh 
Phùng Thế Tài - Phó Tổng Tham mưu 
trưởng xuống trực tiếp chỉ đạo không 
quân đánh B52. Đêm 27/12, lúc 22 giờ 20 
phút, Phạm Tuân lái máy bay MiG-21 bất 
ngờ cất cánh từ sân bay Yên Bái, hạ một 
B52 trên vùng trời Tây Bắc, làm rối loạn 
đội hình của địch, tạo thêm điều kiện cho 
lưới lửa phòng không Hà Nội diệt thêm 
năm B52 nữa.

Thời gian trôi đi, nặng nề, căng 
thẳng.

 Suốt 12 ngày đêm, Mỹ huy động 
gần 200 máy bay chiến lược B52 và hơn 
1.000 máy bay chiến thuật các loại đánh 
phá Hà Nội, Hải Phòng. Hơn 10 vạn tấn 
bom đạn trút xuống các trường học, bệnh 
viện, các khu phố đông dân. Tội ác chồng 
lên tội ác.

Quyết trừng trị quân xâm lược, trả 
thù cho đồng bào, chiến công của quân và 
dân ta cũng dày thêm.

 Trong những ngày này, mặc dù bận 
và căng thẳng, tôi không quên chỉ thị cho 
Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân 
thu thập các thiết bị điện tử và tài liệu 
trên xác máy bay B52 và F111, kịp thời 
sử dụng nghiên cứu bổ sung cách đánh. 
Nhân dân các địa phương cũng có ý thức 
trong việc này. Một hôm, con trai út của 
tôi sơ tán ở Hoà Bình mang về một tập tài 
liệu của Bộ Tư lệnh Tập đoàn không quân 
Mỹ định vị các vị trí tên lửa và cao xạ của 
ta cùng các chỉ lệnh ném bom, do dân thu 
được và nhờ chuyển. Tôi xem kỹ tài liệu 
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này. Trên bìa có dòng chữ: “Tài liệu mật, 
không được đưa ra khỏi Bộ Quốc phòng”. 
Trước khi chuyển tài liệu này cho Bộ Tổng 
Tham mưu, tôi viết thêm: “Trừ Bộ Quốc 
phòng Việt Nam”.

8 giờ sáng ngày 28/12, tôi đến Tiểu 
đoàn 79, Trung đoàn tên lửa 257, tại trận 
địa Yên Nghĩa, Hà Tây. Các chiến sĩ đón 
tôi trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu 
cao, nhưng không kém phần nồng nhiệt, 
thân tình.

Sắp đến giờ địch hoạt động. Tôi 
nói ngắn, căn dặn đơn vị không được chủ 
quan, thỏa mãn, chú ý giữ bí mật, ngụy 
trang đánh địch nhưng đừng quên bảo vệ 
mình. Phân tích nguyên nhân thắng lợi, 
tôi nói:

- Cũng con người đó, cũng vũ khí 
đó, nhưng lần này các đồng chí đánh có 
tiến bộ vượt bậc. Đó là vì chúng ta có 
quyết tâm rất cao, vì chúng ta nắm vững 
tư tưởng quân sự của Đảng là luôn luôn 
chủ động tiến công địch, mưu trí, sáng tạo, 
bí mật, bất ngờ. Binh chủng của các đồng 
chí là binh chủng hiện đại, càng phải nắm 
cho được kỹ thuật quân sự hiện đại, có 
như vậy mới cải tiến được kỹ thuật, mới tổ 
chức hiệp đồng chiến đấu tất. Có tổ chức 
chiến đấu tốt, chỉ huy tốt, phát huy tinh 
thần chủ động tiến công, mưu trí, sáng 
tạo, đánh thắng địch ban đêm, đánh thắng 
mọi thủ đoạn gây nhiễu và chống được tên 
lửa Srai, của chúng, ta càng giành thắng 
lợi lớn.

Giải thích cho bộ đội rõ thất bại 
của địch là hết sức nặng nề, tôi nói:

 - Trong Chiến tranh thế giới thứ 
hai, với kỹ thuật phòng không hồi bấy 
giờ, không quân thường bị tổn thất 1% 
ở những nơi hoạt động tương đối mạnh. 
Trong chiến tranh phá hoại ở Việt Nam, 

Giônxơn đã thú nhận tổn thất của Mỹ nói 
chung là 1%, riêng với Hà Nội, Hải Phòng 
là 2%. Còn bây giờ bao nhiêu?

Đến hôm nay, 28/12, Mỹ đã mất 31 
máy bay B52. Chúng có 200 chiếc, mất 31 
chiếc là tổn thất 15%. Nếu tính riêng Hà 
Nội, Hải Phòng, mỗi lần chúng vào 20, 
30 chiếc bị hạ bốn hoặc năm chiếc thì tỷ 
lệ rất cao! Không quân chiến lược mà tổn 
thất tỷ lệ 10% đến 15% là rất cao. Thất 
bại hết sức nặng nề là như vậy đó! Mấy 
hôm nay, chính Mỹ phải thú nhận tổn thất 
là 8%. Tất nhiên chúng không dám nói hết 
sự thật.

Sau khi chúc tiểu đoàn giành thắng 
lợi lớn hơn nữa, tôi hỏi:

- Tỷ lệ sắp tới là bao nhiêu?
Có tiếng trả lời:
 - 100% ạ.
Tôi nói vui:
 - Nên nhớ rằng một quả tên lửa hạ 

một máy bay, một chiến sĩ đặc công có thể 
phá một lúc 15 máy bay. Nếu các đồng chí 
đánh tốt hơn nữa, thì cũng có khả năng 
đấy.

Sau đó tôi vào thăm Sở chỉ huy 
Quân chủng Phòng không - Không quân 
đặt trong hang đá núi Trầm. Trong không 
khí phấn khởi, đồng chí Trần Hanh báo 
cáo thành tích của không quân ta vừa hạ 
được một B52 đêm trước. Nghe xong, tôi 
nói:

 - Chúc mừng chiến công của không 
quân. Nhưng chắc các đồng chí không 
thỏa mãn đấy chứ?

 - Báo cáo chưa ạ, còn phải phấn 
đấu hạ nhiều B52 hơn nữa ạ!

 - Nhất định phải như vậy!
 Tôi còn được báo cáo về mạng 
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trinh sát của binh chủng rađa vừa tối ưu 
vừa rất Việt Nam. Đây là một mạng lưới 
rađa dày đặc, mạnh mẽ, được chỉ huy chặt 
chẽ, với các đài rađa được bố trí bất ngờ, 
hiểm hóc, kết hợp giữa hiện đại và thô sơ, 
giữa rađa tầm xa và hệ thống các vọng 
quan sát bằng mắt bao quanh Hà Nội, 
kiểm soát chặt chẽ cả bốn tầng không: 
cao, trung, thấp và thật thấp, có “đánh vỗ 
mặt, đánh tạt sườn, đánh tập hậu” theo 
chỉ thị của Tổng Tham mưu phó Vương 
Thừa Vũ trong buổi kiểm tra Sở chỉ huy 
Phòng không - Không quân tháng 6/1972. 
Chính nhờ thế mà trong đêm đầu tiên và 
trong các ngày sau, mặc dù các đài rađa 
ở đồng bằng bị nhiễu nặng, các đài khác ở 
Tây Bắc, Đông Bắc, Vĩnh Linh, Đô Lương, 
Diễn Châu và cả Cánh Đồng Chum vẫn 
phát hiện được rõ ràng những đội hình 
lớn của B52 cách xa Hà Nội hàng nghìn 
kilômét.

Nói chuyện với cán bộ tại Sở chỉ 
huy, tôi kể chuyện vừa gặp một phụ nữ khi 
đến xem xác chiếc máy bay B52 bị bắn rơi 
tại làng Ngọc Hà. Chị nắm tay tôi, giọng 
xúc động:

 - Lần đầu tiên được gặp Đại tướng. 
Chúng tôi không sợ chúng nó! Chúng tôi 
nhất định không sợ? Phải diệt cho hết 
chúng nó đi.

 Phụ nữ Việt Nam là như thế. Dân 
tộc Việt Nam càng như thế!

 Sau khi khen ngợi chiến công của 
bộ đội tên lửa, bộ đội rađa, bộ đội cao xạ, 
bộ đội không quân, tôi phân tích để mọi 
người hiểu thêm ý nghĩa của thắng lợi:

 - Chiến công của các đồng chí là 
xuất sắc. Tổn thất của địch là vô cùng 
nặng nề. Đây là tổn thất về không quân 
chiến lược. Khi mất một chiếc B52 thì các 

hãng tin phương Tây đã nói tới tổn thất 
về uy tín của không quân chiến lược Mỹ. 
Thế mà bây giờ chúng đã mất tới 32 chiếc. 
Thêm vào đó, một lô giặc lái vừa bị bắt là 
phi công B52, F111, là những loại mà cả 
nước Mỹ cũng không có nhiều. Cần thấy 
rõ điều đó để phấn khởi, tin tưởng, để 
đánh thắng to hơn.

Thay mặt toàn quân chủng, Đại tá 
Tư lệnh Lê Văn Tri hứa thực hiện chỉ thị 
của Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương, 
ra sức nâng cao chất lượng chiến đấu, 
nâng cao sức chiến đấu tổng hợp, cùng 
các lực lượng vũ trang khác bắn rơi nhiều 
máy bay, bắt sống nhiều giặc lái hơn nữa.

Quân xâm lược đã ngấm đòn.
Ngày 22/12, Mỹ gửi công hàm đề 

nghị ta họp lại theo nội dung đã thỏa 
thuận hồi tháng 10/1972. Hãng thông tấn 
Mỹ AP ngày 25/12/1972, cay đắng thú 
nhận: “Thiệt hại của Mỹ là nặng nhất kể 
từ khi Mỹ bắt đầu ném bom Bắc Việt Nam 
tháng 9/1964”.

Đêm 30/12/1972, tôi duyệt bản 
thông cáo chiến thắng do Cục Tuyên huấn 
dự thảo. Trời về khuya, nhiệt độ xuống 
thấp. Nhưng trước chiến công oanh liệt 
với những con số đầy ý nghĩa, ai cũng 
thấy ấm lòng.  Chỉ trong 12 ngày đêm, 
quân và dân ta đã:

1. Bắn rơi 77 máy bay hiện đại 
thuộc không quân chiến lược và không 
quân chiến thuật Mỹ, phần lớn rơi tại chỗ, 
trong đó có:

- 33 máy bay chiến lược B52, phần 
lớn thuộc loại B52D và B52G, tức loại 
máy bay chiến lược có trang bị điện tử tối 
tân của Mỹ.

 - 5 máy bay F111.



72

HuyềN tHoại Hà Nội - điệN biêN pHủ trêN kHôNg

 - 24 máy bay phản lực hiện đại của 
hải quân Mỹ.

 - 3 máy bay trinh sát và 1 máy bay 
lên thẳng.

 2. Tiêu diệt và bắt sống hàng trăm 
giặc lái Mỹ, trong đó có đủ sĩ quan các 
cấp từ cấp trung tá trở xuống.

3. Bắn cháy 8 tàu chiến Mỹ.  Phấn 
khởi, xúc động, tôi ghi tiếp vào bản thông 
cáo, nhiệt liệt khen ngợi và tuyên dương 
công trạng các quân chủng, binh chủng 
bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, công 
an nhân dân vũ trang, dân quân tự vệ và 
đồng bào các địa phương trên miền Bắc 
đã đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, quyết 
chiến và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, 
đánh rất giỏi, thắng rất to. Tôi cũng không 
quên kêu gọi đồng bào, chiến sĩ “nêu cao 
tinh thần quyết chiến quyết thắng, chủ 
động kiên quyết tiến công địch, đem hết 
sức mạnh của mình giáng tiếp cho không 
quân và hải quân Mỹ những đòn quyết liệt 
hơn nữa”. Bản thông cáo, đồng thời cũng 
là một lời cảnh cáo.

Mặc dù đã nửa đêm, thông cáo được 
chuyển ngay cho Thông tấn xã Việt Nam. 
Sáng hôm sau, toàn văn thông cáo chiến 
thắng được các báo đăng trên trang nhất 
và phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam ngay 
đầu bản tin thời sự. Xã luận báo Quân đội 
nhân dân ca ngợi chiến công vĩ đại này là 
“trận Điện Biên Phủ trên không”, một cái 
tên đầy ý nghĩa do chính báo chí phương 
Tây đã thừa nhận.

Cả nước nức lòng.
Uy thế không lực Hoa Kỳ sụp đổ. 

Hy vọng thương lượng trên thế mạnh 
của Mỹ cũng sụp đổ theo. Sau này sách 
báo phương Tây tiết lộ: Níchxơn thúc ép 

Nguyễn Văn Thiệu phải ký Hiệp định bằng 
bất cứ giá nào. Thiệu hầu như tuyệt vọng 
khi đọc đi đọc lại bức thư của Níchxơn 
do tướng Hây chuyển tới: “Cho tôi nhấn 
mạnh để kết thúc rằng tướng Hây không 
đến Sài Gòn để đàm phán với ngài. Tôi 
tin chắc sự từ chối của ngài hợp tác với 
chúng tôi sẽ đưa đến thảm hoạ, mất tất cả 
những gì mà chúng ta đã chiến đấu bên 
nhau để giành được trong thập kỷ qua. 
Nó sẽ là không tha thứ được vì chúng tôi 
sẽ mất đi một giải pháp vinh dự và công 
bằng..”

Ngày 17/01/1973, sáu ngày trước 
khi Hiệp định Paris, được ký kết, Níchxơn 
lại gửi thư cho Thiệu, lời lẽ không khác 
một tối hậu thư: “Đã nhiều lần tôi trả lời 
với ngài, vấn đề then chốt ở đây không 
phải là tính chất đặc biệt của Hiệp định 
và qua đó là hứa hẹn hợp tác lâu dài của 
hai nước và sự viện trợ từ phía chúng tôi. 
Rõ ràng chính sự viện trợ này mà tôi đã 
và đang hành động. Nếu các ngài từ chối 
không ký Hiệp định thì các ngài đừng 
trông mong gì vào khả năng giúp đỡ của 
chúng tôi. Ý kiến trong Quốc hội và công 
luận không cho phép tôi làm khác”. Vẫn 
củ cà rốt và cái gậy. Vung cái này không 
được lại giở đến cái kia. Và tất nhiên là 
Thiệu phải đầu hàng.

Mưu sĩ Kítxinhgiơ trở lại bàn hội 
nghị, không kiếm chác được gì hơn. Trưa 
ngày 23/01/1973, trong cơn mưa lất phất 
và cái lạnh cắt da, ông ta đành phải đến 
đại lộ Klebe đặt bút ký tắt vào bản Hiệp 
định bằng hai chữ cái HK dính vào nhau. 
Bốn ngày sau đó, ngày 27/01/1973, Hiệp 
định Paris về Việt Nam được chính thức 
ký kết. Giôn Nêgrôpôn (John Negroponte), 
chuyên viên của Kítxinhgiơ về Việt Nam, 
cay đắng thốt lên: “Chúng ta ném bom Bắc 
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Việt Nam để rồi chính chúng ta lại chấp 
nhận nhượng bộ”.

Đế quốc Mỹ đã thua trong ván bài 
cuối cùng, đúng như lời tiên đoán của Bác 
Hồ: “Phải dự kiến trước mọi tình huống 
càng sớm càng tốt. Nhớ là trước khi thua 
ở Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã huỷ diệt Bình 
Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định 
thua. Nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua 
trên bầu trời Hà Nội”.

hầm chỈ huy tác chiến 
của bộ tổng tham mưu...

hoàng thành thăng Long được 
nhiều người biết đến khi được unesco 
vinh danh là Di sản văn hóa vật thể toàn 
nhân loại. đó là khu vực mà những trầm 
tích văn hóa đã được khai lộ. nhưng có 
một bí mật ít ai biết tới. đó chính là hầm 
chỉ huy tác chiến của Bộ tổng tham mưu 
trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước; đó cũng là nơi chỉ huy của Bộ 
tổng tham mưu trong chiến dịch đánh 

trả B-52 của không quân Mỹ 12 ngày 
đêm năm 1972.

hầm chỉ huy tác chiến của Bộ tổng 
tham mưu trong những năm tháng kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước được xây 
dựng ngay phía dưới lòng Di tích hoàng 
thành thăng Long (Phía dưới khoảng sân 
nối giữa điện Kính thiên và nhà D67).  
đó không phải là hầm D67 - phòng họp 
của Bộ chính trị và Quân ủy trung ương 
mà nhiều người từng được biết tới khi mở 
cửa đón khách tham quan dịp đại lễ 1000 
năm thăng Long - hà nội...

căn hầm này được xây dựng từ 
cuối năm 1965 và đến giữa năm 1966 
thì hoàn thành, do Bộ tư lệnh công 
binh thiết kế, thực hiện. hầm chỉ huy tác 
chiến của Bộ tổng tham mưu có kết cấu 
nửa nổi nửa chìm, được xây dựng bằng 
bê tông, với ba lớp nóc, trong đó có hai 
lớp bê tông và ở giữa là lớp cát có thể 
chịu đựng được bom tấn, tên lửa. trang 
bị trong hầm tương đối hiện đại, đồng bộ 
với hệ thống tiêu đồ, thông tin liên lạc, 

Lối xuống 
hầm tác chiến

4 phòng nhỏ này là nơi 
liên lạc với các chiến 

trường
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còi báo động, loa phóng thanh thông báo 
về máy bay địch và nhiều thiết bị khác 
nữa phục vụ cho công tác chỉ huy... ngày 
đó, để giữ bí mật, toàn bộ tầng 2 tòa nhà 
cục tác chiến đã được phá sập để ngụy 
trang, che mắt máy bay do thám của địch. 
Dưới đống đổ nát hoang tàn đó chính là 
hầm chỉ huy.

đây là nơi đầu tiên tiếp nhận những 
thông tin quân sự. Kíp trực ban dưới hầm 
chỉ huy tác chiến của Bộ tổng tham mưu 
có nhiệm vụ đưa ra những phương án tác 
chiến, bảo vệ miền Bắc, thủ đô hà nội, 
đưa ra những đề nghị xử lý tình huống tác 
chiến trên các chiến trường B, c, K... 

hầm chỉ huy tác chiến cũng là nơi 
đưa ra những cảnh báo máy bay địch và 
bảo vệ cơ quan đầu não trong thời kỳ 
kháng chiến chống Mỹ, nhất là trong đợt 
12 ngày đêm giặc Mỹ điên cuồng ném 
bom đánh phá hà nội bằng B52.  

hầm chỉ huy tác chiến đã được tôn 
tạo để mở cửa đón khách tham quan vào 
tháng 12 năm 2012, đúng dịp kỷ niệm 40 
năm chiến thắng lịch sử “hà nội - điện 
Biên Phủ trên không”.

cỤm tỪ “điện biên phủ 
trên không” XuẤt hiện tỪ 
đâu và tỪ khi nàO?

Khi nhắc về 12 ngày đêm lịch sử 
năm 1972, nhạc sỹ Phạm tuyên (ông vừa 
vinh dự được nhận giải thưởng hồ chí 
Minh - 2012) kể lại rằng: đêm 26/12/1972 
quân và dân ta thắng lớn, bắn rơi nhiều 
máy bay B52 Mỹ. trong không khí tràn 
đầy phấn khởi, sáng 27/12, tại phòng giao 
ban của đài tiếng nói việt nam, tổng 

giám đốc trần Lâm thông báo: “đêm qua 
bộ đội ta bắn rơi 8 máy bay B52. Riêng 
hà nội diệt 5 pháo đài bay, có 4 chiếc rơi 
tại chỗ. từ Sở chỉ huy tối cao, đại tướng 
võ nguyên giáp đã biểu dương các đơn 
vị lập công và ra lời kêu gọi: “Kẻ địch 
thua đau và nhất định sẽ thất bại hoàn 
toàn. nhưng, chúng vẫn còn ngoan cố kéo 
dài cuộc tập kích. các đơn vị hãy bắn rơi 
nhiều B52 hơn nữa, hãy giáng cho không 
quân Mỹ một đòn “điện Biên Phủ” ngay 
trên bầu trời hà nội - thủ đô thân yêu 
của chúng ta”. 

 Lời của đại tướng và không khí 
chiến thắng khi đó đã tạo cho nhạc sỹ 
Phạm tuyên niềm xúc động sâu sắc. và, 
ngay đêm 27/12 trong căn hầm trú ẩn của 
đài tiếng nói việt nam, ông đã sáng tác 
ca khúc mang tên “hà nội - điện Biên 
Phủ” với những lời ca hùng tráng: “B52 
tan xác cháy sáng bầu trời. hào khí thăng 
Long ánh lên ngời ngời. Rồng ta lao vút... 
Một trận điện Biên nay sẽ vùi mộng xâm 
lăng. hà nội ơi!...”.Bài hát đã được phát 
trên đài ngay sau đó. 

 “hãy giáng cho không quân Mỹ 
một đòn điện Biên Phủ ngay trên bầu trời 
hà nội”- Lời của đại tướng võ nguyên 
giáp; “Một điện Biên nay vùi mộng xâm 
lăng, hà nội ơi” - Lời trong bài hát của 
nhạc sỹ Phạm tuyên - Phải chăng đó là 
những “nền móng” cho sự ra đời của cụm 
từ đặc biệt “điện Biên Phủ trên không” 
dành cho chiến dịch 12 ngày đêm đánh 
thắng B-52 Mỹ trên bầu trời hà nội, hải 
Phòng năm 1972? 

(Tổng hợp từ nhiều nguồn)



DIỄN BIẾN CHIẾN DỊCH 
12 NGÀY đÊM

12 ngày đêm (18- 30/12/1972) của chiến dịch B52 mỹ ném bom 
hủy diệt hà Nội, hải phòng... năm 1972 thực sự là một tội ác dã 
man của kẻ thù đối với nhân dân ta. Diễn biến của chiến dịch đã 
minh chứng điều đó. Nhưng đồng thời cũng chứng tỏ một cách sinh 
động ý chí, lòng quả cảm, trí thông minh, sáng tạo của quân và dân 
ta, đã vượt qua vô vàn hy sinh, thử thách để chiến thắng kẻ thù hung 
bạo, lập nên một kỳ tích “hà Nội - điện Biên phủ trên không“ đi 
vào lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm chói ngời của dân tộc ta...
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những ngày giữa tháng 12 năm 
1972, tình hình diễn biến rất khẩn 
trương, sôi động. ngày 13 tháng 

12, do thái độ ngoan cố, lật lọng của chính 
quyền Mỹ, Kit-xinh-giơ là cố vấn đặc biệt 
của tổng thống Mỹ, tuyên bố đình chỉ vô 
thời hạn hội nghị Pari về việt nam. ngày 
17 tháng 12, ních-xơn chính thức ra lệnh 
mở cuộc tiến công bằng không quân vào 
hà nội và hải Phòng. chiến dịch mang 
tên Linebacker ii - tiền vệ. đó là chiến 
dịch tập kích bằng không quân chiến lược 
lớn nhất của Mỹ kể từ sau chiến tranh thế 
giới lần thứ ii.

đó cũng là 12 ngày đêm chiến đấu 
vô cùng quả cảm, đầy mưu trí, sáng tạo 
của quân và dân ta, đã đập tan cuộc tập 
kích cùng những mưu đồ đen tối của địch 
làm nên một chiến thắng oanh liệt mang 
tầm thời đại lưu danh trong lịch sử chống 
ngoại xâm của dân tộc.

diỄn biến mười hai ngày đêm 
ác Liệt và quẢ cẢm 

l ngày 18/12/1972:
- Sáng 18/12: Bộ tổng tham mưu 

điện cho các đơn vị: cần đề phòng địch 
dùng B- 52 đánh phá các mục tiêu trọng 
điểm. các binh chủng pháo cao xạ, tên 
lửa, rađa, không quân, pháo binh sẵn sàng 
chiến đấu để kịp thời đánh trả máy bay, 
tàu chiến địch. tổ chức quan sát, báo 
động, có kế hoạch sơ tán, đã thực hiện đào 
hầm hào, phối hợp với công an và nhân 

dân làm tốt công tác bảo vệ an ninh, bảo 
vệ tài sản...

- Phủ thủ tướng cũng điện cho các 
Bộ và cơ quan: địch có thể ném bom hà 
nội - hải Phòng, cần thực hiện tốt kế 
hoạch sơ tán của thành phố.

- 10 giờ 15 phút: một chiếc máy bay 
trinh sát không người lái của địch bay từ 
hướng tây Bắc vào trinh sát hà nội. các 
đơn vị ra đa phát hiện báo cáo về tổng 
trạm rađa và Sở chỉ huy Quân chủng 
Phòng không - Không quân.

- 16 giờ 30 phút: Bộ tổng tham 
mưu thông báo cho Quân chủng Phòng 
không - Không quân và Bộ tư lệnh thủ 
đô rằng: Sẽ có đợt hoạt động lớn của máy 
bay chiến lược B52 ra miền Bắc.

- 19 giờ 10 phút: các đài rađa cảnh 
giới của của binh chủng rađa báo cáo về 
Sở chỉ huy trung tâm: “B52 đang bay vào 
hướng hà nội”.

- 19 giờ 25 phút: không quân ta 
được lệnh cất cánh đón đánh các tốp máy 
bay chiến thuật Mỹ (F4, F8, F 111, A6, 
A7...). cùng lúc ở tam đảo, việt trì, các 
đài quan sát dồn dập báo về Sở chỉ huy 
trung tâm: Máy bay F111 ném bom sân 
bay nội Bài, Kép... Sở chỉ huy Bộ tư lệnh 
thủ đô ra lệnh báo động toàn thành phố. 
Lập tức, còi báo động từ nhà hát Lớn, 
Quảng trường Ba đình, ga hàng cỏ và 
nhiều nơi nội và ngoại thành nổi lên khẩn 
cấp.

 - từ 19 giờ 20 phút đến 20 giờ 18 
phút: nhiều tốp máy bay B52 (mỗi tốp 3 
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chiếc) liên tiếp dội bom xuống khu vực 
sân bay nội Bài, đông Anh, Yên viên, 
gia Lâm... cuộc chiến đấu ác liệt của lực 
lượng phòng không ba thứ quân bảo vệ 
hà nội bắt đầu, mở đầu chiến dịch 12 
ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên 
không”.

 - 20 giờ 18 phút:  tiểu đoàn 59 
trung đoàn tên lửa phòng không 261 do 
tiểu đoàn trưởng nguyễn thăng chỉ huy 
phóng 2 quả đạn từ cự ly thích hợp đã bắn 
rơi 1 máy bay B52 (máy bay rơi xuống 
cánh đồng thuộc Phù̉ Lỗ và đông Xuân, 
giữa tỉnh vĩnh Phú và hà nội, cách trận 
địa gần 10km). đây là chiếc máy bay B52- 
g đầu tiên bị bắn rơi tại chỗ trên bầu trời 
hà nội. chiến công đầu đã khích lệ quân 
và dân ta tiếp tục chiến đấu với quyết tâm 
cao nhất là đánh bại cuộc tập kích chiến 
lược bằng B52 của địch.

- 20 giờ 16 phút: tiểu đoàn tên lửa 
52, trung đoàn 267, sư đoàn phòng không 
365 từ một trận địa ở nghệ An bắn bị 
thương nặng 1 máy bay B52 khi chúng 
vừa gây tội ác ở hà nội về, buộc phải hạ 
cánh bắt buộc xuống sân bay đà nẵng. 

(chiếc B52 này sau cùng hoàn toàn bị loại 
bỏ do không còn sửa chữa được).

- đêm 18/12, Mỹ huy động 90 lần 
chiếc B52 ném 3 đợt bom xuống thủ đô 
hà nội. Xen kẽ các đợt đánh phá của B52 
có 8 lần chiếc F111 và 127 lần chiếc máy 
bay cường kích, bắn phá các khu vực nội, 
ngoại thành. trong đêm đầu tiên, Mỹ đã 
ném khoảng 6.600 quả bom xuống 135 
địa điểm thuộc thủ đô hà nội; 85 khu vực 
dân cư bị trúng bom làm chết 300 người, 
nhiều người bị thương; rất nhiều nhà cửa, 
công trình bị bom Mỹ phá hủy…

- ngay trong đêm 18/12, nhiều 
phi công Mỹ đã bị bắt; đó là những bằng 
chứng “sống” về tội ác của giặc và chiến 
công đầu của quân và dân ta. trong số phi 
công Mỹ bị bắt, có Frnando Alexander - 
thiếu tá, hoa tiêu; hause cilson - đại úy, 
lái chính; Richard tomat Simson - đại 
úy, điều khiển điện tử; Robert clenxartel, 
henrie charbaron, character Browels, 
Rô-bớt giên Xéc-ten... là những viên đại 
úy hoa tiêu của B52. đặc biệt, đúng 24 giờ 
đêm 18/12/1972, các nhà báo phương tây 
và báo chí trong nước đã dự một cuộc họp 

B-52 Stratofortress (Pháo đài bay)
là 1 trong 3 vũ khí chiến lược, 

là biểu tượng của sức mạnh không lực Hoa Kỳ
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báo lịch sử tại câu lạc bộ Quốc tế giữa 
lòng hà nội trong tiếng nổ rền của bom 
đạn và súng phòng không. tại cuộc họp 
báo này, hà nội đã thông báo với cả thế 
giới việc B52 mang bom hủy diệt thủ đô 
của việt nam và những thất bại đầu tiên 
của Mỹ trên bầu trời hà nội. cuộc họp 
báo này là một “đòn” tử huyệt đối với Mỹ. 
chiến dịch 12 ngày đêm hà nội đã quyết 
tử cho một “điện Biên Phủ trên không”, 
làm chấn động cả nước Mỹ và lương tri 
nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế 
giới. 

tại cuộc họp báo, viên sỹ quan trực 
tiếp chỉ huy điện tử - thiếu tá Fernando 
- đã phải cay đắng thốt lên: “Mọi sự tính 
toán của chúng tôi đã bị đảo lộn hết. cấp 
chỉ huy và các kỹ sư điện tử của chúng 
tôi đã khẳng định như đang nắm trái ngọt 
trong tay: Phương án bay và tất cả các máy 
điện tử đủ loại này rất tuyệt vời. Không 
một loại tên lửa và máy bay nào của Bắc 
việt có thể bám, bắt được B52 của ta... 
tôi đã thực hiện đúng quy trình thao tác 
để bịt mắt đối phương...thế mà... như 
các ông thấy đấy... tôi đang ở đây và là tù 
binh”.  trong khi đó, viên đại úy henrie 
charbaron lại buồn rầu thổ lộ: “Khi được 
phổ biến nhanh ở căn cứ guam trước lúc 

bay, tôi sửng sốt bởi nghĩ rằng hiệp định 
hòa bình sắp ký kết như ông Kissinger 
tuyên bố cách đó ít ngày. đến trước lúc 
nhảy dù, tôi biết máy bay tôi lọt vào một 
ổ dày đặc tên lửa SAM-2 và cao xạ. Máy 
bay bị trúng đạn, rung lên dữ dội, khói 
mù mịt... tôi rơi xuống một đám ruộng 
và thấy nhiều người chạy tới. tôi không 
kịp làm theo hướng dẫn nếu máy bay rơi 
...tôi cúi đầu giơ hai tay đầu hàng”...

những thông tin ban đầu về thất bại 
của Mỹ đã khiến cả nước Mỹ như bàng 
hoàng về sự thảm bại của “uy lực Mỹ” - 
B52 bị bắn rơi ở hà nội.

l ngày và đêm 19/12/1972:
Sau cuộc chiến đấu đêm 18/12, các 

lực lượng chiến đấu đã kịp thời rút kinh 
nghiệm và hạ quyết tâm đánh mạnh hơn 
nữa lập thành tích chào mừng ngày toàn 
quốc kháng chiến 19/12.

- 4 giờ 30 phút rạng sáng ngày 
19/12: địch ném bom đợt thứ 3 vào các 
khu vực đài phát thanh tiếng nói việt 
nam (Mễ trì), xã nhân chính, nhà máy 
cao su Sao vàng và nhiều nơi khác. các 
trận địa tên lửa, pháo phòng không cùng 
các đơn vị dân quân tự vệ thủ đô chiến 
đấu dũng cảm, tiêu diệt một máy bay F4.

Đại úy Rô-bớt Giên 
Xéc-ten, hoa tiêu 

B52 bị bắt sống ngay 
trong đêm đầu tiên 

18/12/1972
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- cùng thời gian này, tiểu đoàn 77 
trung đoàn tên lửa 257 đã đánh một trận 
xuất sắc, bắn rơi tại chỗ một máy bay B52 
D của địch.

- Sáng 19/12:  Bộ chính trị họp 
biểu dương các lực lượng phòng không 
đã chiến đấu dũng cảm, đồng thời chỉ thị 
các đơn vị cần nâng cao tinh thần cảnh 
giác, tránh chủ quan thỏa mãn, chuẩn bị 
đầy đủ hơn nữa để chiến đấu liên tục, bắn 
rơi nhiều máy bay B-52 và các máy bay 
khác của địch.

- tổng tham mưu trưởng chỉ thị: 
Bộ đội tên lửa đêm chiến đấu, ngày nguỵ 
trang sơ tán. Bộ đội rađa phải thường 
xuyên theo dõi địch, quản lý vững chắc 
vùng trời cả ngày và đêm. Bộ đội pháo 
phòng không thường xuyên sẵn sàng chiến 
đấu cao và đánh thắng địch.

- đêm 18 rạng ngày 19/12: đại 
tướng võ nguyên giáp, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng, tổng tư lệnh Quân đội nhân 
dân việt nam đã đến ngay một số đơn vị 
phòng không - không quân và khu vực 
đông Anh, Yên viên nơi vừa bị B 52 của 
giặc Mỹ ném bom, động viên thăm hỏi bộ 
đội và nhân dân.

- 19 giờ 45 phút ngày 19 đến 5 giờ 
20 phút ngày 20/12: máy bay B52 tiếp 
tục ném bom hà nội, hải Phòng. Riêng 
ở hà nội 87 lần chiếc B52 và hơn 200 lần 
chiếc máy bay cường kích ném 3 đợt bom 
xuống 68 điểm thuộc nội ngoại thành, gây 
nhiều thương vong cho quân và dân ta.

- Sau 2 đêm đầu chiến đấu, tuy quân 
dân ta giành thắng lợi, nhưng lực lượng 
phòng không bảo vệ thủ đô cũng gặp khó 
khăn. nhiều trận địa bị trúng bom. cơ số 
đạn tiêu thụ quá mức. có trận địa pháo 
bắn hết đạn, nhiều tiểu đoàn tên lửa đạn 
dự trữ còn ít… thực tế đó đặt ra cho Bộ 

tư lệnh chiến dịch phải chỉ đạo kịp thời 
và hiệu quả nhằm giải quyết khó khăn, 
tiếp tục chiến đấu và chiến thắng.

l ngày 20/12/1972
- 11giờ 45 phút:  Bộ tổng tư lệnh 

điện cho các đơn vị: “Chiều và đêm nay 
địch sẽ đánh lớn bằng máy bay B52 và 
máy bay cường kích vào thủ đô Hà Nội”.

- 19 giờ ngày 20 đến sáng 21/12: 
địch huy động 78 lần chiếc B52 ném 
bom hà nội và hơn 100 lần chiếc máy 
bay cường kích các loại vào đánh phá nội, 
ngoại thành hà nội. Bộ đội rađa phát hiện 
nhanh, xa, đúng, đủ, kịp thời, mặc cho các 
loại máy bay địch phát nhiễu dày đặc. Khi 
B52 địch cách hà nội 80km là trực ban 
trưởng Sở chỉ huy phòng không đóng cầu 
dao, nổi còi báo động toàn thành phố sẵn 
sàng chiến đấu.

- 20 giờ 05 phút đến 20 giờ 7 phút: 
trận đánh xuất sắc trong 2 phút từ cự ly 
22km với 2 quả đạn, tiểu đoàn 93, trung 
đoàn tên lửa 261 bắn cháy 1 máy bay B52 
rơi tại chỗ ở khu vực ga Yên viên, cách 
hà nội hơn 10km.

 - 20 giờ 34 phút:  bằng cách đánh 
“mới”, tiểu đoàn 77, trung đoàn tên lửa 
257 bắn rơi chiếc B52 thứ 2 ở ngoại thành.

- 20 giờ 29 phút đến 20 giờ 38 phút: 
3 tiểu đoàn tên lửa (78, 79, 94) tập trung 
hỏa lực bắn rơi tại chỗ chiếc B52 thứ 3.

- trong đợt chiến đấu này, các đại 
đội pháo 100ly của dân quân tự vệ thủ 
đô đã hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội tên 
lửa cao xạ 57mm, 14,5mm, 12,7mm bằng 
nhiều phương pháp bắn cản (bắn đón), 
bắn theo tiếng động... bảo vệ vững chắc 
cho các trận địa tên lửa và các mục tiêu 
quan trọng khu vực nội, ngoại thành hà 
nội.



80

HuyềN tHoại Hà Nội - điệN biêN pHủ trêN kHôNg

 - đêm 20 rạng ngày 21/12: Bộ đội 
tên lửa phòng không bảo vệ hà nội đã 
thực hiện trận đánh xuất sắc, với 35 quả 
đạn đã bắn rơi 7 chiếc B52, có 5 chiếc rơi 
tại chỗ. tiêu biểu là trận đánh lúc 5 giờ 2 
phút đến 5 giờ 11 phút, các tiểu đoàn (57, 
77, 79) chỉ trong 9 phút với 6 quả đạn đã 
bắn rơi 4 chiếc B 52 (3 chiếc rơi tại chỗ). 
Riêng tiểu đoàn 57 với 2 quả đạn cuối 
cùng trong 2 phút (từ 5 giờ 9 phút đến 5 
giờ 11 phút) đã bắn rơi 2 máy bay B 52 (1 
chiếc rơi tại chỗ). đó là những chiến công 
của quân dân hà nội khiến kẻ thù khiếp  
sợ, kinh hoàng.

ngay sau chiến công đó, đại tướng 
tổng tư lệnh võ nguyên giáp đã trực 
tiếp gọi điện thoại xuống các sư đoàn 
biểu dương bộ đội Phòng không hà nội 
vừa qua đánh tốt, xứng đáng với lòng tin 
cậy của đảng, của nhân dân. cuối cùng, 
đại tướng nói: “Cả nước đang hướng vê 
Hà Nộì. Toàn thế giới đang hướng về Hà 
Nội. Từng giờ, từng phút, Bộ Chính trị và 
Quân ủy Trung ương theo dõi chặt chẽ 
cuộc chiến đấu của Hà Nội. Vận mệnh 
của Tổ quốc đang nằm trong tay các chiến 

sĩ phòng không bảo vệ Hà Nội’’.
 cũng ngay sau chiến thắng đêm 20 

rạng ngày 21 của quân và dân ta trên bầu 
trời hà nội, hãng thông tấn AP (Mỹ) đã 
bình luận: “Nếu cứ theo đà này thì máy 
bay B52 của Mỹ sẽ bị diệt chủng”. còn 
các tướng lĩnh Mỹ chỉ huy chiến dịch 
này ở căn cứ Offut (nebraska) cũng phải 
thừa nhận rằng: Trong 2 tuần lễ nữa Mỹ 
sẽ không còn một chiếc máy bay B52 nào 
nữa nếu tiếp tục đưa B52 vào “nướng” 
tại miền Bắc theo kiểu này.

nói về thất bại của không lực Mỹ 
trong đêm 20/12 rạng sáng 21/12 trên bầu 
trời hà nội, trong cuốn sách “Linebeckec 
ii”, ba tác giả Mỹ gồm trung tướng 
James R.Mc carthy, trung tá george B. 
Allison và đại tá Robert E. Rayfield đã 
giới thiệu những trang hồi ký và lời kể 
của một số phi công Mỹ trực tiếp tham 
gia chiến dịch Linebeckec ii. trong đó có 
đoạn viết: “... Ngày 20/12 chứng kiến nỗ 
lực phòng thủ mãnh liệt nhất của Bắc Việt 
Nam chống lại các máy bay B52 và đó là 
một ngày tổn thất cao nhất của “chiến 
dịch Linebecker II”.

Bãi lắp đạn tên lửa 
trong rừng
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Cũng theo các tác giả trên: “Trong 
đêm đó, phòng không Bắc Việt đã phóng 
hơn 200 tên lửa SAM trong suốt 3 đợt 
tấn công. Lưới lửa được tổ chức và điều 
khiển rất khôn ngoan. Đôi khi quân Bắc 
Việt Nam không tấn công biên đội đầu tiên 
trên vùng trời mục tiêu mà dùng nó để xác 
định đường bay và các điểm lượn vòng, 
sau đó các biên đội tiếp sau phải hứng 
chịu những loạt đạn mãnh liệt gần các 
điểm thả bom, nơi mà họ phải bay ổn định 
và trên đường phải rút khỏi mục tiêu...

Đêm 20/12: thật là cả địa ngục nổ 
tung!:

- Biên đội mang mật danh “Quilt 
3” đã bị bắn hạ trong lúc chuyển hướng 
để rút khỏi mục tiêu.

- Biên đội “Gold” và “Wine” cũng 
bị bắn rơi! Tiếp theo là biên đội “Brass” 
và “Brass 2” cùng với các biện pháp đối 
phó điện tử không đảm bảo, bị trúng đạn 
trong quá trình ném bom đã phải quay 
lại Thái Lan, nhưng trước khi đến căn cứ 
không quân Lorring Maine thì đội bay đã 
phải từ bỏ nó!

- Với các biên đội B52-D “Snow” 
và “Grape” đã vượt qua lưới lửa, theo sau 
là biên đội “Orange” nhưng “Orange 3” 

bị trúng 2 tên lửa SAM chỉ vài giây trước 
khi thả bom và bị nổ tung... 4 nhân viên 
phi hành của căn cứ không quân Westover 
do thiếu tá John Stuart chỉ huy trở thành 
những người mất tích trong chiến đấu.

Các cuộc tấn công ngày thứ 3 đã 
kết thúc. Tổng kết chung thật khủng khiếp! 
4 máy bay B52 G và 2 máy bay B52 B bị 
bắn rơi- với một máy bay B52 D thứ 3 bị 
hư hỏng”.

 thiếu tướng harry n. cordes, Phó 
chỉ huy trưởng ban tham mưu tình báo đã 
thú nhận: “Giờ đen tối nhất ở Gu-am và 
U-ta-pao cũng chính là giờ đen tối ở Sở chỉ 
huy SAC”... và những làn sóng kinh hoàng 
lan đến nửa vòng trái đất!..”.

 l ngày 21/12/1972
 tại thủ đô hà nội và thành phố cảng 

hải Phòng chiến sự vẫn diễn ra ác liệt.
- Ban ngày, 180 lần chiếc máy bay 

chiến thuật của không quân và hải quân 
Mỹ đánh phá các mục tiêu trọng yếu: ga 
hàng cỏ và Sở công an (hà nội), nhà 
máy điện Yên Phụ, Bộ giao thông vận 
tải, cầu Phủ Lý và 6 đợt đánh vào khu vực 
thị xã thanh hóa.

Rồng lửa được bắn lên
tiêu diệt máy bay B52 

của Mỹ
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 - từ 11 giờ 15 phút đến 12 giờ 24 
phút:  địch cho 2 lần chiếc máy bay trinh 
sát hà nội và một số khu vực khác nhằm 
thăm dò lực lượng của ta và chuẩn bị cho 
đợt tập kích tiếp theo.

 - 21 giờ 37 phút đêm, rạng sáng 22: 
địch huy động 24 lần chiếc máy bay B52 
và 36 lần chiếc máy bay chiến thuật hộ 
tống vào đánh sân bay và bệnh viện Bạch 
Mai, các khu vực giáp Bát, văn điển... 
ngoài ra, 30 lần chiếc F4, F105 vào đánh 
phá các khu vực Bắc giang, ga Kép, sân 
bay Yên Bái, cảng hải Phòng, cát Bi và 
An Lão (Kiến An)...

 trong đêm 21/12, bộ đội tên lửa với 
quyết tâm cao, đã xuất sắc lập công với 
thành tích “Một quả đạn đổi một B52”. 
chiến công xuất sắc này đã được trung 
tướng nguyễn văn Phiệt (nguyên Phó tư 
lệnh chính trị Quân chủng phòng không - 
không quân, Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân) - là tiểu đoàn trưởng phân đội 57 
ngày ấy, kể lại: đêm 21/12, tình trạng thiếu 
đạn đã xuất hiện ở nhiều đơn vị tên lửa 
phòng không khu vực hà nội. vì vậy, phải 
tới đợt chiến đấu thứ ba trong đêm phân 
đội 57 của ông mới được lệnh đánh B52. 
Lúc 5 giờ máy bay Mỹ đã xuất hiện trên 
bảng tiêu đồ của phân đội, khi đó phân đội 
chỉ còn 3 quả đạn đang nằm trên bệ phóng. 
điều đó khiến mọi người lo lắng. Là phân 
đội trưởng, ông Phiệt đã hạ quyết tâm tới 
toàn kíp chiến đấu: dùng một quả đạn tên 
lửa tiêu diệt một chiếc B52. cả đơn vị đều 
quyết tâm như vậy. 

 Ở trận đầu, khi B52 bay vào đến cự 
ly, tiểu đoàn trưởng nguyễn văn  Phiệt đã 
lệnh phóng tên lửa, nhưng khi ấn nút thì 
đạn lại không rời bệ phóng. Không để lỡ 
thời cơ, quả đạn thứ hai được lệnh phóng 
lên...và lập tức trắc thủ báo cáo: “Mục tiêu 
bốc cháy ở hướng tây nam”, lúc đó là 

5giờ 09 phút. chỉ ít phút sau đó, niềm vui 
chưa lắng xuống thì báo động lại vang lên: 
“B52 - cự ly 45 km”...Sau khi nâng cao 
thế kiểm tra không thấy mục tiêu, chỉ có 
nhiễu, tiểu đoàn trưởng ra lệnh: “hạ cao 
thế, phương pháp 3 điểm, cự ly 35km, 
ngòi nổ 11,5 giây chậm”. Quả đạn duy 
nhất còn lại rời bệ phóng nhằm tốp B52 
lao tới...và một chiếc B52 nữa lại bị tiêu 
diệt, lúc đó là 5 giờ 14 phút. như vậy là 
chỉ sau chưa đầy 10 phút chiến đấu, bằng 
2 quả đạn, tiểu đoàn tên lửa phòng không 
57 đã bắn rơi 2 chiếc B52, trong đó có một 
chiếc rơi tại chỗ (ở khu vực núi đôi, đa 
Phúc, vĩnh Phú). đây là một trong những 
chiến công xuất sắc của bộ đội tên lửa 
phòng không trong chiến dịch điện Biên 
Phủ trên không.

Phát huy khí thế chiến thắng của 3 
ngày đêm trước, ngày 21/12 quân và dân 
ta đã bắn rơi 11 máy bay, trong đó bắn rơi 
tại chỗ 3 chiếc B52, 2 F4, 2 A7, 1 F111, 1 
A6, 1 RA50, 1 F105.

 l ngày 22/12/1972
 - 2 giờ 38 phút sáng 22/12:  Bộ đội 

rađa đã phát hiện chính xác các tốp B52 
và máy bay chiến thuật Mỹ ở hướng tây 
nam. Lần này địch sử dụng 24 chiếc B52 
và 36 máy bay chiến thuật vào đánh phá 

Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày 22 
tháng 12 năm 1972, khi đến thăm Sở chỉ 
huy Quân chủng Phòng không - Không 
quân, đã nói: “Đế quốc Mỹ dùng con bài 
B52 để ép ta, hòng bắt chúng ta phải 
khuất phục. Nhưng, các đồng chí đã dạy 
cho chúng một bài học đích đáng. Giờ 
đây chúng ta đang ép lại chúng nó. Chiến 
công của các đồng chí quý lắm! Có giá trị 
lắm!”.



83

HuyềN tHoại Hà Nội - điệN biêN pHủ trêN kHôNg

sân bay, bệnh viện Bạch Mai, ga giáp Bát, 
gia Lâm, văn điển... và các trận địa tên 
lửa, 18 lần chiếc F111 hoạt động xen kẽ ở 
độ cao thấp nhằm bất ngờ đánh phá vào 
các mục tiêu đã trinh sát.

- 3 giờ 42 phút: các kíp chiến đấu 
của tiểu đoàn 57 bộ đội phòng không hà 
nội đã bình tĩnh, dũng cảm vận dụng kinh 
nghiệm chiến đấu của các đêm trước, đồng 
loạt nổ súng bắn rơi tại chỗ 1 máy bay 
B52 ở chợ Bến, Mỹ đức, hà tây. cùng 
thời điểm này, tiểu đoàn 71 bắn rơi tại chỗ 
1 máy bay B52 ở thanh Miện - hải hưng.

- 3 giờ 46 phút:  tiểu đoàn tên lửa 93 
lại bắn rơi 1 chiếc B52 ở khu vực Quỳnh 
côi, thái Bình.

- Ban ngày, 56 lần chiếc máy bay 
chiến thuật của không quân Mỹ đánh phá 
các mục tiêu: ga Kép, thị xã Bắc giang, 
thành phố việt trì, thị trấn vĩnh Yên. Ban 
đêm, 24 lần chiếc B52 có 30 chiếc máy 
bay chiến thuật hộ tống, 9 chiếc F111 tập 
trung đánh khu vực hải Phòng gồm Sở 
Dầu, nhà máy xi măng, khu An Dương, 
đông Anh (hà nội), hoà Lạc, đáp cầu... 
Quân và dân ta bắn rơi 5 máy bay, trong 

đó bắn rơi tại chỗ 3 chiếc B52, 1 chiếc  F4.
- ngày 21, 22/12:  tại trận địa vân 

đồn (hà nội), các chiến sĩ tự vệ nhà máy 
Liên cơ hà nội bằng 19 viên đạn 14,5 ly 
ngay loạt đạn đầu đã bắn rơi 1 máy bay F 
111 “cánh cụp cánh xòe” của Mỹ.

- nhân kỷ niệm ngày thành lập quân 
đội - 22 /12, Bộ tổng tư lệnh gửi thư 
khen bộ đội tên lửa, cao xạ, không quân, 
ra đa, bộ đội địa phương và dân quân tự 
vệ, đồng bào và cán bộ thủ đô đã chiến 
đấu giỏi, đánh những trận xuất sắc tiêu 
diệt nhiều máy bay Mỹ.

 l ngày 23/12/1972
 - Ban ngày, 54 lần chiếc máy bay 

chiến thuật của không quân Mỹ đánh phá 
các khu vực ngoại thành hà nội: Mai 
Dịch, trạm trôi, hoài đức (hà tây). Ban 
đêm 33 chiếc B52 đánh đồng Mỏ (Lạng 
Sơn) và khu vực Bắc giang; 30 chiếc máy 
bay F4 và F105, 11 máy bay F111 đánh 
vào Yên viên, giáp Bát, đa Phúc và các 
sân bay nội Bài, Yên Bái. hướng biển, có 
7 máy bay chiến thuật của hải quân Mỹ 
vào đánh uông Bí, Phà Rừng, Sở Dầu và 
sân bay Kiến An (hải Phòng). ta bắn rơi 4 

Bệnh viện Bạch Mai 
bị tàn phá 

ngày 22/12/1972
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máy bay trong đó có 2 chiếc B52, 1 chiếc 
F4, 1 chiếc A7.

- uỷ ban thường vụ Quốc hội tuyên 
dương công trạng quân dân miền Bắc và 
cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân chủng Phòng 
không - Không quân; đặc biệt là quân và 
dân hà nội chiến đấu oanh liệt, giành 
thắng lợi to lớn, bắn rơi tại chỗ nhiều máy 
bay  B52 của Mỹ.

 l ngày 24/12/1972
 - Ban ngày, địch huy động 44 lần 

chiếc máy bay chiến thuật đánh phá khu 
vực thái nguyên (cao ngạn và dọc đường 
số 1), Sen hồ, việt Yên (hà Bắc).

- Ban đêm, từ 19 giờ 50 phút: địch 
dùng 33 lần chiếc B52 đánh phá ác liệt 
ga Kép, Bắc giang, phối hợp với 39 lần 
chiếc máy bay chiến thuật yểm hộ đánh 
phá các sân bay Yên Bái, ga Kép và khu 
vực vĩnh tuy (hà nội). Quân và dân miền 
Bắc chiến đấu giỏi, đã bắn rơi 5 chiếc máy 
bay, trong đó có 1 chiếc B52, 2 chiếc F4, 
và  2 chiếc A7.

- Do bị thất bại nặng nề và lấy cớ 
nghỉ lễ nôen, 24 giờ ngày 24/12, địch tạm 
ngừng cuộc tập kích để củng cố lực lượng, 
ổn định tinh thần phi công Mỹ, rút kinh 

nghiệm tìm thủ đoạn và cách 
đánh mới.

l ngày 25/12/1972
- từ 0 giờ ngày 25/12:  

Không quân địch ngừng ném 
bom miền Bắc nhân dịp lễ noel.

- Sáng 25/12: Bộ tư 
lệnh Quân chủng Phòng 
không - Không quân triệu 

tập hội nghị quân chính tổ chức rút kinh 
nghiệm chiến đấu giai đoạn 1 và phổ biến 
tình hình nhiệm vụ giai đoạn tới.

 - Qua 7 ngày chiến đấu ngoan 
cường dũng cảm, bộ đội tên lửa, pháo 
phòng không hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ 
cùng bộ đội rađa, không quân và các lực 
lượng phòng không ba thứ quân đã bắn rơi 
53 máy bay địch, có 18 chiếc B52, 5 chiếc 
F111. trong đó Quân chủng Phòng không 
- Không quân bắn rơi 31 chiếc (tên lửa bắn 
rơi 23 chiếc, có 17 chiếc B52, không quân 
bắn rơi 1 chiếc F4, Pháo phòng không bắn 
rơi 7 chiếc). Lực lượng phòng không địa 
phương, dân quân tự vệ bắn rơi 22 chiếc, 
trong đó có 4 chiếc F 111 và pháo 100 ly 
được công nhận bắn rơi 1 chiếc B52.

- Bộ chính trị, Quân uỷ trung ương 
nhận định: địch sẽ đánh phá trở lại hà nội 
ác liệt hơn, quân và dân thủ đô hà nội 
cần gấp rút chuẩn bị tốt lực lượng đánh 
địch trong những ngày tới.

- 15 giờ 25 phút ngày 25/12: Bộ 
tổng tham mưu lệnh cho Quân chủng 
Phòng không - Không quân từ 19 giờ 
ngày 25/12, tất cả bộ đội, vũ khí, khí tài 
tên lửa phải sẵn sàng chiến đấu 100%. Bộ 

Các chuyên gia Liên Xô xem mảnh 
vỡ máy bay B-52 bị bắn rơi ngày 
23/12/1972 trên bầu trời Hà Nội
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đội, rađa phải phân biệt chính xác mục 
tiêu thật, giả và thông báo kịp thời B52 
địch, chú ý máy bay bay thấp.

các loại pháo, súng máy phòng 
không tổ chức bố trí đón lõng tập trung 
đánh tiêu diệt F111 và bảo vệ tên lửa; 
pháo 100 ly tham gia đánh B52.

l ngày 26/12/1972
- 13 giờ ngày 26:  địch sử dụng 56 

lần chiếc máy bay cường kích các loại 
ném bom dữ dội các khu vực trận địa tên 
lửa và trạm biến thế đông Anh. tiểu đoàn 
tên lửa 72, trung đoàn 285 đã bắn rơi 1 
máy bay F4.

- từ 22 giờ 05 phút ngày 26/12:  
địch sử dụng tới 105 lần chiếc B52 và 
110 lần chiếc máy bay chiến thuật hộ tống 
đánh ồ ạt, liên tục vào nhiều mục tiêu trên 
cả 3 khu vực hà nội, hải Phòng và thái 
nguyên (Mỹ tập trung 66 lần chiếc B- 52 
vào đánh phá hà nội, 21 lần chiếc B-52 
đánh thái nguyên và 18 lần chiếc B- 52 
đánh hải Phòng).

- 22 giờ 40 phút:  máy bay B-52 ồ 
ạt đến ném bom rải thảm dữ dội vào tất cả 
các mục tiêu nội, ngoại thành hà nội. Khu 
phố Khâm thiên và Khu hai Bà trưng bị 

tàn phá nặng nề,  gây tang tóc,  khó khăn 
to lớn cho nhân dân ta.

 - từ các trận địa ở khu vực ngoại 
thành, ba tiểu đoàn tên lửa (57, 76, 88) 
đã tập trung bắn rơi 1 máy bay B52. Sau 
ít phút các tiểu đoàn (57, 58, 79, 85, 87, 
94) lập tức bắn rơi tại chỗ 2 máy bay 
B52, một chiếc rơi xuống xã định công 
(thanh trì).

- với kinh nghiệm dày dạn, các tiểu 
đoàn tên lửa Phòng không (59, 93, 78, 79) 
đã phân tích chính xác mục tiêu B52 trong 
dải nhiễu, bắn rơi thêm 2 chiếc B52 nữa.

- cùng thời gian này tại hải Phòng, 
tiểu đoàn tên lửa 81 đã vận dụng tốt 
phương pháp điều khiển và bám sát mục 
tiêu trong dải nhiễu, bắn rơi 1 máy bay 
B52 ngay trên đất cảng. đại đội 74 pháo 
100 milimét, trung đoàn 252 cũng bắn rơi 
1 chiếc B52.

- trận chiến đấu đêm 26/12 diễn 
ra hơn một giờ, lực lượng phòng không 
3 thứ quân của hà nội, hải Phòng, thái 
nguyên đã đánh một trận tiêu diệt lớn, bắn 
rơi 8 máy bay B52, riêng hà nội Bắn rơi 5 
chiếc, có 4 chiếc rơi tại chỗ và 10 máy bay 
chiến thuật khác. đây là trận đánh then 

Xác máy bay B-52 
của Mỹ do phi công 
Nutter Jerone Wim-

brow III lái rơi tại 
Định Công, Thanh Trì,

 Hà Nội
 ngày 26/12/1972
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chốt,  có tính quyết định, bắn rơi nhiều 
máy bay chiến lược B52 nhất trong 9 ngày 
chiến đấu. trận đánh làm suy sụp tinh thần 
và ý chí của nhà trắng, Lầu năm góc và 
của phi công Mỹ.

l ngày 27/12/1972
 - Sáng ngày 27/12: địch điên 

cuồng cho 100 lần chiếc máy bay chiến 
thuật chia làm 3 đợt đánh phá dữ dội vào 
các khu vực nội, ngoại thành hà nội như 
nhà máy dệt 8-3, ga và kho văn điển, cầu 
đuống, gia Lâm, đài phát thanh Mễ trì, 
các trận địa tên lửa, rađa... Pháo phòng 
không các loại của quân dân thủ đô đã 
phát huy hoả lực, đánh trả mạnh mẽ  trên 
tất cả các hướng. đại đội 61 tiểu đoàn 
20 bắn rơi 1 máy bay F4. cùng ngày 27, 
không quân ta cất cánh hai lần bắn rơi 2 
chiếc máy bay F4 của Mỹ.

- từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 27/12: 
địch tăng cường huy động 36 lần chiếc 
máy bay B52, có 66 lần chiếc máy bay 
chiến thuật yểm hộ, tập trung đánh phá 
các khu vực: đông Anh, Yên viên, Bạch 
Mai, Khuyến Lương, đa Phúc, Dục nội, 
cổ Loa; Xen kẽ giữa các đợt hoạt động 
của B52 địch dùng 17 lần chiếc F 111 tiếp 

tục thay nhau đánh phá, gây nhiều tội ác 
đối với nhân dân ta.

- 22 giờ 20 phút ngày 27/12: Bộ 
tư lệnh Không quân cho đồng chí Phạm 
tuân lái máy bay Mig- 21 cất cánh bất 
ngờ từ sân bay Yên Bái được Sở chỉ huy 
và rađa dẫn đường trực tiếp bảo đảm, vượt 
qua hàng rào bảo vệ của máy bay F4 tiến 
về hướng đội hình B52. đến bầu trời khu 
vực Mộc châu - Sơn La anh tiếp cận được 
mục tiêu, công kích bằng 2 quả tên lửa. 
Một chùm lửa bốc cháy trùm lên chiếc 
B52 thứ 2. đây là chiếc B52 đầu tiên bị bộ 
đội không quân ta bắn rơi trong chiến dịch 
12 ngày đêm “điện Biên Phủ trên không”.

- ngay trong đêm 27/12: đại tướng 
võ nguyên giáp, uỷ viên Bộ chính trị 
trung ương đảng, Bí thư Quân uỷ trung 
ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điện khen 
bộ đội không quân đã lập công xuất sắc, 
bắn rơi máy bay chiến lược B52 của Mỹ.

- 23 giờ ngày 27/12: Bộ đội tên 
lửa bảo vệ hà nội đánh trả quyết liệt tốp 
B52. trong trận này các đơn vị tên lửa 
phòng không của ta đã bắn tan xác 4 máy 
bay B52, trong đó có 2 chiếc máy bay rơi 
tại chỗ.

Xác máy bay B.52 
bị tên lửa phòng 

không bắn rơi tại 
hồ Hữu Tiệp, 

làng Ngọc Hà, 
Ba Đình, Hà Nội



87

HuyềN tHoại Hà Nội - điệN biêN pHủ trêN kHôNg

- 23 giờ 02 phút ngày 27/12: hai 
tiểu đoàn tên lửa (71, 72) bắn tiêu diệt tốp 
máy bay B52 từ hướng tây lao vào đánh 
phá hà nội. Bằng 2 quả đạn theo phương 
pháp bám chính xác vào giữa nền dải 
nhiễu đậm, chiếc B52 chưa kịp cắt bom 
đã bị trúng đạn bốc cháy rơi xuống làng 
ngọc hà, đường hoàng hoa thám (hà 
nội). đây là chiếc B52 duy nhất chưa kịp 
cắt bom đã bị bắn rơi. cùng trong đêm đó 
tiểu đoàn 59 và tiểu đoàn 77 cũng bắn rơi 
2 chiếc máy bay B52 lúc 23 giờ 04 phút và 
không giờ 6 phút rạng sáng ngày 28/12. 
trong ngày và đêm 27/12, quân dân miền 
Bắc đã bắn rơi 14 máy bay trong đó có 
5 B52 (2 chiếc B52 rơi tại chỗ), 5 chiếc 
F4, 2 chiếc A7, 1 chiếc A6, 1 máy bay lên 
thẳng hh-53 đến cứu giặc lái. 

l ngày 28/12/1972
 - từ 10 giờ đến 17 giờ ngày 28 

tháng 12:  địch huy động 131 lần chiếc 
máy bay chiến thuật các loại đánh vào trận 
địa của bộ đội Phòng không - Không quân 
ở khu vực nội, ngoại thành. Quân và dân 
thủ đô đánh trả quyết liệt. Không quân ta 
cất cánh đánh một trận xuất sắc, bắn rơi 1 

máy bay RA-5c.
- cùng ngày, Bộ tổng tham mưu 

thông báo: tổng thống Mỹ ních-xơn đã 
phải chấp thuận nối lại các phiên họp hội 
nghị Pari. chính phủ ta chấp nhận.

 - tối 28 - 12: trung đoàn 274 được 
lệnh cơ động tăng cường ra thủ đô hà 
nội. những quả đạn tên lửa từ Quân khu 
4 được chuyển ra chi viện nhanh chóng 
cho mặt trận hà nội.

- từ 20 giờ đến 22 giờ: địch đã sử 
dụng khoảng 60 lần chiếc máy bay chiến 
lược B52 đánh phá khu vực đông Anh, 
đa Phúc, cầu đuống, Yên viên, gia Lâm.

- 21 giờ 41 phút: Phi công vũ Xuân 
thiều được lệnh của Sở chỉ huy Không 
quân, lái chiếc máy bay Mig-21 cất cánh 
từ sân bay cẩm thủy, do Sở chỉ huy sân 
bay thọ Xuân và rađa dẫn đường vòng 
ra phía sau đội hình B52 đuổi địch đến 
vùng trời Sơn La. Phát hiện được B52 
bám sát ở cự ly gần, vũ Xuân thiều xin 
công kích, quyết tiêu diệt địch. Sau khi 
bắn cháy máy bay địch, vũ Xuân thiều 
đã anh dũng hy sinh.

Kíp trắc thủ tiểu 
đoàn 72 trực tiếp bắn 

rơi B-52 còn mang 
nguyên bom đêm 

27/12/1972
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- trận đánh ngày và đêm 28 - 12, 
quân và dân ta bắn rơi 3 máy bay Mỹ. 
trong đó có 2 chiếc B52, 1 chiếc RA- 5c.

 l ngày 29/12/1972
 - Ban ngày, địch sử dụng 36 chiếc 

máy bay của không quân chiến thuật Mỹ 
đánh phá nhà máy điện cao ngạn, đồng 
hỷ và khu vực cây số 4 Bắc thái nguyên.

 - 23 giờ 16 phút:  địch huy động 
60 lần chiếc B52 đánh vào 3 khu vực: 
30 chiếc B52 đánh khu gang thép thái 
nguyên và khu trại cau, 18 chiếc B52 
đánh khu vực đồng Mỏ (Lạng Sơn), 12 
chiếc B52 đánh Kim Anh (vĩnh Phú).

 ngoài ra, 70 lần chiếc máy bay 
chiến thuật của không quân và hải quân 
Mỹ đánh xen kẽ các sân bay thọ Xuân, 
Yên Bái, hoà Lạc, Kép và khu vực Kim 
Anh (vĩnh Phú), đông Anh (hà nội), 
ngoại vi thành phố hải Phòng và Quảng 
ninh.

ta bắn rơi 2 máy bay, trong đó tiểu 
đoàn tên lửa 79 bảo vệ hà nội chiến đấu 
anh dũng bắn rơi 1 máy bay B52, 1 máy 
bay F4. đây là trận đánh kết thúc chiến 
dịch 12 ngày đêm “điện Biên Phủ trên 
không” bảo vệ thủ đô hà nội cuối tháng 
chạp năm 1972.

- 7 giờ sáng ngày 30/12, ních-xơn 
buộc phải ngừng ném bom từ vĩ tuyến 
20 trở ra và họp lại hội nghị pari về 
Việt nam.

cuộc tập kích chiến lược quy mô 
lớn bằng máy bay b52 của mỹ vào hà 
nội, hải phòng kéo dài 12 ngày, đêm đã 
bị thất bại hoàn toàn.

 trong 12 ngày đêm “hà nội - điện 
Biên Phủ trên không” quân và dân ta đã 
bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 

34 máy bay B-52, 5 máy bay F 111 và 42 
máy bay chiến thuật khác.

thắng lợi của quân và dân ta trong 
chiến dịch “hà nội điện Biên Phủ trên 
không” đánh dấu sự trưởng thành vượt 
bậc về mọi mặt trong suốt 8 năm chống 
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. đây 
là cuộc đọ sức quyết liệt nhất từ trước tới 
nay. nghệ thuật tác chiến phòng không 
hiệp đồng chiến đấu, quân binh chủng 
của bộ đội ta đã chứng tỏ sức mạnh tổng 
hợp của lực lượng phòng không ba thứ 
quân mà nòng cốt là bộ đội Phòng không 
- Không quân.

Đối với bộ đội Phòng không - Không 
quân, không phải chỉ đến thời kỳ chống 
chiến tranh phá hoại của không quân 
Mỹ mới “xuất đầu lộ diện”  chiến đấu và 
chiến thắng, mà ngay từ cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp - chiến dịch Điện 
Biên Phủ - đã lập công bắn rơi máy bay 
địch rồi. Nếu kể về chiến công và những 
trận đánh của Quân chủng phòng không - 
không quân thì rất nhiều. Nhưng, các nhà 
quân sự đã thống kê được 17 trận đánh 
độc đáo của bộ đội phòng không - không 
quân ta; đó là: 

 trận 1 : Bắn rơi máy bay B24 ở 
điện Biên Phủ

trận 2 : Bảo vệ trạm ra đa Rú nài 
trận 3 : Bảo vệ trận địa tên lửa cót 

tại Suối hai - trung hà
trận 4 :  trận đánh bảo vệ đáp cầu
trận 5 : trận phối hợp giữa 2 trung 

đoàn 921 và 923
trận 6 : trận 2/1/1968 của hà văn 

chúc
trận 7 : trận 27/6/1972 bắn rơi 4 

máy bay Mỹ
trận 8 : trận 5/7/1972 nguyễn tiến 

Sâm - hà vĩnh thành
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trận 9 : Bắn rơi Mắc Kên
trận 10 : Bắn rơi A6.A 24/3/1967
trận 11 : Bắn rơi máy bay không 

người lái 147SRE-16
trận 12 : ném bom hạm đội 7
trận 13 : Bắn rơi Ac.130
trận 14 : Phát hiện B.52 : Không để 

tổ Quốc bị bất ngờ
trận 15 : Bắn rơi 2 chiếc B.52 bằng 

2 quả đạn
trận 16 : Bắn  B.52 rơi tại chỗ còn 

nguyên bom
trận 17 : ném bom tân Sơn nhất
 trong đó, các trận đánh: 5, 14, 15 

và 16 là những trận đánh trong chiến dịch 
12 ngày đêm tháng 12 năm 1972. 

nhỮng trẬn đánh cÓ tÍnh 
thEn chốt 

trOng 12 ngày đêm
tạp chí Quân sự đã tổng kết và đánh 

giá những trận đánh sau đây là những trận 
có ý nghĩa then chốt trong chiến dịch 12 
ngày đêm:

trận đêm 18/12/1972:
trong trận mở đầu này, quân và dân 

ta đã bắn rơi 3 chiếc B52 (có 2 chiếc rơi 
tại chỗ), bắt sống 7 giặc lái. đây là thắng 
lợi mở đầu của chiến dịch, có ý nghĩa quan 
trọng về chính trị, quân sự và nghệ thuật 
chiến dịch. ngay từ trận đầu này, uy thế 
của B52 đã bị hạ gục; vừa cổ vũ quân và 
dân ta rất lớn, khẳng định các đơn vị tên 
lửa có thể khắc phục được nhiễu để bắn 
rơi B52, đồng thời vừa gây hoang mang 
tinh thần không lực Mỹ. 

từ khi loại máy bay chiến lược này 
ra đời cho tới trước chiến dịch 12 ngày 
đêm ném bom hủy diệt hà nội (12/1972), 

trên chiến trường việt nam chưa có một 
phi công B52 nào bị bắt sống thì nay ngay 
trong ngày đầu của chiến dịch, 7 giặc lái 
B52 đã phải cúi đầu bị bắt. đó cũng là một 
sự kiện! 

Qua trận thắng mở đầu đêm 18/12, 
nhiều kinh nghiệm tốt đã được đúc kết 
cho cuộc chiến đấu.

 trận đêm 20 tháng 12:
trong đêm 20/12, không quân ta 

đã cất cánh. tuy chưa bắn rơi B52 nhưng 
không quân ta đã buộc máy bay tiêm kích 
và máy bay chiến thuật đi hộ tống B52 
phải quay ra đối phó để lộ rõ đội hình 
B52, làm cho nhiễu giảm đi, chỉ còn nhiễu 
của B52, tạo điều kiện cho tên lửa phát 
hiện ra B52 và bắn rơi nhiều hơn. trong 
đêm ta đã dánh một trận xuất sắc, bắn rơi 
7 chiếc B52 (có 5 chiếc rơi tại chỗ), bắt 
sống nhiều giặc lái; bắn rơi 5 máy bay 
hiện đại khác.

chiến công của quân và dân ta trong 
đêm 20/12 càng cổ vũ tinh thần chiến đấu 
của bộ đội và các lực lượng chiến đấu 
khác, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của 
chiến dịch trong thế thuận lợi. chiến công 
còn khẳng định cách đánh hiệp đồng binh 
chủng đã mang lại hiệu quả cao. còn về 
phía địch, thất bại đêm 20/12 càng làm cho 
chúng hoang mang hơn, thậm chí đã xuất 
hiện chống lại lệnh bay của phi công Mỹ.

 trận đêm 26 tháng 12:
 Sau 36 giờ tạm ngừng ném bom, 

địch ra sức chuẩn bị và điều chỉnh kế hoạch 
ném bom cho những ngày tiếp theo. đêm 
26/12, chúng huy động tới 105 lần chiếc 
B52 và 130 lần chiếc không quân chiến 
thuật để đánh vào hà nội, hải Phòng và 
một số khu vực khác. tuy nhiên, quân và 
dân ta cũng đã có nhiều kinh nghiệm hơn, 
tinh thần cũng lên cao hơn sau những chiến 
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thắng đã giành được. trong đêm 26/12, ta 
đã bắn rơi 6 chiếc B52 (có 4 chiếc rơi tại 
chỗ) và một số máy bay khác,  bắt sống 
8 giặc lái. đây là trận thắng lớn mở màn 
cho giai đoạn 2 của chiến dịch. thắng lợi 
của ta đêm 26/12 góp phần thúc đẩy chiến 
dịch sớm kết thúc mà phần thắng thuộc về 
ta. Bởi lẽ Mỹ không thể chịu đựng được 
một tỷ lệ thiệt hại lớn về máy bay B52 
như vậy. trận thắng này còn là kết quả của 
một phương hướng chỉ đạo đúng đắn về 
công tác nghiên cứu nắm địch.

12 ngày đêm 
và nhỮng chiến công 

trỞ thành huyền thOẠi

“Dù đế quốc Mỹ lắm súng nhiều 
tiền, dù chúng có B57, B52 hay “Bê” gì 
đi nữa, ta cũng đánh. Từng ấy máy bay 
từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa 
ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định 
thắng”.

                                                      
LỜi hỒ chỦ tỊch

 (Tại Quân chủng Phòng không - 
Không quân - ngày 19/7/1965)

18 tháng 12 năm 1972 - đêm đánh 
thắng b52 đầu tiên của sư đoàn phòng 
không - Không quân bảo vệ hà nội 

đối đầu trước tiên với B52 Mỹ 
trong chiến dịch 12 ngày đêm chính là bộ 
đội Rađa của Quân chủng Phòng không - 
Không quân. ngày đầu tiên 18/12/1972, 
vào lúc 18 giờ 15 phút, trung đoàn rađa 
290 (đoàn Sông Mã) phát hiện nhiễu dải 
mật độ lớn ở khu vực phương vị 2700. 
chính ủy Binh chủng rađa khi đó là 
thượng tá đặng tuất ra lệnh cho các trung 

đoàn rađa cảnh giới, đồng loạt mở máy 
phát sóng, chuyển sang chế độ tập trung 
phát hiện địch ở cường độ cao, đặc biệt 
chú ý hai hướng tây - tây nam và đông 
- đông nam.

18 giờ 30 phút đại đội 37 và các đài 
bắt thấp của trung đoàn rađa 291 (đoàn 
Phù đổng) đã quét chặt bắt và quản lý 
chặt 4 tốp F111A từ thái Lan vượt qua 
Lào xâm nhập vùng trời thanh hóa và 
tây Bắc. cùng lúc đài rađa đo độ cao 
của đại đội 16 (đoàn Sông Mã) đặt tại 
đèo ngang phát hiện một vệt sáng đậm 
dài, in trên vạch độ cao11km và có nhiều 
hình ảnh không bình thường...nhưng bằng 
kinh nghiệm thực tế chiến đấu nhiều năm, 
đồng chí tô trọng huy (lúc đó là chỉ huy 
đài rađa của đại đội 16) đã báo về trung 
tâm chỉ huy cảnh giới quốc gia: tín hiệu 
nhiễu B52 đã xuất hiện...và như vậy, các 
tốp máy bay B52 đầu tiên đang bay trên 
bầu trời Xiêng Khoảng (Lào) vượt qua vĩ 
tuyến 20 đã bị rađa ta “tóm” gọn. Khi đó 
có tất cả 21 chiếc B52 chia thành 7 tốp.

 cùng trong khoảng thời gian đó, 
vào lúc 18 giờ 20 phút, các đài rađa của 
trung đoàn 290 và trung đoàn 293 cũng 
báo cáo phát hiện trên biển đông  nhiều 
tốp mục tiêu loại lớn. nhưng sau khi theo 
dõi, phân tích, các đơn vị đã xác định đây 
là các tốp B52 giả. còn các tốp B52 thật 
đã vượt vĩ tuyến 20 và hướng xâm nhập 
đầu tiên vào hà nội là từ phía Bắc Lào.

 ngay lập tức, tiếng còi báo động 
phòng không khẩn cấp đã rú lên trên toàn 
khu vực Bắc Bộ, từ hà nội đến hải Phòng; 
từ Yên Bái, việt trì đến Lạng Sơn; từ hà 
tây (cũ), nam định đến thái nguyên... 
hôm đó, còi báo động phòng không đã 
được thực hiện trước khi máy bay địch 
xâm nhập 45 phút, sớm hơn so với thường 
lệ tới 35 phút để nhân dân có điều kiện 
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phòng tránh kỹ càng hơn và để các đơn vị 
chiến đấu có thời gian chuẩn bị tốt hơn, 
giành thế chủ động ngay trong trận đầu.

 về đêm đầu tiên đánh thắng B52 
trong chiến dịch 12 ngày đêm 1972, trong 
cuốn sách “hà nội - điện Biên Phủ trên 
không” - nXB hà nội xuất bản năm  
2007, những nét khái quát của những trận 
đánh đã được phản ánh như sau:  

 hôm đó trời miền Bắc rét đậm. 
vùng trời miền Bắc và hà nội gần như 
yên tĩnh. hoạt động của máy bay địch 
trong ngày giảm đột ngột.

11 giờ 42 phút: Một máy bay trinh 
sát PF-4c bay qua hà nội. hướng bay từ 
tây bắc sang đông nam.

18 giờ: Sở chỉ huy cấp trên thông 
báo: các đơn vị ra đa cảnh giới bị nhiễu 
tạp, cường độ nhiễu tăng nhanh.

18 giờ 5 phút: toàn sư đoàn được 
lệnh chuyển cấp, chuẩn bị chiến đấu. 
nhận định của trên “có biểu hiện địch tổ 
chức đánh lớn, mục tiêu có thể là thủ đô 
hà nội”.

18 giờ 38 phút: Máy bay thấp của 

địch hoạt động ở khu vực việt trì, tam 
đảo.

18 giờ 40 phút: đoàn pháo cao xạ 
Sông thương nổ súng. địch ném bom sân 
bay nội Bài.

Ra đa các đơn vị tên lửa báo: thu 
được những dải nhiễu sáng gọn và mịn, 
cường độ nhiễu rất lớn. theo kinh nghiệm 
chiến đấu, các đơn vị phán đoán “có khả 
năng nhiễu B.52”.

Lệnh của tư lệnh Sư đoàn: các đơn 
vị cao xạ đánh máy bay bay thấp, các đơn 
vị tên lửa tập trung theo dõi, đánh trúng 
đối tượng…

 đúng nó là pháo đài bay b52 
nhận được báo cáo của chỉ huy 

tiểu đoàn 59, đoàn trưởng đoàn tên lửa 
Loa thành trần hữu tạo, điện ngay về 
Bộ tư lệnh Sư đoàn.

tin B.52 bị bắn rơi làm nức lòng 
cán bộ chiến sĩ, có mặt trong Sở chỉ huy. 
tư lệnh Sư đoàn trần Quang hùng đứng 
lặng. Ông hết sức kìm giữ niềm vui, thận 
trọng hỏi lại:

- các anh có chắc chắn đúng là B.52 

Đưa tên lửa lên
 bệ phóng
chuẩn bị 

cho trận đánh
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rơi tại chỗ không? các đài quan sát báo về 
là máy bay cháy, cháy rất lớn, nhưng chưa 
nhìn tận mắt, sờ tận tay là chưa được. 
chúng ta mong, cả nước mong, các đồng 
chí trong trung ương, Bộ chính trị đều 
mong. Do vậy càng phải chính xác. Anh 
cử người đến tận nơi máy bay rơi kiểm 
tra. nhớ là thật khẩn trương. 

chiếc com-măng-ca chở phó trung 
đoàn trưởng võ công Lạng cùng 2 trợ lý 
lao vào trong đêm. đường đến nơi máy 
bay rơi bị tắc, hố bom chi chít, cây hai 
bên đường đổ ngổn ngang. Xe phải quay 
lại đi theo đường vòng và dừng lại ở địa 
phận xã đông Xuân (nay thuộc huyện Sóc 
Sơn). được dân quân dẫn đường, các anh 
đi như chạy về phía cánh đồng chùa. Một 
khối sắt thép đồ sộ lù lù trước mặt, những 
ngọn khói mờ vẫn bay lên.

Ánh đèn pin rọi nhanh và dừng lại 
nơi có chiếc phù hiệu “Bộ chỉ huy Không 
quân chiến lược” với nắm tay sắt bẹp rúm 
ró.

- đúng nó rồi! nhưng phải mang 
về bằng được một chứng tích gì của nó. 
Không thể về tay không…

Phó trung đoàn trưởng võ công 
Lạng cùng anh em lại lần tìm và cuối cùng 
đã lượm được một mảnh xác máy bay còn 
nguyên vẹn hàng chữ: “B.52g”.

 chính nó là b52 
20 giờ kém 15 phút đêm 18-12-

1972, cùng một lúc trên màn hiện sóng đài 
K đại đội 45, đoàn Ba Bể xuất hiện hàng 
đàn “mục tiêu B”. trong mớ tín hiệu hỗn 
loạn giống hệt nhau này, có B.52 thật, có 
“A”, có “F” đóng giả B.52, có cả tên lửa 
“Quai” (tên lửa bẫy do B.52 phóng ra).

Phải nhanh chóng phá phép “phân 
thân” điện tử, vạch mặt, chỉ tên kẻ thù, bắt 
những con “yêu” Mỹ gian ác hiện nguyên 
hình, tạo thời cơ tốt nhất cho các đơn vị 
hỏa lực tiêu diệt chúng! đó là ý nghĩ nung 
nấu của đại đội trưởng đinh hữu thuần 
và các trắc thủ nghiêm đình tích, đinh 
Minh hạo. hàng chục năm đọ sức với 
bọn giặc trời, mấy tháng qua liên tục khổ 
luyện, đã giúp họ tìm ra chỗ yếu cơ bản 
của thủ đoạn kỹ thuật tinh vi xảo quyệt 
của Không quân chiến lược Mỹ. họ đã 
nhận ra được bộ mặt của chúng.

Xác pháo đài bay 
B-52
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01! X200!.. 02! 07314! …03! 
05427…

đó chính là ký hiệu phân tử, những 
tốp B.52 đầu tiên được xác định và thông 
báo ở khu vực hà nội - vĩnh Phú đêm 
18/12/1972.

có đúng tốp “01” là mục tiêu “B” 
không?

đại đội trưởng thuần nhận ra tiếng 
nói quen thuộc của thủ trưởng ở Sở chỉ 
huy cấp trên. Anh đưa mắt nhìn khắp lượt 
phiên ban chiến đấu. niềm tin hiện rõ trên 
những khuôn mặt tươi trẻ, những ánh mắt 
long lanh của những trắc thủ thân yêu. 
Anh trả lời cấp trên giọng tin tưởng quả 
quyết.

Báo cáo thủ trưởng! chính nó là 
B.52!

...“chính nó là B.52” - câu trả lời 
khẳng định chỉ có bốn từ ấy chính là chiến 
công đầu xuất sắc cách đây 40 năm của 
đại đội 45. Phần tử mục tiêu do đại đội 
45 cung cấp, cùng với sự đóng góp của 
các đại đội khác góp phần đắc lực vào 
chiến công chung trong mười hai ngày  
đêm cuối tháng chạp năm 1972 lịch sử. 

trận đánh kỳ lạ
 trong chiến dịch ném bom hủy diệt 

bằng B52 vào hà nội, hải Phòng tháng 
12 năm 1972, đế quốc Mỹ không chỉ dùng 
sức mạnh bom đạn để gây thiệt hại lớn 
cho ta cả về con người và cơ sở vật chất, 
mà còn dùng rất nhiều mưu mô, thủ đoạn 
hòng gây khó khăn cho ta trong khi chống 
trả, làm cho lực lượng phòng không của ta 
hoang mang không thể xác định được thực 
- hư và sẽ không có được phương án chiến 
đấu hiệu quả. Khi đó đương nhiên kẻ địch 
sẽ thắng thế và càng có dịp huênh hoang 
và tuyên bố về chiến thắng của chúng... 

nhưng mọi tính toán, mưu mô của địch 
đều đã bị phá sản trước ý chí và sự thông 
minh, sáng tạo của các chiến sỹ quân đội 
nhân dân việt nam ta.

 Một trong vô vàn kỷ niệm của các 
chiến sỹ ra đa và tên lửa phòng không trong 
chiến dịch điện Biên Phủ trên không lại 
chính là “cuộc cân não” ngay trong những 
trận chiến đấu căng thẳng của chiến dịch.

 trung tướng vũ trọng cảnh, 
nguyên là trung tá - chính ủy Sư đoàn 
phòng không hải Phòng 363 kể lại rằng:  

 ...đêm 23/12/1972, địch tiếp tục 
đánh phá hà nội, hải Phòng rất ác liệt. 
Lúc 20 giờ, báo động có B52. Sở chỉ huy 
Quân chủng lệnh: “hải Phòng chuẩn bị 

Đơn vị ra đa P-12 thuộc tiểu đoàn 57 
vào lệnh chiến đấu cấp 1
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sẵn sàng đánh B52 !”. Lúc 21 giờ 10 phút 
trên màn hình rađa có 9 dấu hiệu, tức là 9 
tốp B52 lần lượt xuất hiện nối đuôi nhau 
từ phía biển lao vào... cả Sở chỉ huy nín 
thở, các đơn vị đã sẵn sàng và chỉ chờ có 
lệnh là bấm nút đạn... nhưng:

 - Báo cáo... tốp đầu tiên là máy bay 
B52 giả.  

 Mọi người vô cùng hồi hộp, như 
nín thở. có sự phân vân thực sự: đánh 
hay không đánh? nếu là máy bay B52 thật 
mà không đánh thì chỉ trong phút chốc cả 
thành phố sẽ có thể tan thành bình địa. 
nhưng nếu là máy bay giả mà vẫn đánh 
thì sẽ phí tên lửa - trong khi đây cũng là 
thời điểm phải tiết kiệm từng quả đạn, đã 
đánh là phải đạt hiệu quả. hội ý rất nhanh, 
chỉ huy ra lệnh cho rađa của các đơn vị 
c171, c174 đoàn pháo phòng không 100 
Sông cầu cùng 3 tiểu đoàn tập trung kiểm 
tra ngay tốp B52 đầu. Không khí thật căng 
thẳng. Ai cũng cảm thấy trong lòng như 
có lửa đốt. cùng khi đó lại nhận được 
điện của tổng cục chính trị, của Bộ tổng 
tham mưu và Sở chỉ huy Quân chủng hỏi 

sao F363 chưa lệnh cho đánh B52?
-Báo cáo, chúng tôi cho kiểm tra lại 

một loạt thông số kỹ thuật và tin tưởng 
tuyệt đối vào sự nhạy bén, chính xác cùng 
kinh nghiệm của các chiến sỹ rađa. chúng 
tôi quyết định: “Không bắn tốp B52 đầu”. 

 Mặc dù vậy, sự lo lắng vẫn hiện 
trên nét mặt nhiều người với ý nghĩ, nếu 
là B52 thật thì sẽ ra sao, sẽ có bao nhiêu 
người, bao nhiêu bà mẹ, trẻ em, bao nhiêu 
bệnh viện, trường học... bị hàng trăm tấn 
bom hủy diệt, giết hại ?

 thời gian nhích từng giây mà ai 
cũng cảm thấy dài lê thê. tốp B52 đi đầu 
vẫn lao về phía thành phố...Rồi nó cũng 
đến trung tâm thành phố. Mọi người như 
nín thở...Không thấy một tiếng bom nổ 
nào! và, tốp B52 đầu tiên đã bay qua. cả 
Sở chỉ huy thở phào nhẹ nhõm. nhưng vẫn 
còn nhiều tốp tiếp theo sau. Sở chỉ huy 
lệnh cho các đơn vị: “cảnh giác kiểm tra 
kỹ từng tốp một, không bỏ sót tốp nào”... 
cứ như vậy, từng tốp một bay qua trong 
sự “kiểm soát” chặt chẽ của các chiến sỹ 

Phá nhiễu 
nhận diện B52
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rađa, tới tốp thứ 9. Không một quả đạn 
nào được bắn lên và cũng chưa có một 
tiếng bom nổ nào.

 đó là một trận đánh kỳ lạ - ông vũ 
trọng cảnh nói vậy trong sự xúc động 
vẫn vẹn nguyên sau 40 năm trôi qua. Kỳ 
lạ bởi trận đánh không có tiếng đạn nổ 
bom rơi, nhưng không kém căng thẳng và 
cuối cùng chúng ta đã chiến thắng mưu 
ma chước quỷ của kẻ địch bằng cả trí tuệ 
của mình - cần nói thêm rằng, B52 khi đó 
có một hệ thống gây nhiễu rất hiện đại, 
tinh vi, gồm 16 loại khác nhau, chưa kể 
còn rất nhiều tốp máy bay tiêm kích hộ 
tống bảo vệ và cũng tung nhiễu bảo vệ 
cho B52. các chiến sỹ rađa của ta, bằng trí 
thông minh và kinh nghiệm, đã phát hiện 
và phân biệt được dải nào là của B52, dải 
nào là máy bay tiêm kích, dải nào là máy 
bay B52 giả...đó cũng thể hiện bản lĩnh 
và ý chí việt nam trong cuộc chiến đấu 
khốc liệt chống lại tên đế quốc đầu sỏ.

huyền thOẠi sam-2:
 để có thể bắn hạ các loại máy bay 

ném bom tầm cao mà không có tính năng 
né tránh vũ khí của đối phương, như B-47, 

B-52 của Mỹ, từ năm 1953 Liên Xô đã bắt 
đầu nghiên cứu và phát triển hệ thống tên 
lửa đất đối không SAM thay thế pháo cao 
xạ từ thế chiến thứ ii đã không thể đáp 
ứng được yêu cầu của thời kỳ mới. với 
tiêu chí đó, SAM không cần đổi hướng 
liên tục, chỉ cần tốc độ và có khả năng vô 
hiệu hóa những biện pháp chống tên lửa 
của máy bay địch. SAM-2 lần đầu tiên 
“trình làng” trong lễ duyệt binh nhân ngày 
Quốc tế Lao động ở Moskva năm 1957. 

SAM-2 là chữ viết tắt của cụm từ 
tiếng Anh “surface -to Air Missile type 
2” (tên lửa đất đối không kiểu 2) do 
phương tây đặt cho loại tên lửa mang tên 
đvi-na (là tên một dòng sông nga) - ký 
hiệu là c-75 (theo tiếng nga) của Liên Xô.

về tính năng tác dụng, SAM-2 sử 
dụng ra đa cảnh báo sớm Spoon Rest với 
tầm hoạt động 275km. Ra đa này cung cấp 
thông tin sớm về máy bay địch và chuyển 
về ra đa thu nhận Fan Song. với tầm hoạt 
động 65km, Fan Song có nhiệm vụ xác 
định vị trí, cao độ và tốc độ của máy bay 
địch. tên lửa dùng trong hệ thống SAM-
2 là v-750 hai tầng, tầng phóng sử dụng 

Tên lửa SAM-2,
trong chiến dịch 12 

ngày đêm năm 1972 
được gọi là “Rồng lửa 

Thăng Long” 
đã đánh sập uy thế 

không lực Mỹ



96

HuyềN tHoại Hà Nội - điệN biêN pHủ trêN kHôNg

nhiên liệu rắn, tầng động cơ chính sử dụng 
nhiên liệu lỏng để duy trì quỹ đạo bay. 
với tầm bắn khoảng 45km và độ cao lên 
đến 27km, được dẫn đường bằng tín hiệu 
radio, v-750 có thể hạ gục “pháo đài bay” 
B-52 bất cứ lúc nào.

đầu đạn của SAM-2 là loại phân 
mảnh, nặng 195kg, chứa lượng thuốc nổ 
tương đương 200kg tnt và tốc độ bay 
đạt Mach 3. cách mục tiêu 60m, hiệu ứng 
vô tuyến sẽ kích hoạt và đầu đạn tự nổ. 
Khi đó, máy bay đối phương cùng lúc 
chịu sức ép cực mạnh của sóng xung kích 
và sức nóng ngàn độ của quả cầu lửa 12 
nghìn mảnh đạn “bung” ra. 

điểm yếu của SAM-2 là nhiên liệu 
lỏng ở tầng 2, gồm 2 chất riêng biệt, rất độc 
hại và thường xuyên phải thay thế. ngoài 
ra, ra đa Fan Song và Spoon cũng rất dễ bị 
vô hiệu hoá khi bị gây nhiễu mạnh. 

hệ thống SAM-2 được tổ chức theo 
cơ cấu trung đoàn với 3-4 tiểu đoàn hỏa 
lực và một tiểu đoàn kỹ thuật. Mỗi tiểu 
đoàn hỏa lực có 6 bệ phóng và 6 tên lửa 
thường trực, các ra đa sục sạo mục tiêu, ra 
đa ngắm bắn và ra đa điều khiển (kết hợp 

ra đa cảnh giới của trung đoàn)... 
SAM-2 bắt đầu được triển khai ở 

Liên Xô từ năm 1957 và kết thúc vào giữa 
thập niên 1960 với khoảng 1.000 trận địa. 
ngoài Liên Xô, SAM-2 cũng được triển 
khai ở đông Âu như “chiếc ô” bảo vệ bầu 
trời cho tất cả các thành viên khối Warsaw. 

 trước khi đến việt nam, bảng 
thành tích của SAM-2 được ghi nhận với 
những cái tên “tế thần”: 2 chiếc u-2 của 
Mỹ (bị bắn rơi ở Liên Xô và cuba) và 
nhiều máy bay trinh sát RB-57 của đài 
Loan (bị trung Quốc bắn rơi). 

cũng cần nói thêm rằng, tên 
lửa  SAM-2 được thiết kế để bắn mục tiêu 
trên không tới độ cao 27km. trong cuộc 
chiến tháng 6/1967 ở trung đông, quân 
đội Ai cập đã triển khai 18 tiểu đoàn tên 
lửa SAM-2, nhưng chỉ phóng được 22 
quả, bắn rơi 2 máy bay Mirage của israel. 
trong cuộc chiến tranh này, một số khí tài 
SAM-2 nguyên vẹn đã rơi vào tay quân 
đội israel và được chuyển ngay cho Mỹ 
nghiên cứu, tìm hiểu...Sau 4 tháng “mổ 
xẻ” SAM-2, Mỹ đã cho ra lò nhiều thiết bị 
gây nhiễu để đối phó với loại tên lửa này, 

Kíp trắc thủ tiểu đoàn 67 
(trung đoàn 257)
trong chiến dịch 

12 ngày đêm
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trong đó có loại nhiễu rất nguy hiểm cho 
rãnh điều khiển tên lửa (nhiễu rãnh đạn). 
từ cuối năm 1967 đầu năm 1968, Mỹ đã 
trang bị rộng rãi những thiết bị gây nhiễu 
mới cho các loại máy bay tham chiến ở 
việt nam. vì vậy, khắc phục và phần nào 
đã “vô hiệu hóa” được hệ thống gây nhiễu 
của B52 cũng như của cả lực lượng không 
quân Mỹ, là một sáng tạo lớn, một chiến 
công tuyệt vời của bộ đội PK-KQ việt 
nam.

 nhờ ý chí quyết thắng và sức sáng 
tạo của chiến sĩ tên lửa ta nên từ khi hiện 
diện tại việt nam (năm 1965) tên lửa SAM 
đã liên tục nối dài bảng vàng thành tích để 
trở thành huyền thoại khi “hạ gục” không 
quân Mỹ, đặc biệt là “pháo đài bay” B52 
trên bầu trời miền Bắc việt nam. thực 
tế đó đã làm nên sức mạnh thần kỳ của 
“SAM việt nam”. Sức mạnh ấy được 
thể hiện hết sức sinh động trong các cuộc 
chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của 
không quân Mỹ trên miền Bắc; đặc biệt là 
trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối tháng 
12 năm 1972.

 trong cuộc đọ sức và đấu trí quyết 
liệt, để khống chế sức mạnh của SAM-2 

và trí lực của quân đội ta, Mỹ đã nghiên 
cứu SAM-2 thu được từ cuộc chiến 6 ngày 
giữa Ai cập-Syria với israel ở bán đảo 
Sinai. Sau đó, Mỹ đã chế ra máy phát nhiễu 
ALQ-71 nhằm vô hiệu hoá khả năng dẫn 
đường của ra đa, nhằm biến SAM-2 trở 
thành “trò chơi” của B.52. đó là một hiện 
thực và không phải không gây cho chúng 
ta những khó khăn ban đầu. thế nhưng, 
bằng lòng dũng cảm, trí thông minh, sự 
sáng tạo, bộ đội tên lửa phòng không của 
ta đã không chấp nhận lùi bước. Sau một 
số lần phóng tên lửa không trúng đích, 
hoặc không điều khiển được, nghiên cứu 
kỹ, các kỹ sư Quân đội nhân dân việt 
nam nhận định: ra đa đã bị gây nhiễu. 
Khi dùng biện pháp thu sóng cộng chụp 
ảnh, chúng ta đã phát hiện ra dải tần số, 
cường độ của loại nhiễu này. cán bộ chiến 
sỹ trong lực lượng đã khắc phục bằng 
phương pháp “át nhiễu” với việc nâng 
công suất sóng ra đa lên gấp 3 lần, đủ sức 
vượt qua cường độ nhiễu không chỉ của 
ALQ-71, mà cả những loại có công suất 
lớn hơn như ALQ-101, ALQ-107. đó là 
một yếu tố và sự sáng tạo rất quan trọng. 
chúng ta đã sáng tạo những cách đánh của 

Quyết tâm chiến thắng 
của các chiến sĩ một đơn vị 
tên lửa SAM-2 của bộ đội 

phòng không Hà Nội
 trước trận đánh
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việt nam, đã sử dụng yếu tố bất ngờ, phục 
kích và lập ra các trận địa SAM-2 giả để 
đánh lừa không quân Mỹ… 

với ý chí kiên cường, lòng dũng 
cảm và sức sáng tạo của cả dân tộc, chúng 
ta đã vô hiệu hóa “sức mạnh vô địch” của 
không quân Mỹ và gây nỗi khiếp đảm một 
thời đối với họ.

trong 8 năm (1965-1972), các đơn 
vị tên lửa SAM-2 của Quân đội nhân dân 
việt nam đã đánh 3.542 trận, bắn rơi 788 
máy bay Mỹ, trong đó có 43 máy bay B52. 
việt nam trở thành nước duy nhất trên thế 
giới sử dụng tên lửa SAM-2 tiêu diệt máy 
bay B52 với một hiệu suất đáng nể: 7,1 tên 
lửa/1 B52.  trong 12 ngày đêm cuối tháng 
12-1972, 14 tiểu đoàn tên lửa SAM-2 bảo 
vệ hà nội và hải Phòng đã bắn rơi 27 
máy bay B-52…Không phải ngẫu nhiên 
mà tạp chí “Không quân Mỹ” cũng phải 
cay đắng thừa nhận: “B52 đã được tung 
ra với số lượng lớn chưa từng có, để cuối 
cùng Tổng thống phải chấp nhận một kết 
cục bi thảm chưa từng thấy!”

thực ra, với tầm cao khống chế 
mục tiêu của SAM-2 từ 25 đến 27 km, 
tầm xa tới 45 ki-lô-mét, trong khi trần bay 
của B-52 là 15 km, độ cao ném bom hiệu 
quả của B-52 trong khoảng 9 - 11km thì 
việc nâng tầm tên lửa SAM-2 là không 
cần thiết, không như lời đồn đoán lâu nay. 
Nhưng, những sáng tạo của bộ đội phòng 
không Việt Nam để làm nên chiến thắng là 
hoàn toàn có thật. Trong đó, có sự cải tiến 
đáng kể nhất không thể không nhắc đến 
đối với SAM-2, đó là cải tiến về kỹ thuật 
để có thể chống lại cả hai dạng gây nhiễu 
điện tử của không quân Mỹ, bảo đảm cho 
bộ khí tài điều khiển tên lửa hoạt động 
bình thường, có thể “vạch” nhiễu để phát 
hiện chính xác B-52 và điều khiển SAM 
bay tới tiêu diệt mục tiêu. Bên cạnh đó, 

một trong những sáng tạo được thực hiện 
cận kề nhất khi chiến dịch gần diễn ra, đó 
là việc khắc phục khó khăn thiếu đạn tên 
lửa.

 Thực ra, tại thời điểm đó số đạn tên 
lửa trong kho của ta vẫn còn khá nhiều, 
nhưng lại là những quả đạn đã quá hạn sử 
dụng (vì được Liên Xô viện trợ từ những 
năm 1964 - 1966).Nếu muốn sử dụng được 
số đạn này thì phải có một quy trình công 
nghệ phức tạp mà ngành kỹ thuật quân sự 
của ta chưa trải qua. Để bảo đảm có đủ 
đạn tên lửa cho cuộc chiến đấu, đặc biệt là 
cuộc chiến đánh B52 trong chiến dịch 12 
ngày đêm, một nhiệm vụ nặng nề đặt ra là 
phải làm hồi sinh được những quả tên lửa 
đã quá hạn sử dụng. Với trí thông minh và 
sự sáng tạo, các cán bộ kỹ thuật của quân 
đội ta đã nghiên cứu và thực hiện thành 
công quy trình “Lắp ráp ngược”.Theo đó, 
đầu tiên là lấy hết nhiên liệu ra, rửa sạch 
các khoang chứa, sấy thật khô, rồi dùng 
thiết bị đặc biệt kiểm tra độ chịu đựng áp 
suất cao của từng khoang. Sau đó tháo rời 
tầng đuôi, đầu đạn, cánh lái, xếp gọn tất 
cả vào thùng, xong cặp chì lại y như mới... 
Chính nhờ có số đạn được “hồi sinh”này 
mà trong chiến dịch 12 ngày đêm, bộ đội 
tên lửa có đủ đạn chiến đấu với B52 Mỹ, 
làm nên một “Điện Biên Phủ trên không” 
huyền thoại.

tình trạng thiếu đạn tên lửa xảy ra 
và lan nhanh bởi nhiều lý do. trước hết 
chúng ta chưa dự đoán đầy đủ quy mô lớn 
của trận tập kích chiến lược với số lượng 
B52 tham chiến lớn như vậy. theo lời mô 
tả của viên đại uý phi công Mỹ Rô-bớt 
vôn-phơ đăng trên tạp chí Air Forces - 
1977 thì đêm 18 tháng 12 “đàn voi con” 
bao gồm 67 chiếc B52 nối đuôi nhau dài 
tới 70 dặm ầm ầm kéo vào hà nội. cường 
độ đánh phá cũng đạt tới mức kỷ lục: đêm 
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18 có 90 lần chiếc tập kích liên tiếp 3 đợt 
vào hầu hết các mục tiêu quan trọng ở hà 
nội. ngày 19 có 87 lần chiếc và ngày 20 
tới 93 lần chiếc được huy động. Máy bay 
địch bay vào ngày càng đông, nhưng do 
thiếu kinh nghiệm trong trận đầu dẫn đến 
bắn trượt, bắn hỏng cộng với việc sử dụng 
đạn tên lửa có phần phung phí ở một vài 
đơn vị đã góp phần dẫn đến việc khan hiếm 
đạn. điều này biểu hiện rõ nhất trong đêm 
18 và 19 là những đêm mà ta sử dụng số 
lượng đạn tên lửa lớn trong khi chỉ bắn 
rơi 3 chiếc B52 (đêm 18) và 2 chiếc B52 
(đêm 19).

trong chiến công chung của bộ đội 
tên lửa phòng không, Bệ phóng và tên 
lửa SA-75 của Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 
257 trong chiến dịch “điện Biên phủ trên 
không”, 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972, 
là bệ phóng duy nhất đã bắn rơi 4 máy bay 
B52 của Mỹ, trong đó có 3 chiếc rơi tại 
chỗ. trước đó, từ năm 1966 đến năm 1972, 
đơn vị này đã bắn rơi tổng số 25 máy bay 
hiện đại của Mỹ như: F105, F 4c, A 6A...
Sau khi lập nhiều chiến công xuất sắc, bệ 
phóng đã được đưa về trưng bày tại Bảo 
tàng Lịch sử Quân sự việt nam.

các LOẠi pháO phòng 
không ta sử dỤng trOng 
chiến dỊch “hà nội điện biên 
phủ trên không”:

 + Súng máy phòng không tầm thấp 
(cỡ 12,7mm và 14,5mm):

Súng máy DShK 12,7mm được Liên 
Xô phát triển từ cuối những năm 1930, 
với mục đích tạo ra loại súng có khả năng 
chống thiết giáp hạng nhẹ và máy bay tầm 
thấp. Súng máy phòng không 12,7mm 
hoạt động theo cơ chế trích khí, được làm 
mát bằng không khí; nặng khoảng 137kg 
(tính cả giá đỡ ba chân), được điều khiển 

bởi một tổ ba người và cả ba người này 
sẽ phụ trách tháo lắp di chuyển từng phần 
súng khi cần; được lắp một hộp tiếp đạn 
cỡ 50 viên. tầm bắn tối đa 2000m, tuy 
nhiên tầm bắn hiệu quả chỉ là 1.000m. Sơ 
tốc đầu đạn 850 viên/phút, tốc độ bắn 600 
viên/phút. Súng máy phòng không DShK 
12,7mm đặt trên giá ba chân.

+ Súng máy phòng không ZPU-
1/2/4 (sử dụng cỡ nòng 14,5mm):

 tất cả seri ZPu đều được Liên Xô 
phát triển trong khoảng thời gian 1945-
1947, đến đầu năm 1950 chúng được đưa 
vào biên chế của hồng Quân. Mặc dù 
ra đời từ cách đây nửa thế kỉ, nhưng tới 
tận ngày nay, chúng vẫn nằm trong thành 
phần trang bị của hàng chục quốc gia trên 
thế giới, trong đó có việt nam.

các seri của ZPu bao gồm:
 - ZPu-1 được lắp một nòng cỡ 

14,5mm
 - ZPu-2 được lắp hai nòng cỡ 

14,5mm
 - ZPu-4 lắp bốn nòng cỡ 14,5mm
 tất cả các series ZPu trên đều bắn 

loại đạn APi (BS41) trọng lượng 64,4gram. 
Sơ tốc đầu đạn 1000m/s, tầm bắn tối đa 
chống máy bay 5000m, tuy nhiên thật sự 
hiệu quả ở cự ly 1400m. tốc độ bắn trên lý 
thuyết 600 viên/phút còn thực tế chỉ là 150 
viên/phút.

 trong chiến dịch điện Biên Phủ 
trên không, DShK 12,7mm kết hợp với 
các khẩu đội ZPu-1/2/4 với nhiệm vụ 
chống máy bay địch bay thấp đã phát huy 
tác dụng bắn rơi nhiều máy bay quân địch, 
đặc biệt là chiến công bắn hạ 5 máy bay 
cánh cụp cánh xòe F-111 “con lợn đất” 
của không quân Mỹ.
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 + Pháo phòng không 37mm M1939 
(61-K):

  M1939 (61-K) là pháo phòng 
không cỡ nòng 37mm được Liên Xô phát 
triển từ cuối những năm 1930 và sử dụng 
trong suốt cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.  
Pháo 37mm được thiết kế chủ yếu để 
chống lại máy bay ném bom bổ nhào, các 
mục tiêu tầm thấp, tầm trung hoặc chống 
lại các loại xe thiết giáp hạng nhẹ. đây 
là loại pháo nòng dài rãnh xoắn, được đặt 
trên xe kéo bốn bánh Zu-7l; có tầm bắn 
chống máy bay 2500m, tốc độ bắn khoảng 
180 viên/phút. Khẩu đội bao gồm 8 người. 
Pháo được ngắm bắn bằng kính ngắm 
quang học.

năm 1972, pháo 37mm tiếp tục 
tham gia vào chiến dịch “điện Biên Phủ 
trên không” với vai trò phòng không bảo 
vệ cầu cống, kho tàng, bến bãi,… và các 
trận địa tên lửa chống máy bay địch bay 
tầm thấp.

 + Pháo phòng không 57mm AZP 
S-60:

đây là loại pháo phòng không tầm 
thấp, tầm trung do Liên Xô phát triển từ 
những năm 1950.

 cũng giống như pháo 
37mm, S-60 57mm còn được sử 
dụng để chống lại các loại xe thiết 
giáp hạng nhẹ và bắn máy bay 
tầm thấp. thông thường, 57mm 
S-60 được kéo bởi một xe ural-
375.

Một sự khác biệt lớn với 
37mm M1939 (61-K) là  hệ 
thống ngắm bắn của 57mm 
S-60 được triển khai cùng với 
hệ thống điều khiển với máy chỉ 
huy PuAZO-6/60 và ra đa SOn-
9/9A, hoặc tương tự pháo 57mm 

cũng sử dụng máy chỉ huy PuAZO-5 và 
ra đa SOn-4.

trong tác chiến phòng không, pháo 
57mm có tầm bắn 4.000m nếu dùng kính 
ngắm quang học và 6.000m nếu có ra đa 
dẫn đường. trong một trung đoàn trang bị 
57mm thường được bố trí thành bốn khẩu 
đội. Mỗi khẩu đội gồm 6 pháo, ra đa điều 
khiển hỏa lực, máy chỉ huy.

Sau này, các chuyên gia còn cải tiến 
lắp pháo 57mm lên thân xe tăng t-54 để 
tăng khả năng cơ động. Mẫu cải tiến này 
được đặt tên là ZSu-57-2 (pháo 57mm hai 
nòng). Loại này cũng được trang bị cho 
quân đội nhân dân việt nam trong kháng 
chiến chống Mỹ. Pháo 57mm AZP S-60 
nằm trong thành phần lực lượng phòng 
không tham gia chiến dịch điện Biên Phủ 
trên không.

 + Pháo phòng không 100mm KS-
19:

  đây là loại pháo phòng không tầm 
trung, tầm cao của Liên Xô viện trợ cho 
việt nam trong kháng chiến chống Mỹ.

 Pháo 100mm được điều khiển bởi 
một tổ 15 người, khi cần thiết chúng được 

Pháo phòng không 
giáng trả quyết liệt 

không quân Mỹ 
ném bom Hà Nội
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di chuyển bởi xe kéo bánh xích hạng trung 
At-S và hạng nặng At-t.

 trong tác chiến chống máy bay, 
100mm KS-19 có khả năng tiêu diệt mục 
tiêu ở độ cao 10.000m. các loại đạn sử 
dụng cho KS-19 bao gồm: đạn hE (thuốc 
nổ mạnh), đạn hE-nổ mảnh, đạn nổ mảnh. 
KS-19 sử dụng kính ngắm quang học hoặc 
dùng hệ thống điều khiển bao gồm ra đa 
SOn-9A và máy chỉ huy PuAZO-6/19 
tăng thêm độ chính xác. tuy nhiên, tốc độ 
bắn của KS-19 khá chậm (15 viên/phút).

 tương tự pháo 37, 57mm, KS-19 
cũng được dùng để chống lại xe thiết giáp 
hạng nhẹ. chúng có thể xuyên giáp dày 
185mm ở khoảng cách 1000m.

 trong chiến dịch 12 ngày đêm lịch 
sử cuối năm 1972, lực lượng phòng không 
quân ta với trang bị từ súng máy phòng 
không 12,7mm, ZPu-1/2/4 14,5mm tới 
pháo 37mm, 57mm, 100mm đã tạo thành 
lưới lửa tầm thấp, tầm trung, tầm cao phủ 
khắp miền bắc. tập trung đánh địch từ mọi 
hướng, bảo vệ an toàn cho các kho tàng, 
bến bãi, sân bay, trận địa tên lửa... tính 
riêng từ ngày 18 đến 30 tháng 12, bộ đội 
phòng không đã bắn rơi hàng chục chiếc 
máy bay hiện đại của quân Mỹ, trong đó có 
cả loại mới nhất F-111. 

không quân nhân dân 
việt nam - nhỮng cánh én quẢ 
cẢm

* Không phải cứ hiện đại hơn là 
thắng

tính tới thời điểm xảy ra chiến dịch 
Mỹ sử dụng B52 ném bom hủy diệt hà 
nội - hải Phòng, tháng 12 năm 1972, có 
thể nói về lực lượng không quân, chưa có 
nước nào bằng Mỹ, kể cả về số lượng máy 
bay và về tính hiện đại của các loại vũ khí 
này. Không quân của việt nam ta càng 

không thể so sánh được với không quân 
Mỹ trên cả hai tiêu chí đó. cũng vì vậy, 
thời kỳ những năm cuối của thập kỷ 60 
thế kỷ XX, lực lượng không quân non trẻ 
của ta đã rất khó khăn trong việc lập công 
khi không chiến với không quân Mỹ và đã 
có những thiệt hại trong những trận chiến 
đấu.

 nhưng không vì thế mà bộ đội 
không quân nản chí. Quyết tâm tìm cách 
đánh hợp lý để tiêu diệt máy bay địch là 
điều từ Bộ tư lệnh Binh chủng đến chỉ 
huy các đơn vị và tới mỗi chiến sỹ phi 
công đều trăn trở... để rồi cuối cùng cách 
đánh ngày được hoàn thiện hơn theo tinh 
thần: “Lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng 
mạnh”. và, chính bản lĩnh, ý chí, sự dũng 
cảm và tinh thần quyết đánh quyết thắng 
của bộ đội không quân ta đã chiến thắng 
kẻ thù có sức mạnh gấp nhiều lần.

 trong các bài viết phân tích về 
phương tiện máy bay và các trận không 
chiến giữa không quân Mỹ và không quân 
việt nam, ngay các chuyên gia của Mỹ 
cũng đã nêu lên những ưu thế hơn hẳn về 
phương tiện kỹ thuật Mỹ so với máy bay 
Mig của không quân nhân dân việt nam. 
tuy vậy, càng về sau, không quân Mỹ càng 
mất dần ưu thế trong các trận không chiến 
trên bầu trời Bắc việt nam. cũng bởi các 
phi công trẻ của ta bên cạnh lòng quả cảm, 
đã kịp thời đúc rút kinh nghiệm, biết hạn 
chế những mặt mạnh của máy bay Mỹ và 
phát huy tối đa mặt ưu điểm của máy bay 
ta (tuy những ưu điểm đó không nhiều).

 trong cuốn sách “những trận không 
chiến trên bầu trời Bắc việt, 1965-1972” 
- Marshall L. Michel iii - naval institute 
Press 1997, có đoạn: “...Kết quả cho thấy 
máy bay Mỹ to và nặng hơn nhiều máy 
bay MiG,  có ưu thế ở tốc độ cao và độ 
cao thấp; trong khi MiG nhẹ và ngoặt tốt 
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ở tốc độ thấp và độ cao cao. Trừ phi các 
lại máy bay F của Mỹ không ngoặt theo 
MiG thì còn có thể giữ ưu thế, còn khi đã 
vòng tiếp cận, đặc biệt ở tốc độ thấp, ưu 
thế lại thuộc về MiG”.

đoạn viết trên phần nào cho thấy 
rằng, không một loại phương tiện kỹ thuật 
nào mà không có nhược điểm hoặc không 
có ưu điểm. vấn đề là nắm được những 
ưu, nhược điểm đó để có cách khai thác, 
lợi dụng sao cho phát huy được hiệu quả 
chiến đấu. đó cũng là một trong những 
“thế mạnh” của các phi công việt nam 
trong cuộc đối đầu với không quân hiện 
đại của Mỹ. điều đó cũng có nghĩa là tuy 
địch mạnh hơn ta, nhưng ta thắng được là 
nhờ biết khai thác sức mạnh và kỹ thuật để 
đánh vào điểm yếu của địch.

 trong chiến dịch “hà nội - điện 
Biên Phủ trên không” cũng vậy, lực lượng 
không quân còn rất non trẻ với số lượng 
không nhiều của ta, đã phải chiến đấu với 
lực lượng không quân hết sức hiện đại của 
Mỹ (đặc biệt là máy bay chiến lược B52) 
với số lượng máy bay lớn gấp hàng chục 
lần máy bay ta. nhưng không vì thế mà 
không quân nhân dân việt nam chịu lùi 
bước.

 ngay trước khi diễn ra chiến dịch, 
Bộ tư lệnh Binh chủng Không quân đã xác 
định lực lượng không quân chủ yếu của ta 
được sử dụng để đánh B52 là Mig-21. vì 
thế, nhiều ngày trước đó, Binh chủng đã 
tích cực tổ chức cho các phi công lái Mig-
21 tập bay cả ban ngày và ban đêm với 
những tình huống “không chiến” sẽ có thể 
xảy ra. 

 * những cánh én quả cảm
 trong chiến dịch 12 ngày đêm, 

nhiệm vụ của không quân ta là chặn đánh 
địch từ xa, tiêu diệt các máy bay hộ tống 

và tìm cách bắn hạ máy bay B52; đồng 
thời làm rối loạn đội hình địch, tạo điều 
kiện cho tên lửa và các đơn vị phòng 
không mặt đất bắn rơi máy bay địch, đặc 
biệt là B52.

 công bằng mà nói, những trận 
“không chiến” ngày ấy diễn ra thực sự 
không cân sức. Máy bay Mig của ta vừa 
nhỏ (mà cũng chỉ có Mig-21 là tham gia 
chiến đấu ở tầng cao đánh B52 của địch), 
vừa có số lượng ít giữa cả bầy chiến đấu 
cơ hiện đại, đủ các loại, rất hùng hậu của 
địch. vậy mà, những cánh én quả cảm của 
Không quân nhân dân việt nam vẫn mưu 
trí “tả xung hữu đột” gây rất nhiều khó 
khăn cho máy bay địch, thậm chí có nhiều 
lúc địch tỏ ra bị động trong việc chống đỡ 
với máy bay ta và đội hình địch trở nên rối 
loạn.

 đặc biệt, chỉ với số lượng không 
nhiều máy bay xuất kích, lại chỉ có một 
loại máy bay là Mig-21, không quân của 
ta, với lối đánh thông minh, với tinh thần 
quả cảm, đã hạ gục “thần tượng B52” của 
không lực Mỹ mà trước đó vẫn được coi 
là “Bất khả chiến bại”, là con “ngáo ộp” 
khiến nhiều người (nhiều quốc gia) vẫn...
sợ. góp phần làm nên những chiến công 
quan trọng đó có phi công Phạm tuân lái 
Mig-21 lần đầu tiên bắn hạ máy bay B52 
trong chiến dịch này (đêm 27/12/1972). 
chiến công của ông khi đó đã khích lệ các 
chiến sỹ lái máy bay rất nhiều, tạo thêm 
niềm tin vào việc Mig-21 của không quân 
ta hoàn toàn có thể đối đầu và chiến thắng 
B52. 

trong chiến dịch, không quân của 
ta đã bắn rơi 7 máy bay Mỹ, trong đó có 
2 “pháo đài bay” B52. có hiểu được so 
sánh lực lượng quá chênh lệch giữa không 
quân ta và không quân của địch khi đó, 
mới thấy chiến công của không quân ta 
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đáng trân trọng biết nhường nào! các anh 
phải vượt qua biết bao khó khăn, nguy 
hiểm để chiến đấu và chiến thắng kẻ địch 
có ưu thế vượt trội hơn mình.

có thể nêu lại một số diễn biến trong 
các trận chiến đấu để hiểu hơn về bản lĩnh 
và trí thông minh, lòng quả cảm của các 
phi công ta: ngày 18/12, vào lúc 19 giờ 
phi công trần cung đã lái máy bay Mig-
21 cất cánh từ sân bay hoà Lạc, nhưng 
do không phát hiện địch, anh quay về hạ 
cánh sân bay nội Bài. 19 giờ 25 phút cùng 
ngày, phi công Phạm tuân cất cánh từ sân 
bay nội Bài, bay đến khu vực hoà Bình, 
Phạm tuân phát hiện từng chùm kim loại 
gây nhiễu do F4 thả, nhìn phía trước phía 
sau đều có máy bay địch, chúng bật đèn, 
bay thẳng về phía hà nội. Phạm tuân 
bật tăng lực, cơ động tránh tên lửa. Mấy 
giây sau, phát hiện dãy máy bay địch, mỗi 
chiếc có 4 đèn sáng (B52), anh mở ra đa, 
nhưng ra đa bị nhiễu không bắt mục tiêu. 
địch phát hiện Mig-21 bật tăng lực nên 
đã kịp đối phó. Phạm tuân bay về sân bay 
nội Bài, nhưng sân bay vừa bị 6 chiếc B52 
ném bom rải thảm, hệ thống đèn đường 
băng hỏng, lợi dụng ánh sáng của các 
loại hoả lực từ mặt đất 
bắn lên và một máy bay 
địch đang bốc cháy trên 
bầu trời, Phạm tuân đã 
hạ cánh an toàn. 

 những ngày sau 
đó, các phi công ta vẫn 
tiếp tục cất cánh chiến 
đấu với máy bay địch. 
Phi công vũ đình Rạng, 
nguyễn đức Soát, 
nguyễn thanh Quí cất 
cánh chặn địch từ đằng 
xa. chiều 23/12/1972, 
biên đội nguyễn văn 

nghĩa và Lê văn Kiền cất cánh từ sân bay 
nội Bài bay vào vùng trời hoà Bình chặn 
địch. nguyễn văn nghĩa bay số 1, phát 
hiện 6 biên đội F4 của địch (24 chiếc) 
trước mặt. từ độ cao 8.000m, các anh lao 
vào đội hình địch, vừa tránh tên lửa của 
địch, vừa tìm thế tấn công. nguyễn văn 
nghĩa chiếm được vị trí thuận lợi, bám 
ngay sau chiếc F4, anh bình tĩnh cho máy 
bay địch vào vòng ngắm, bóp cò. Máy 
bay rung lên, tên lửa vút đi. tiếng Lê văn 
Kiền hô to: “cháy rồi”. chiếc máy bay 
con ma F4 như một bó đuốc cháy rực rơi 
nhanh xuống đất. các anh còn quần nhau 
với địch một hồi, rồi thoát ly về sân bay. 
đường băng chính bị địch bắn phá hỏng 
nặng, các anh đề nghị kiểm tra đường lăn. 
nghe báo đường lăn chưa bị trúng bom, 
hai phi công nhanh chóng hạ cánh xuống. 
trên trời máy bay F4 địch bắn đại liên xối 
xả, nhưng đều không trúng máy bay ta. 
Máy bay tiếp đất, phi công bình tĩnh đưa 
máy bay vào hầm trú ẩn trong núi. 

ngày 27/12/1972 vào giữa trưa, 
Biên đội đỗ văn Lanh và Dương Bá 
Kháng cất cánh từ sân bay nội Bài lên 
vùng trời vĩnh Phú thì gặp máy bay địch. 

Phi công Nguyễn Hồng Mỹ
trước giờ cất cánh
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Dương Bá Kháng số 2 phát hiện hai chiếc 
F4 địch bám theo đỗ văn Lanh đang 
chuẩn bị công kích. Lập tức Kháng thông 
báo cho Lanh tránh đạn địch và anh bám 
theo một chiếc F4. Máy bay địch mải công 
kích Lanh, không phát hiện Kháng. đưa 
máy bay địch vào vòng ngắm, Kháng bóp 
cò, tên lửa bay ra khỏi máy bay trúng ngay 
chiếc F4 nổ tung. 

vào 14 giờ cùng ngày 27/12/1972, 
trần việt lái Mig-21 cất cánh từ sân bay 
Miếu Môn bay vào vùng trời hòa Bình, 
ở độ cao 7.000m. Sở chỉ huy thông báo 
cho anh biết địch có 4 chiếc. Khi phát hiện 
trước mặt máy bay địch bay góc 90 độ. 
Anh lập tức tăng lực, dùng động tác vòng 
gấp bám địch phía sau. Bọn địch phát hiện 
Mig-21 của ta, lập tức uốn éo tránh đạn 
và phân tốp đan chéo tìm cách tiêu diệt ta. 
trần việt ngắm chiếc máy bay số 2 ở cự ly 
1.500m, phóng tên lửa, máy bay địch bốc 
cháy, anh nhanh chóng thoát ly, trở về sân 
bay nội Bài an toàn. 

cũng ngay đêm đó, địch tiếp tục 
cho B52 vào đánh hà nội. Lúc 22 giờ 
20 phút, phi công Phạm tuân lái Mig-
21 cất cánh từ sân bay Yên Bái bay vào 
đánh địch trên vùng trời Mộc châu (Sơn 
La). vượt qua nhiều vòng máy bay địch, 
đến gần Mộc châu, Phạm tuân thả thùng 
dầu phụ, bật tăng lực, lấy độ cao 7000m. 
Anh đã phát hiện phía trước có đội hình 
B52 của địch. Anh báo cáo: “đã thấy mục 
tiêu xin được công kích, quyết tâm bắn rơi 
máy bay địch”. Sở chỉ huy ra lệnh: “bắn 
hai quả thoát ly nhanh”. Máy bay địch vẫn 
bay theo đội hình cơ bản, chưa phát hiện 
được máy bay Mig bám đuôi. Phát hiện 2 
máy bay B52 bay cách nhau khoảng 2km, 
Phạm tuân bình tĩnh kiểm tra công tắc, 
chỉnh lại đường ngắm và bắn hai quả tên 
lửa. Một quầng lửa trùm lên chiếc B52, và 

đó là chiếc B52 đầu tiên bị không quân ta 
bắn rơi trong chiến dịch. Phạm tuân lật 
máy bay vòng trái xuống độ cao 2000m, 
bay trong mây về sân bay Yên Bái hạ cánh 
an toàn.

ngày 28/12/1972, biên đội Lê văn 
Kiền và hoàng tam hùng cất cánh từ sân 
bay nội Bài. ngay sau đó, hoàng tam 
hùng phát hiện bên trái 45 độ cự ly khoảng 
12km có một tốp 4 chiếc máy bay địch. 
Lập tức hùng vào công kích. Lê văn Kiền 
phát hiện phía sau 120 độ 4 chiếc máy bay 
địch đi chiều ngược lại. Kiền vòng lại bám 
địch. địch chui vào mây. hoàng tam hùng 
bám sát chiếc F4, khi đưa máy bay địch 
vào vòng ngắm, anh phóng tên lửa trúng 
chiếc F4, rơi tại chỗ trên bầu trời hà nội. 
nhưng rồi hoàng tam hùng cũng bị trúng 
tên lửa của địch, hy sinh anh dũng. 

cùng ngày 28/12/1972 vào lúc 21 
giờ 41 phút, vũ Xuân thiều cất cánh từ 
sân bay cẩm thuỷ, được sở chỉ huy thọ 
Xuân dẫn vòng ra phía sau đội hình B52. 
đến vùng trời khu vực Sơn La, vũ Xuân 
thiều phát hiện mục tiêu. Mặc dù ở cự 
ly gần, nhưng anh vẫn xin vào công kích 
quyết tâm tiêu diệt địch. Anh đã dũng cảm 
chiến đấu máy bay B52 địch bốc cháy. 
nhưng vũ Xuân thiều không kịp thoát ly 
và đã hy sinh anh dũng. 

Lúc 21 giờ ngày 29/12/1972, phi 
công Bùi Doãn độ cất cánh từ sân bay nội 
Bài đi về hướng Mộc châu, Sơn La. tại 
đây anh gặp tốp máy bay F4 bảo vệ B52. 
Bùi Doãn độ đã bình tĩnh tránh đạn địch, 
dũng cảm, mưu trí bắn rơi một chiếc F4, 
rồi thoát ly về sân bay nội Bài, hạ cánh 
an toàn. 

tới ngày 30/12/1972, sau 12 ngày 
đêm tập kích hà nội, bị thất bại nặng 
nề, chính quyền Mỹ buộc phải tuyên bố 
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ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 
trở ra và đề nghị gặp lại đại diện chính 
phủ ta tại Pari, bàn việc ký hiệp định chấm 
dứt chiến tranh. trong chiến dịch, riêng 
không quân xuất kích 24 lần đã bắn rơi 7 
chiếc máy bay trong đó có 2 chiếc B52. 
các biên đội không quân đã 8 lần phá vỡ 
đội hình bay chiến đấu của địch, tạo điều 
kiện cho tên lửa và các lực lượng phòng 
không đánh thắng. 

từ chỗ chỉ bắn rơi các loại máy 
bay chiến thuật hiện đại của địch, bộ đội 
không quân trẻ tuổi đã bắn rơi “siêu pháo 
đài bay” B52, ghi một chiến công mới vào 
trang sử chiến đấu trên không và lịch sử 
chiến đấu chống ngoại xâm của dân tộc 
ta. binh chủng không quân được tuyên 
dương anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân năm 1976. các phi công bắn 
rơi máy bay trong 12 ngày đêm được 
tuyên dương anh hùng là: phạm tuân, 
Vũ xuân thiều, nguyễn Văn nghĩa 
(trong đó 2 phi công bắn rơi b52 là 
phạm tuân và Vũ xuân thiều).

 đúng như nhận xét của các chuyên 
gia quân sự khi cho rằng: Một trong những 

bí ẩn của cuộc chiến tranh cục bộ tại Việt 
Nam là cuộc đối đầu giữa hai lực lượng, 
một lực lượng không quân hùng mạnh 
nhất thế giới và một lực lượng không quân 
sinh ra trong khói lửa chiến tranh, còn rất 
non trẻ. trong cuộc đối đầu rất “không 
cân sức” ấy, lạ thay không phải lúc nào 
phần thắng cũng thuộc về phía “mạnh” và 
trong những thời điểm có tính chất quyết 
định của cuộc chiến thì thắng lợi lại thuộc 
về phía vốn được coi là “yếu” - Không 
quân viêt nam!

 Lý giải về điều này, chuyên gia 
quân sự người nga A.i.trernhusev đã viết 
bài mang tựa đề “giải mã những bí ẩn 
của chiến tranh không quân việt nam”. 
trong đó viết về cuộc đối đầu về không 
quân trong chiến dịch 12 ngày đêm, hay 
còn gọi là chiến dịch Linebacker ii cuối 
năm 1972, có đoạn:

 “...Trong 12 ngày chiến dịch 
Linebacker II, trong 8 trận không chiến, 
người Mỹ đã triệt để sử dụng kỹ thuật 
gây nhiễu tích cực, kỹ thuật này đã gây 
rất nhiều khó khăn cho các phi công MiG-
21, do không ít lần trên màn hình ra đa 

Phi công 
Nguyễn Nhật Chiêu 

(người đứng) cùng các 
phi công Phạm Thanh 
Ngân (ngồi bên trái)
và Nguyễn Văn Cốc 

(ngồi bên phải) 
trao đổi sau trận đánh 

ngày 23-8-1967
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vũ khí của MiG-21 hoàn toàn bị tín hiệu 
nhiễu phủ kín, các phi công Việt Nam phải 
bắn bằng kính ngắm thường và sử dụng 
tên lửa tự dẫn hồng ngoại, nhưng khi sử 
dụng tên lửa tự dẫn hồng ngoại, tầm bắn 
bị giảm sút và khoảng cách phóng cũng 
không chính xác.

 Đây cũng là điểm yếu nhất của 
MiG-21 về rađa bám và theo dõi mục tiêu. 
Dù vậy, trong 8 trận không chiến, không 
quân Mỹ cũng bị mất 7 máy bay, trong đó 
có 4 F-4 và đặc biệt có 2 chiếc “pháo đài 
bay”B-52; Đồng thời Không quân Việt 
Nam cũng mất 3 chiếc MiG-21. Dù với lực 
lượng phi công đã được huấn luyện kỹ về 
các chiến thuật chống MiG-21, đồng thời 
với chiến thuật áp dụng nhiễu dày đặc và 
bay đêm, người Mỹ vẫn bị tổn thất nặng nề.

 “...Trong cả năm 1972, giữa không 
quân Mỹ và không quân Việt Nam xảy ra 
201 trận không chiến. Phía Việt Nam mất 
54 máy bay, trong đó có 36 máy bay MiG-
21 và 1 máy bay huấn luyện MiG-21 US. 
Phía Mỹ thiệt hại 90 máy bay trong đó có 
74 máy bay F-4 và 2 máy bay trinh sát 
RF-4C, 2 máy bay B52. Riêng MiG-21 
diệt 67 máy bay đối phương.

 ...Như vậy, tỷ lệ 2/1 gần như được 
giữ suốt cuộc chiến tranh trên không giữa 
không quân Mỹ và không quân Việt Nam. 
Từ góc độ chiến thuật, có thể nhận thấy 
rằng: Mặc dù liên tục thay đổi chiến thuật 
và phương thức tác chiến, vũ khí trang bị, 
với những phi công dày dạn kinh nghiệm 
và có số giờ bay lớn hơn gấp nhiều lần, 
nhưng không Mỹ cũng không thể tiêu diệt 
được không quân nhân dân Việt Nam, mà 
còn bị tổn thất nặng nề. Với không gian 
thu hẹp của chiến trường miền Bắc Việt 
Nam, với gần 4.000 máy bay bị tổn thất, 
có thể nói người Mỹ đã thua trên bầu trời 

miền Bắc Việt Nam”.
 trong cuộc chiến đấu của bộ đội 

không quân, để chiến thắng được kẻ địch 
vừa đông, vừa mạnh về hỏa lực, các phi 
công việt nam đã thể hiện sự dũng cảm 
và sáng tạo trong cả hai phương diện 
chiến thuật và kỹ thuật, làm kinh ngạc đối 
phương. trong suốt các cuộc không chiến 
giữa không quân việt nam với quân đội 
Mỹ, phía việt nam có 16 phi công đạt đẳng 
cấp “Át” (tức đã bắn hạ được từ 5 máy bay 
đối phương trở lên), trong đó người cao 
nhất là phi công Mig-21 nguyễn văn cốc 
đã bắn hạ 9 máy bay Mỹ.

 một số chiếc máy bay mig 
nổi tiếng của không quân nhân 
dân việt nam trong các trận không 
chiến với không lực mỹ:

* chiếc Mig-17A số hiệu 2310 do 
phi công Phạm ngọc Lan (đoàn 921) lái. 
đây là chiếc máy bay đầu tiên do phi công 
việt nam bắn hạ máy bay đối phương 
trong không chiến. 

* chiếc Mig-17F số hiệu 2011 
thuộc đoàn 923. đây là chiếc máy bay 
từng được phi công ngô đức Mai điều 
khiển trong trận không chiến ngày 12 
tháng 5 năm 1967 và đã bắn hạ chiếc 
F-4c số hiệu Bn 63–7614, thuộc phi đoàn 
390 tFS, không đoàn 366 tFW, do đại 
tá Không quân norman c. gaddis (phi 
công) và trung úy James M.Jefferson 
(lái phụ) điều khiển. đại tá gaddis là một 
chuyên gia chuyên chống Mig nhưng bị 
chính Mig bắn hạ và bị bắt sống. 

* chiếc Mig-17F số hiệu 2047 và 
2011 thuộc đoàn 923. đây là 2 chiếc máy 
bay từng được kỹ sư trương Khánh châu 
cải tiến đeo bom để tấn công tàu khu trục 
Mỹ Oklahoma city và highbee ngoài khơi 
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vịnh Bắc Bộ ngày 19 tháng 4 năm 1972.
 * chiếc Mig-17F số hiệu 3020 

thuộc đoàn 923. đây là một những chiếc 
Mig-17 đạt được nhiều thành tích nhất với 
thành tích bắn hạ 8 máy bay đối phương. 
hai trong số các phi công đã từng lái máy 
bay này là nguyễn văn Bảy (có biệt danh 
là Bảy A) và Lê hải, đều đạt đến đẳng cấp 
Ace. 

* chiếc Mig-21 F-13 số hiệu 4420 
do phi công nguyễn ngọc độ (đoàn 921) 
lái. chiếc này đã hạ 6 máy bay đối phương.

 * chiếc Mig-21 F-13 số hiệu 4520 
do phi công là Phạm thanh ngân (đoàn 
921) lái, hạ 8 máy bay. hiện được trưng 
bày tại bảo tàng quân đội thái nguyên.

 * chiếc Mig-21 PF số hiệu 4324 
thuộc đoàn 921, được sử dụng bởi 12 phi 
công khác nhau, từng cất cánh chiến đấu 
69 lần, tiếp chiến 22 lần, khai hỏa 25 quả 
tên lửa đối không, bắn hạ 14 máy bay Mỹ 
trong khoảng thời gian tháng 11 năm 1967 
đến tháng 5 năm 1968. đây là chiếc máy 
bay “may mắn” vì không chỉ nó có số 
lượng máy bay do nó bắn hạ cao nhất (14 
chiếc) mà 3/4 số phi công điều khiển đều 

từng bắn hạ đối phương. trong số 12 phi 
công đã từng điều khiển máy bay này, có 
9 người đã bắn hạ máy bay đối phương, 8 
phi công đạt đẳng cấp Ace, 7 người được 
tuyên dương anh hùng, 5 người trở thành 
tướng lĩnh. hiện nay máy bay này đang 
được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân 
sự việt nam ở hà nội.

 * chiếc Mig-21 PF số hiệu 4326 
(đoàn 921) cũng hạ được nhiều máy bay 
(13 chiếc) và được nhiều phi công sử 
dụng, trong đó có phi công nguyễn văn 
cốc, Phạm thanh ngân, Phạm Phú thái. 
hiện nay chiếc 4326 đang được trưng bày 
tại bảo tàng Phòng không - Không quân; 
thậm chí có một phiên bản của nó đang 
được trưng bày tại Mỹ.

 * chiếc Mig-21 PFM số hiệu 5020 
thuộc đoàn 927 cũng là máy bay được 
nhiều “Át” sử dụng, gồm nguyễn tiến 
Sâm (hạ được 6 máy bay), Lê thanh đạo 
(hạ được 6 máy bay), nguyễn đức Soát (hạ 
được 6 máy bay), và nguyễn văn nghĩa 
(hạ được 5 máy bay). Bản thân chiếc máy 
bay này cũng hạ gục được 12 máy bay đối 
phương. chiếc này đang được trưng bày 
tại bảo tàng Quân chủng Phòng không - 

Phi công 
Phạm Ngọc Lan 
trong buồng lái 

MiG-17
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Không quân hà nội.
 * chiếc Mig-21 MF số hiệu 5121 

từng được Phạm tuân sử dụng và dùng 
nó để bắn hạ B-52 đêm ngày 27 tháng 12 
năm 1972. chiếc này cũng từng bắn hạ 
được 8 máy bay đối phương và hiện được 
trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự 
việt nam.

 * chiếc Mig-21 PFM số hiệu 5033 
(đoàn 921) là chiếc máy bay tham dự trận 
không chiến cuối cùng giữa Mig-21 và 
F-4 vào ngày 27 tháng 12 năm 1972, do 
phi công trần việt lái. Phía việt nam ghi 
nhận ngày hôm đó, chiếc máy bay này đã 
bắn rơi 3 chiếc F-4, nhưng người Mỹ chỉ 
công nhận hai chiếc rơi.

 * Mig-21 PFM 5040: Phi công Lê 
thanh đạo (sau này làm viện trưởng viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó trưởng 
ban Dân vận trung ương), đoàn không 
quân Lam Sơn. điểm đặc biệt của chiếc 
này là được sơn ngụy trang toàn bộ bằng 
màu xanh đậm.

* Mig-21 PFM 6122: thuộc đoàn 
Lam Sơn, sau khi giải phóng miền nam, 
toàn bộ Mig-21 PFM còn sử dụng được 

đều chuyển về cho đoàn 372 (hải vân) tại 
đà nẵng. chiếc này của quân đội Xô viết 
được sơn ngụy trang theo kiểu của Khối 
Warszawa trước khi đến việt nam. Màu 
sơn ngụy trang này không thay đổi, chỉ có 
số hiệu máy bay và huy hiệu được thay 
đổi theo Không quân việt nam. chiếc này 
đang được trưng bày tại bảo tàng của sân 
bay đà nẵng.

kỲ tÍch 14 ngôi saO trên  
chiếc máy bay mig-21 pF mang 
số hiệu 4324: 

48 năm trước, đúng vào ngày kỷ 
niệm 34 năm thành lập đảng cộng sản 
việt nam 3/2/1964, với Quyết định số 
18/Qđ của Bộ Quốc phòng, trung đoàn 
không quân tiêm kích 921 đầu tiên thuộc 
sư đoàn không quân 371 của không quân 
nhân dân việt nam ra đời. tuy với tuổi 
quân còn rất trẻ, nhưng lực lượng không 
quân ta đã lập nên những chiến công chói 
lọi đáng tự hào - bắn rơi 320 chiếc máy 
bay Mỹ với 19 chủng loại, gồm có cả pháo 
đài bay chiến lược B52 - con át chủ bài 
- niềm hy vọng lớn nhất của không lực 
hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh phá hoại 

Mig 21
trên bầu trời...
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bằng không quân ra miền Bắc hòng đưa 
việt nam trở lại thời kỳ đồ đá. trong đó 
có chiến công xuất sắc của chiếc Mig-21 
mang số hiệu 4324. chỉ trong năm 1967, 
từ chiếc máy bay này, với 9 phi công của 
trung đoàn không quân Mig-21 921 thay 
nhau trực chiến đã lần lượt xuất kích 69 
lần, đối mặt với không quân Mỹ 22 lần, 
thực hiện 16 trận không chiến. với 25 quả 
tên lửa không đối không, đã bắn tan xác 
14 phản lực cơ của Mỹ gồm cả các loại 
thần sấm, con ma, chim ưng nhà trời, 
trinh sát điện tử... mà vẫn bảo đảm an toàn 
cả máy bay và phi công.

chiến thắng đầu đầu tiên của Mig 
4324 được thực hiện vào lúc 10 giờ 29 
phút ngày 30/4/1967, do phi công Lê 
trọng huyền điều khiển, đã xuất sắc bắn 
rơi chiếc F105 (đầu tiên) trên vùng trời 
tỉnh Bắc thái; anh cũng là phi công được 
ghi ngôi sao đỏ thứ nhất trên chiếc Mig-
21/4324. tiếp theo ngày 4/5/1967, phi 
công Phạm thanh ngân giáp trận không 
chiến thứ hai, trong mấy phút đã hạ chiếc 
F105 (thứ 2) trên vùng trời tam đảo - 
vĩnh Phúc, là người được ghi ngôi sao 

đỏ thứ hai trên chiếc tiêm kích này. ngay 
ngày hôm sau 5/5/1967, phi công nguyễn 
ngọc độ hạ chiếc F4 (thứ 3) trên vùng 
trời tỉnh Bắc thái. ngày 5/6/1967 phi 
công nguyễn văn Lý hạ chiếc F105 (thứ 
4) trên vùng trời tỉnh tuyên Quang. ngày 
5/7/1967 phi công nguyễn văn huyên hạ 
chiếc A4 (thứ 5) trên vùng trời tỉnh hải 
Dương - là người được ghi ngôi sao đỏ 
thứ năm (hàng thứ nhất) trên thân Mig-
21/4324. Rồi chiến công nối tiếp chiến 
công, ngày 10/9/1967, phi công nguyễn 
hồng nhị hạ chiếc RF101 (thứ 6) loại 
trinh sát điện tử hiện đại nhất của Mỹ lúc 
đó - nó bị tan xác trên vùng trời Mộc châu 
-  Sơn La. đến lúc này trên thân Mig-
21/4324 đã có 6 ngôi sao đỏ được ghi và 
6 phi công được Bác hồ thưởng huy hiệu 
của người.

vào đúng ngày kỷ niệm 50 năm 
cách mạng tháng Mười nga (7/11/1917-
7/11/1967) hai phi công nguyễn hồng 
nhị và đặng văn ngự lần lượt thay nhau 
lái chiếc tiêm kích này xuất kích không 
chiến đã hạ chiếc F4 (thứ 7) và chiếc F05 
(thứ 8) trên vùng trời hà Bắc và Yên Bái. 

MiG-21 PF 4324 (14 sao): Chiếc máy bay này được sử dụng bởi 9 phi công khác nhau,
và đã bắn rơi 14 máy bay trong khoảng thời gian 11/1967 tới 05/1968. Hiện nay máy bay này 

đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử  Quân sự Việt Nam
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cũng trong tháng 11/1967 phi công 
Phạm thanh ngân lại lập chiến công lần 
thứ hai khi lái chiếc Mig-21/4324 hạ chiếc 
F105 (thứ 9) trên vùng trời Phú thọ ngày 
18/11. hai ngày sau đó, phi công nguyễn 
văn cốc cũng với chiếc tiêm kích này đã 
hạ chiếc F105 (thứ 10) trên vùng trời vĩnh 
Phú, là người được ghi ngôi sao đỏ thứ 
mười (hàng thứ hai) trên thân én bạc. Sau 
trận không chiến đó, anh cùng với đồng 
đội trong trung đoàn không quân 921 
được đến báo công với Bác hồ, người rất 
vui chúc không quân ta có nhiều phi công 
bắn rơi máy bay Mỹ như chú cốc, Bác 
mong không quân ta có nhiều cốc để Bác 
thưởng huy hiệu.

Phát huy thắng lợi bắn hạ 4 chiếc 
trong tháng 11, sáng tháng 12/1967 -  
tháng kỷ niệm 23 năm thành lập Quân đội 
nhân dân, Mig-21/4324 lại nhiều lần xuất 
kích và đã bắn rơi 4 chiếc nữa. đó là ngày 
12/12 phi công nguyễn văn cốc lập chiến 
công tiếp bắn hạ chiếc F105 (thứ 11) trên 
vùng trời hà Bắc; ngày 17/12 phi công 
vũ ngọc đỉnh xuất kích cùng với biên 
đội không quân bạn chặn bắn đội hình 32 
chiếc thần sấm, con ma đang lao vào đánh 
phá hà nội, anh đã hạ 2 chiếc F105 (thứ 
12 và 13); ngày 19/12, phi công nguyễn 
đăng Kích đã đánh hạ chiếc F4 (thứ 14) 
trên vùng trời tam đảo và là người được 
ghi ngôi sao đỏ thứ 14 (hàng thứ 3) trên 
thân Mig-21/4324.

vậy là chỉ trong năm 1967, 9 phi 
công ta đã không chiến bằng chiếc Mig-
21/4324 bắn hạ 14 máy bay Mỹ với 4 
chủng loại (9 chiếc F105, 3 chiếc F4, 1 
chiếc A4, 1 chiếc RF101). trong đó 6 phi 
công được nhà nước vinh danh, phong 
tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân, gồm: Phạm thanh ngân, 
nguyễn văn cốc, vũ ngọc đỉnh, nguyễn 

ngọc độ, nguyễn hồng nhị và đặng 
ngọc ngự. (trong đó cùng với chiến công 
sử dụng Mig-21 khác, phi công nguyễn 
văn cốc đã bắn rơi 9 chiếc, phi công 
Phạm thanh ngân và nguyễn hồng nhị 
mỗi người bắn rơi 8 chiếc - được Bộ Quốc 
phòng đưa tên vào từ điển Bách khoa 
quân sự việt nam - là những phi công bắn 
rơi nhiều máy bay địch nhất, trong đó Anh 
hùng nguyễn văn cốc đạt kỷ lục 9 chiếc, 
được thưởng 9 huy hiệu Bác hồ và nhiều 
huân chương).

Một bí mật quân sự khác về sự 
huyền bí của chiếc tiêm kích này nay mới 
được giải mã. Số là theo tính năng kỹ 
thuật thì loại tiêm kích Mig-21 được sử 
dụng tới 1.200 giờ bay. nhưng đến tháng 
12/1967 sau khi đã anh dũng chiến đấu 
lập nên nhiều chiến công xuất sắc, hiệu 
suất chiến đấu cao với 14 ngôi sao đỏ, 
chiếc máy bay này chỉ mới sử dụng hết 
2/3 thời gian quy định (bằng 800 giờ bay), 
còn có thể tiếp tục xuất kích 400 giờ bay 
nữa. nhưng để lưu lại một vật chứng với 
nhiều chiến tích đặc biệt hiếm có của một 
quân chủng hiện đại, giữ gìn truyền thống 
cho các thế hệ nối tiếp kế tục, ngày từ cuối 
năm 1967, đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng võ nguyên giáp đã quyết định 
cho chiếc Mig-21 đầy ắp chiến công này 
được “nghỉ dưỡng” trước thời hạn. đồng 
thời giao cho Bộ tư lệnh Phòng không -  
không quân đưa vào nơi bí mật an toàn cất 
giấu, bảo quản suốt 7 năm. cho đến dịp 
kỷ niệm 30 năm thành lập Quân đội nhân 
dân, ngày 4/12/1974 nó mới được đưa từ 
sân bay Bạch Mai về Bảo tàng Quân đội 
và được “trình làng” từ ngày 20-12 năm 
đó. đến nay đã có hàng triệu lượt khách 
đến tham quan, chiêm ngưỡng, nghiên 
cứu lịch sử chiếc tiêm kích huyền thoại 
anh hùng này...
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 *        *        *
có một điều mà không phải ai 

cũng biết, đó là trước khi diễn ra chiến 
dịch “hà nội - điện Biên Phủ trên không” 
gần một năm thì không quân việt nam đã 
bắn rơi chiếc máy bay B-52 đầu tiên trên 
bầu trời phía nam quân khu iv rồi. đó 
cũng là chiếc B-52 đầu tiên trên thế giới 
của không quân Mỹ bị đối phương hạ gục. 
người anh hùng đã lập chiến công xuất sắc 
đó là phi công vũ đình Rạng. năm 2000, 
sách “Quân chủng Phòng không biên niên 
sự kiện 1953-1998” ghi lại sự kiện trên 
là: “Ngày 20 tháng 11 năm 1971, Bộ đội 
Không quân bắn rơi một chiếc B-52. Hai 
đại đội 45, 41 trung đoàn ra đa 291-290 
đã bảo đảm dẫn đường cho chiến sĩ lái 
máy bay MiG-21 Vũ Đình Rạng bắn rơi 

một chiếc B-52 ở phía nam Quân khu 
4…”.

 Báo Giáo dục Việt Nam (điện tử - 
số ra ngày 29/8/2011) đã ghi lại sự kiện 
này: 

 “...ngày 20/11/1971: Sở chỉ huy B8 
không rời mắt khỏi tốp B-52. tư lệnh đào 
đình Luyện từ đài chỉ huy trung tâm hội 
ý với Phó tư lệnh trần Mạnh rồi hạ lệnh 
cho phi công vũ đình Rạng xuất kích. với 
vũ đình Rạng, anh hiểu rằng được chọn 
để chiến đấu với B-52 là một thử thách lớn 
đồng thời cũng là niềm vinh dự của chiến 
sĩ lái máy bay. những ngày trực chiến 
đấu vừa qua thật hồi hộp. niềm khát khao 
được lao lên bầu trời tiêu diệt B-52 để trả 
thù cho đồng đội, đồng bào ta thường trực 
trong anh. 

. nguyễn văn cốc, bắn rơi 9 máy bay

. phạm thanh ngân, bắn rơi 8 máy bay

. nguyễn hồng nhị, bắn rơi 8 máy bay

. mai văn cường, bắn rơi 8 máy bay

. nguyễn văn bảy, bắn rơi 7 máy bay

. đặng ngọc ngự, bắn rơi 7 máy bay

. nguyễn đức soát, bắn rơi 6 máy bay

. nguyễn ngọc độ, bắn rơi 6 máy bay

. nguyễn nhật chiêu, bắn rơi 6 máy bay

. vũ ngọc đỉnh, bắn rơi 6 máy bay

. Lê thanh đạo, bắn rơi 6 máy bay

. nguyễn tiến sâm, bắn rơi 6 máy bay

. Lê hải (MiG-17), bắn rơi 6 máy bay

. Lưu huy chao, bắn rơi 6 máy bay

. nguyễn phi hùng (MiG-17), bắn rơi 5 máy bay

. nguyễn văn hùng, bắn rơi 6 máy bay

. nguyễn văn nghĩa hạ được 5 máy bay

. Lâm văn Lích

. đồng văn đe

. đinh tôn

. vũ đình rạng phi công đầu tiên bắn trúng B-52

. phạm tuân bắn rơi siêu pháo đài bay B52 của 
Mỹ
. bùi thanh Liêm
. vũ Xuân thiều hy sinh cùng chiếc B-52 bị anh 
bắn cháy
. hồ duy hùng
. nguyễn thành trung
. hà văn chúc hạ 1 máy bay và rút lui an toàn 
trong trận đánh đơn độc với 36 máy bay Mỹ
. trần việt hạ 3 máy bay chỉ trong 1 phi vụ xuất 
kích
. chu văn thanh hai lần bắn rơi máy bay.

Một số phi công tiêu biểu của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam trong những 
năm chiến đấu với không quân Mỹ: 
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tư lệnh không quân đào đình 
Luyện nhắc nhở các bộ phận không được 
sơ hở, tuyệt đối giữ bí mật, bình tĩnh bảo 
đảm chỉ huy chiếc Mig-21 của vũ đình 
Rạng đến Sở chỉ huy B8 để từ đó theo 
lệnh chỉ huy của Sở chỉ huy tiền phương 
tiến công địch. vũ đình Rạng bay rất 
đúng phương án đã chuẩn bị. chiếc Mig-
21 của vũ đình Rạng bay dọc trường 
Sơn hùng vĩ theo hướng đông-nam cũng 
là lúc ba chiếc B-52 vượt sông cửu Long, 
đang bay thẳng đến mục tiêu gây tội ác 
trên đường trường Sơn. 

cánh sóng ra đa do Lê thiết hùng 
chỉ huy bám sát mục tiêu - cả B-52 và 
chiếc Mig-21 đã hiện lên trên màn hình. 
cả sở chỉ huy tiền phương gần như nín 
thở, hồi hộp chờ đợi. tình huống trên bản 
đồ chỉ huy đã rõ, sĩ quan nguyễn văn 
chuyên trên tay cầm thước hình tam giác 
có vòng phương vị và vạch sẵn cự li, anh 
đo khoảng cách từ B-52 đến Mig-21 và 
theo dõi chặt chẽ diễn biến trên bàn chỉ 
huy rồi báo cáo đề nghị thủ trưởng cho 
tiếp cận địch. nguyễn văn chuyên lệnh 
cho vũ đình Rạng vứt thùng dầu phụ. 

 Lê thiết hùng trực tiếp dẫn trên 
hiện sóng, cho vũ đình Rạng vòng trái rồi 
liên tục thông báo tình hình địch. đường 
bay của vũ đình Rạng áp dần đường bay 
tốp B-52. tư lệnh đào đình Luyện trao 
đổi nhanh với Phó tư lệnh trần Mạnh rồi 
nhắc nhở ra đa quan sát máy bay địch bám 
đuôi khi vũ đình Rạng công kích. chiếc 
én bạc của vũ đình Rạng còn cách tốp 
B-52 chừng 20km, ông ra lệnh cho sân 
bay Anh Sơn và thọ Xuân chuẩn bị cho 
Rạng hạ cánh sau khi công kích trở về. 

vũ đình Rạng tiếp tục bám sát mục 
tiêu. Khi khoảng cách giữa Mig -21 với 
tốp B-52 chỉ còn khoảng 15km, Lê thiết 

hùng lệnh cho vũ đình Rạng mở máy ra 
đa. Bật công tắc, Rạng reo lên: “đã thấy 
B-52 ở cự li 11km, xin cho công kích!”. 
trung tá trần hanh hạ lệnh: “cho phép 
công kích!”. vũ đình Rạng tăng tốc độ 
tiếp cận tốp B-52 nhanh nhất, một chiếc 
B-52 đã được đưa vào vòng ngắm. vùng 
phóng đã xuất hiện, vũ đình Rạng nhẩm 
đếm một, hai, ba… cho đến khi chỉ còn 
cách chiếc B-52 dưới 2,5km, đường ngắm 
ổn định, vũ đình Rạng bấm nút phóng, 
một quả tên lửa lao vút về phía B-52, chớp 
lửa sáng rực bùng lên từ chiếc “pháo đài 
bay”. Ông làm động tác thoát li. Sau đó, 
phát hiện một chiếc B-52 khác, ông đặt 
máy ngắm và bám sát mục tiêu. đến cự li 
cho phép, vũ đình Rạng phóng tiếp quả 
tên lửa còn lại và thoát li về sân bay Anh 
Sơn hạ cánh an toàn.

 Kết quả chính xác trận tiến công của 
vũ đình Rạng thì sau này ông và đồng đội 
mới rõ. đoạn đối thoại sau đây giữa thiếu 
tá phi công, nhà văn Mỹ F.Wantterhahn, 

Phi công Vũ ĐìNH rạNG
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nguyên là phi công tham gia chiến đấu ở 
chiến trường việt nam với 180 lần bay vào 
vùng trời miền Bắc làm nhiệm vụ hộ tống 
các máy bay mang bom đánh vào hà nội, 
với Lê thành chơn, nguyên sĩ quan dẫn 
đường ở Sở chỉ huy B3, được ghi lại đã 
nói về số phận chiếc B-52 bị vũ đình Rạng 
bắn trúng:

 “Trong câu chuyện giữa tôi và 
F.Wantterhahn, anh ta nói: “Người Mỹ 
tuyên bố đã hạ được 103 chiếc MiG-17 
và MiG-21 trong khoảng thời gian từ 17/6 
đến 12/01/1973”.

 Tôi nói ngay: “Còn không quân 
chúng tôi bắn rơi 320 chiếc máy bay Mỹ, 
trong đó có hai chiếc B-52”.

Anh ta nói rất nghiêm chỉnh: “Ba 
chiếc B-52, chứ không phải hai”.

Tôi khẳng định: “Chỉ có hai B-52 
do hai phi công MiG-21 bắn rơi ngày 27 
và ngày 28/12/1972”. F.Watterhahn cười: 
“Còn một chiếc B-52 bị Không quân Bắc 
Việt bắn bị thương rất nặng, nó về đến 
Thái Lan thì bị “tiêu” . 

Tôi hỏi: - Sao vậy? 
F.Wantterhahn nói: “Nó bị bắn 

thủng thùng dầu bên trái, cháy nhưng dập 
được, một động cơ bị hỏng nặng, nó phải 
hạ cánh bắt buộc xuống sân bay Nakhom- 
Phanom và không bao giờ “sống” lại 
được nữa”.

Tôi mừng quá hỏi: - Năm nào ?
Anh ta nói: “Cuối năm 1971, tháng 

11, chuyện B-52 bị MiG bắn hỏng, đơn vị 
tôi ai cũng biết”. 

F.Watterhahn nói thêm: “Chiếc 
B-52 sau đó được tháo ra chở về Utapao… 
rồi bỏ đi”. 

như vậy, không quân ta đã hạ 3 máy 
bay B52. trong đó, người bắn hạ B52 đầu 
tiên là phi công vũ đình Rạng (ngày 20 
tháng 11 năm 1971) trong một trận đánh 
trên bầu trời khu 4; chỉ có điều chiếc B52 
đó không rơi tại chỗ mà bay về đến sân 
bay nakhom - Phanom trên đất thái Lan 
mới bị “chết” hẳn.

(Tổng hợp từ nhiều nguồn)
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Những con người 
góp phần làm nên huyền thoại

chiến thắng “hà nội - điện biên phủ trên không” là một trong những chiến công 
oanh liệt, đập tan cuộc tập kích chiến lược lớn nhất bằng không quân của mỹ, góp 
phần quyết định buộc mỹ phải ký hiệp định pari chấm dứt chiến tranh lập lại hòa 
bình ở Việt nam. trong chiến công to lớn ấy, có rất nhiều những cá nhân, ở  mọi 
lĩnh vực của cuộc chiến đấu, bằng ý chí cách mạng và bản lĩnh ngoan cường, đã 
đóng góp xứng đáng cho thắng lợi. tuy nhiên, một vài trang sách không thể giới 
thiệu đầy đủ được tất cả những con người quả cảm và anh hùng như vậy; mà chỉ 
xin được khái quát mang tính đại diện.

“hà nội - điện Biên Phủ trên 
không” là cuộc chiến đấu anh dũng, quật 
cường của quân dân thủ đô và miền Bắc 
trong suốt 12 ngày đêm (18 - 30/12/1972), 
chống lại cuộc tập kích đường không 
chiến lược bằng B52 của đế quốc Mỹ với 
mục đích sử dụng sức mạnh của B52 đưa 
miền Bắc việt nam trở lại thời kì đồ đá.                                

Máy bay B52 được giới quân sự 
Mỹ mệnh danh là “siêu pháo đài bay bất 
khả chiến bại”, là thần tượng của không 
lực hoa Kỳ và con át chủ bài trong chiến 
dịch có nhiệm vụ ném bom rải thảm đánh 
phá hủy diệt miền Bắc, mà trọng điểm là 
thủ đô hà nội, hải Phòng và các tỉnh lân 
cận. trong chiến dịch phòng không này, 
Bộ chỉ huy Quân sự ta đã xác định rõ đối 
tượng tác chiến chính của địch là B52, và 
lực lượng quân sự tiêu diệt B52 là bộ đội 
tên lửa, bộ đội pháo cao xạ và không quân 
việt nam. từ đó ta đã xây dựng được một 
thế trận phòng không ba thứ quân với sự 

tham gia của không quân, tên lửa phòng 
không, pháo cao xạ phòng không và lực 
lượng phòng không dân quân tự vệ. trong 
12 ngày đêm chiến đấu ác liệt này, các lực 
lượng phòng không của ta đã có sự hiệp 
đồng tác chiến nhuần nhuyễn, nhiều cá 
nhân và tập thể đã mưu trí, sáng tạo, dũng 
cảm trong chiến đấu, bắn rơi hàng chục 
pháo đài bay B52 và máy bay chiến thuật 
của địch, lập nhiều chiến công hiển hách 
và góp phần làm nên chiến thắng “hà nội 
- điện Biên Phủ trên không” chấn động 
toàn cầu.

 VỊ tư lệnh của nhỮng 
trận chiẾn trÊn Không

trong mỗi trận chiến đấu, để đi đến 
thắng lợi cần tới sức mạnh của cả tập thể. 
nhưng để dẫn dắt tập thể ấy chiến đấu và 
chiến thắng cần phải có một vị tư lệnh 
cầm quân có tài thao lược. đóng góp vào 
thắng lợi của chiến dịch “điện Biên Phủ 
trên không”, lịch sử việt nam luôn nhớ 
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Đồng chí Lê Văn Tri 
 (thứ 3 từ trái qua) 

báo cáo đồng chí Lê Duẩn
 và Thượng tướng 

Văn Tiến Dũng 
kế hoạch đánh máy 
bay B52 năm 1972

tới trung tướng Lê văn tri, vị tư lệnh của 
những chiến công trên bầu trời.

trên cương vị là tư lệnh Quân 
chủng phòng không- không quân, quán 
triệt chỉ thị của Quân ủy trung ương, 
tướng lê Văn tri cùng các đồng chí của 
mình đã xây dựng bản kế hoạch tác chiến 
đánh B52 của quân chủng phòng không 
- không quân. ngày 14/12/1972, Bản kế 
hoạch tác chiến đánh B52 đó được Bộ 
tổng tham mưu thông qua và tướng Lê 
văn tri là người trực tiếp chỉ huy chiến 
dịch phòng không năm 1972 lịch sử.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm: “tập 
trung mọi khả năng nhằm đối tượng chính 
là B52 mà tiêu diệt”, tư lệnh lê Văn tri 
đã đưa ra những kế hoạch và sách lược 
“chiến tranh nhân dân đất đối không” 
đánh B52, mang tính chất một chiến dịch 
phòng không tổng hợp, “quyết tâm đánh 
bại cuộc tập kích chiến lược của đế quốc 
Mỹ, tiêu diệt và bắn rơi nhiều B52, bắt 
sống nhiều giặc lái”.

trong cuộc chiến không cân sức 
giữa quân và dân việt nam với cường 

quốc Mỹ suốt 12 ngày đêm, 81 máy bay 
địch đã bị lực lượng quân chủng phòng 
không không quân và phòng không dân 
quân bắn hạ. điều đó khẳng định sách 
lược đúng đắn của Bộ tổng tham mưu 
và tư lệnh lê Văn tri, và chứng tỏ sức 
mạnh tổng hợp của thế trận phòng không 
ba thứ quân của quân đội việt nam.

con “mẮt thẦn” trÊn bẦU 
trỜi

có thể nói, trong chiến dịch điện 
Biên Phủ trên không 1972, binh chủng 
Ra đa có sự liên quan mật thiết đến tất 
cả các lực lượng quân sự tham gia chiến 
dịch. vượt mọi khó khăn gian khổ để 
đưa máy móc lên những điểm cao, bộ đội 
ra đa như những  “mắt thần” đêm ngày 
canh giữ vùng trời tổ quốc. những cánh 
sóng ra đa kịp thời phát hiện những tín 
hiệu trên không, đặc biệt phát hiện chính 
xác tín hiệu B52 giữa nền nhiễu dày đặc, 
kịp thời báo về Sở chỉ huy trung tâm để 
điều động các binh chủng triển khai chiến 
đấu. Do đó, lực lượng Ra đa giữ vai trò và 
nhiệm vụ hết sức quan trọng trong sự hiệp 
đồng tác chiến với các lực lượng khác.
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Bằng hệ thống gây nhiễu cực mạnh 
tác động trực tiếp lên tất cả các đài quan sát 
của ta, không lực Mỹ quyết tâm che giấu 
và biến lực lượng không kích trở nên tàng 
hình trên bầu trời. đối với những người 
lính ra đa, cuộc chiến với các phương tiện 
“chiến tranh điện tử” của Mỹ là cuộc chiến 
trí tuệ thầm lặng nhưng đầy gian khó. Qua 
nhiều ngày tháng nghiên cứu tìm tòi, với 
trí tuệ, sự sáng tạo, lòng quyết tâm vượt 
mọi khó khăn vì tình yêu tổ quốc, đã có 
lúc phải đánh đổi bằng những tổn thất hy 
sinh quyết tìm cho được điểm mạnh, điểm 
yếu của địch; những người lính ra đa đã 
“tìm được thù trong nhiễu”, tách được tín 
hiệu B52 ra khỏi nền nhiễu và các mục 
tiêu giả trên màn hình hiện sóng. “Màn 
hiện sóng là hình ảnh thu nhỏ của tổ 
quốc” là lời tâm huyết của đài trưởng ra 
đa tiểu đoàn 8, trung đoàn h93 nguyễn 
Văn giằng, thể hiện tình yêu sâu nặng 
với non sông đất nước. 

“vén màn nhiễu tìm thù” là câu 
khẩu hiệu của bộ đội ra đa trong “chiến 
tranh điện tử”. đó là câu hỏi và cũng là 
nhiệm vụ to lớn mà những cán bộ khoa 

học thuộc viện Kỹ thuật Quân sự phải 
tìm lời giải đáp. gS-tS thiếu tướng trần 
thức Vân, nguyên viện trưởng viện Kỹ 
thuật Quân sự kể về công việc thầm lặng 
của những nhà “khoa học chiến sĩ”: Không 
trực tiếp cầm súng chiến đấu trên chiến 
trường, nhưng những cán bộ khoa học tập 
trung nghiên cứu các thiết bị gây nhiễu từ 
những vật thật, là đống các thiết bị được 
cán bộ của viện thu về từ xác những chiếc 
máy bay bị lực lượng phòng không không 
quân bắn rơi; cho dù đã bị cháy xém, vỡ 
nát, lấm bùn đất, nhưng rất có giá trị đối 
với những người làm công tác nghiên cứu. 
từ những mẫu vật này, các nhà khoa học 
đã tìm cách khôi phục lại đèn phát nhiễu, 
đo được tín hiệu và công suất của nó. cộng 
với các thông tin thu được sau những lần  
hỏi cung phi công Mỹ tại “Khách sạn 
hilton - hà nội” về đội hình máy bay, số 
lượng máy bay, Ban nghiên cứu đã tìm 
ra cơ sở khoa học của việc hình thành các 
giải nhiễu trên mô hình ra đa, từ đó cùng 
với bên phòng không không quân có giải 
pháp “vạch nhiễu tìm thù”. 

Là người đầu tiên vẽ được đường 

Đồng chí 
Nguyễn Văn Giằng 

 trắc thủ giỏi của binh 
chủng ra đa đang trao 

đổi kinh nghiệm bắt mục 
tiêu bay thấp.
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Đài ra đa cảnh giới 
P-35 trong cuộc 

kháng chiến
 chống Mỹ

bay của B52 và đưa lên mạng tiêu đồ tại Sở 
chỉ huy, tiêu đồ viên nguyễn thị hường 
(trung đội 3, đại đội 3, Lữ đoàn thông tin 
26) đã giải mã các tín hiệu mooc-xơ từ các 
báo vụ viên ở các trạm ra đa tuyến trên 
truyền về, giải mã ra số lượng, ký hiệu 
loại máy bay, độ cao, vận tốc và thời gian. 
những đường chì xanh, đậm nét trên bảng 
tiêu đồ, theo nhịp tay của hường cứ kéo 
dài, kéo dài mãi từ hướng biên giới tây - 
nam đang lao thẳng về phía hà nội. nhờ 
sự phát hiện kịp thời đó, các binh chủng 
phòng không của ta đã chủ động chiến 
đấu và bắn hạ B52 ngay trong trận đánh 
đầu chiến dịch.

theo đại tá nghiêm đình tích 
(nguyên đài trưởng rađa P.35 - đại đội 45 
- trung đoàn ra đa 291 ngày ấy): “trong 
chiến dịch phòng không 12 ngày đêm cuối 
năm 1972, trung đoàn ra đa 291 là trung 
đoàn duy nhất đã phát hiện B-52 từ xa, 
bảo đảm cho tổ quốc không bị bất ngờ 
trước chiến dịch tập kích đường không 
chiến lược chủ yếu bằng máy bay B52 của 
Mỹ vào hà nội và hải Phòng. vì vậy, các 
lực lượng phòng không ở khu vực hà nội 
đã chuyển cấp chiến đấu sớm, bắn rơi tại 

chỗ máy bay B-52 ngay từ trận đầu, đêm 
đầu của chiến dịch”. Bộ đội ra đa đã mở 
đường cho các binh chủng phòng không 
liên tiếp lập nhiều chiến công, đập tan 
giấc mộng đưa “miền Bắc việt nam trở 
về thời kì đồ đá” của đế quốc Mỹ.

“rồng lỬa thăng long” Và 
nhỮng chiẾn công hiỂn hách

chiến thắng “điện Biên Phủ trên 
không” là chiến công lớn của quân dân 
miền Bắc. trong chiến công chung ấy, 
Binh chủng tên lửa là đơn vị đã lập thành 
tích xuất sắc nhất, bắn rơi 34 máy bay 
trong đó có 29 pháo đài bay B52. Mặc 
dù vũ khí khí tài quân sự chưa nhiều và 
không hiện đại bằng phía địch, đã có lúc 
xảy ra tình trạng thiếu đạn cho đơn vị tên 
lửa, nhưng bằng kinh nghiệm chiến đấu 
và bản lĩnh của người lính phòng không 
kinh qua chiến đấu, các chiến sĩ bộ đội tên 
lửa đã phát huy lối đánh sáng tạo, độc đáo 
trong từng trận đánh làm kẻ thù khiếp sợ. 

Là tiểu đoàn tên lửa có lối đánh 
thông minh, quả cảm, đạt hiệu quả chiến 
đấu cao, tiểu đoàn 77 trung đoàn 257 đã 
lập chiến công oanh liệt, bắn rơi 4 B52, 
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trong đó có 3 chiếc rơi tại chỗ. Bốn mươi 
năm đã trôi qua nhưng kí ức những trận 
đánh trong 12 ngày đêm lửa khói vẫn 
vẹn nguyên trong tâm trí ông đinh thế 
Văn - nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu 
đoàn tên lửa 77. được giao nhiệm vụ 
bảo vệ không phận hướng tây - tây Bắc 
thành phố, cả tiểu đoàn hừng hực khí thế 
quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trên trận 
địa. Rút kinh nghiệm trận đầu đánh chưa 
thành công, tiểu đoàn trưởng đinh thế 
Văn quyết định sử dụng cách đánh bằng 
phương pháp “phát sóng đánh nửa góc” 
đã huấn luyện thuần thục, cách đánh mà 
kíp chiến đấu cho là chắc ăn nhất để tiêu 
diệt B-52 trong nền nhiễu tích cực, cường 
độ lớn. đó là chọn thời cơ phát sóng, chọn 
chế độ bắn thông minh. Bắt được mục tiêu 
ở cự ly 27km, phóng ở 24km. hai quả đạn 
nổ ở cự ly 20 và 19km. Mục tiêu bốc cháy 
sáng rực trên nền trời. chiến công đầu tiên 
đã tạo cho toàn bộ kíp chiến đấu sự khích 
lệ và niềm tin vào cách đánh B52, để tiểu 
đoàn 77 tiếp tục lập công ở những trận 
chiến đấu sau.  

góp phần nối dài thêm bảng thành 
tích chiến công bắn rơi B52 là tiểu đoàn 

tên lửa 57, trung đoàn 261 đoàn tên lửa 
Loa thành. người tiểu đoàn trưởng chỉ 
huy trận chiến đấu ngày ấy nay là trung 
tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân nguyễn Văn phiệt - nguyên Phó tư 
lệnh Quân chủng Phòng Không - Không 
Quân. trong những chiến công đó, trận 
đánh đêm 20 rạng sáng 21/12/1972 với 
quyết tâm “1 đạn - 1 B52” luôn để lại trong 
tâm trí của ông nhiều kỷ niệm khó phai. 
trước tình hình thiếu đạn tên lửa trên toàn 
các đơn vị, tiểu đoàn 77 cũng chỉ còn 3 
quả đạn (đủ đánh 1 trận), tiểu đoàn trưởng 
nguyễn Văn phiệt đã bàn với chính trị 
viên xin cấp trên cho đánh từng quả một 
để có thể đánh được 3 trận và  hứa sẽ đánh 
thắng. Phát hiện tín hiệu B52, ông ra lệnh 
phóng đạn nhưng quả đạn không đi. Lập 
tức ra lệnh phóng tiếp quả đạn thứ 2, đến 
cự ly 25km thì đạn nổ, chiếc B52 bị tiêu 
diệt. chưa kịp vui mừng chiến thắng, chỉ 
5 phút sau, tốp B52 sau bay vào, trận thứ 
hai bắt đầu. Quả đạn cuối cùng được ông 
hạ lệnh phóng lên, thì trắc thủ đột nhiên 
báo cáo nhiễu thông tin trên cả hai màn 
góc tà và phương vị đều tách dải. Không 
một giây chần chừ, đồng chí Kiên hạ lệnh: 

Kíp chiến đấu
 Tiểu đoàn 77 do Tiểu 

đoàn trưởng 
Đinh Thế Văn (người 
thứ hai, từ phải sang 
trái) chỉ huy, đã bắn 

rơi tại chỗ nhiều máy 
bay B52 trong chiến 

dịch phòng không 
tháng 12 năm 1972
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“Ta bám sát dải cao, phương vị bám sát 
dải phải, thống nhất bám vào một mục 
tiêu”. Đó là một quyết định đúng thời cơ, 
chính xác, nếu không như thế mà mỗi trắc 
thủ bám vào dải nhiễu của mỗi chiếc khác 
nhau thì chắc chắn không diệt được mục 
tiêu. Quả đạn tiếp tục bay đến cự ly 24km, 
đạn nổ. Chiếc B52 đó rơi ở chợ Thá, gần 
Núi Đôi (nay thuộc huyện Sóc Sơn) và 
cũng là chiếc máy bay Mỹ cuối cùng bị ta 
bắn rơi trong trận chiến đấu đêm 20 rạng 
ngày 21/12/1972 ở Hà Nội. vâng, trong 
chiến đấu, thời cơ là điều quan trọng nhất. 
nắm được thời cơ, kết hợp với sự sáng 
tạo, khả năng phán đoán tình hình, vận 
dụng nhuần nhuyễn những kiến thức cơ 
bản với thực tế chiến trường đã làm nên 
thành công. trong 12 ngày đêm chiến 
dịch  bảo vệ thủ đô, tiểu đoàn tên lửa 57 
do tiểu đoàn trưởng nguyễn văn Phiệt 
chỉ huy đã bắn rơi 8 máy bay Mỹ, trong 
đó có 4 “siêu pháo đài bay” 
B52. điều đáng nói là cách 
đánh B52 đầy tính sáng tạo 
và quyết tâm của ông cùng 
các cộng sự tiểu đoàn 57 đã 
mang lại hiệu quả chiến đấu 
cao trong tình huống thiếu 
đạn toàn đơn vị. “Rồng lửa 
thăng Long” đã vươn mình 
đốt cháy B52, bảo vệ vững 
chắc vùng trời hà nội.

Bên cạnh lực lượng bộ 

đội tên lửa phòng không đánh trả B52 ở 
tầm cao, bộ đội pháo cao xạ cũng đóng 
một vai trò chủ chốt trong thế trận phòng 
không với nhiệm vụ chủ yếu đánh máy 
bay chiến thuật, bảo vệ những mục tiêu 
trọng yếu và các trận địa tên lửa. Phát huy 
truyền thống chiến đấu anh hùng từ chiến 
dịch điện Biên Phủ đến cuộc chiến chống 
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bộ 
đội pháo cao xạ cùng đã phối hợp với các 
đơn vị phòng không khác, cùng quân tự 
vệ hà nội giăng kín lưới lửa dày đặc trên 
nền trời hà nội và miền Bắc. Dưới làn 
bom dày đặc do B52 trút xuống, những 
chiến sĩ bộ đội pháo cao xạ bất chấp hiểm 
nguy, nhưng quyết không chịu rời mâm 
pháo, sẵn sàng hy sinh kéo địch về phía 
mình và chia lửa cùng các đơn vị bạn. 
Pháo cao xạ cùng với các trận địa tên lửa 
phòng không, không quân và các loại hỏa 
lực phòng không tầm trung, tầm thấp của 

Tiểu đoàn trưởng
 Nguyễn Văn Phiệt 

(ngoài cùng, bên phải) dùng phấn 
trắng viết bảng trao đổi phương án 

diệt B52 cùng đồng đội



120

HuyềN tHoại Hà Nội - điệN biêN pHủ trêN kHôNg

lực lượng tự vệ và dân quân thủ đô tạo 
nên một hệ thống hỏa lực liên hoàn, rộng 
khắp nhiều tầng, nhiều lớp, có hiệu quả, 
tiêu diệt các phương tiện xâm nhập và tập 
kích đường không của đế quốc Mỹ. Suốt 
trong 12 ngày đêm ác liệt đó, các chiến 
sĩ bộ đội pháo cao xạ, bộ đội súng máy 
đã anh dũng chiến đấu, bắn hạ hàng chục 
máy bay chiến thuật, góp phần bảo vệ 
vững chắc các trận địa tên lửa. 

nhỮng chiẾn công trÊn 
bẦU trỜi đÊm

trong chiến dịch “hà nội - điện 
Biên Phủ trên không” 40 năm về trước, có 
một đơn vị phòng không đã ghi tên mình 
vào lịch sử, đó là đoàn Không quân Sao 
đỏ. những năm 1971-1972, không quân 
nhân dân việt nam mới có chưa đầy 10 
phi công Mig-21 có khả năng đánh đêm. 
các trung đoàn không quân được bố trí ở 
các sân bay dã chiến bên ngoài hà nội, 
khi được lệnh là cất cánh đánh B52 và lực 
lượng máy bay chiến thuật. Song, chính 
các sĩ quan trẻ này đã bắn hạ những chiếc 

B52 siêu hạng được bảo vệ “tận răng”, góp 
phần quan trọng vào thắng lợi “điện Biên 
Phủ trên không” lịch sử.

ngày 27/12/1972 có thể coi là một 
sự kiện của không quân việt nam khi bắn 
rơi B52 với chiến công đầu tiên của phi 
công phạm tuân - người con ưu tú quê 
hương thái Bình. Anh là phi công việt 
nam đầu tiên bắn rơi pháo đài bay B52 
bằng chiếc Mig-21 trong chiến 12 ngày 
đêm. cũng như những đồng đội của mình, 
anh mang trong mình quyết tâm bắn hạ 
B52 trừng trị kẻ thù, bảo vệ hà nội - trái 
tim của cả nước. đêm 27/12, chiếc Mig-
21 do phạm tuân điều khiển được lệnh cất 
cánh từ sân bay Yên Bái, đổi chiến thuật 
bay vòng sang Lào rồi bất ngờ bẻ ngược 
lại đột nhập vào đội hình dày đặc máy bay 
Mỹ đang tiến vào bầu trời hà nội giữa 
đêm đen, đôi lúc lại bùng sáng sau những 
tiếng bom nổ lớn. Dưới sự chỉ dẫn của Sở 
chỉ huy mặt đất, với vận tốc bay lên đến 
1.200km/h (gấp đôi tốc độ bay của địch), 
áp sát chỉ cách đuôi chiếc B52 khoảng 
1.500m, Phạm tuân nhấn nút phóng hai 

Phi công Phạm Tuân 
sau khi bắn rơi B52 

trở về
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quả tên lửa. chiếc B52 bùng cháy... được 
phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi thành 
tích bắn rơi B52, anh chia sẻ: “Phải sau 
9 ngày chiến đấu, không quân việt nam 
mới bắn rơi được B52. đó là do những 
ngày đầu chiến thuật của chúng ta chưa 
phù hợp nên không nắm được thời cơ. 
Sau đó không quân ta đã kịp thời rút kinh 
nghiệm và điều chỉnh phương án chiến 
đấu, thay đổi khéo léo và sáng tạo nên đã 
dành chiến thắng. đây là chiến công của 
tập thể vì có hàng nghìn người tham gia 
trận đánh, thành tích của tôi là người nhấn 
nút phóng quả tên lửa, chứ đây là công lao 
của tập thể. tôi sẽ không làm được gì nếu 
không có đồng đội”. 

Không quân việt nam luôn nhớ tới 
chiến công quả cảm của người phi công 
Anh hùng Vũ xuân thiều đêm 28/12, 
khi anh cùng chiếc Mig-21 của mình đã 
biến thành quả tên lửa thứ 3 lao thẳng 
vào chiếc B52 của Mỹ.  Là sinh viên năm 
cuối của trường đại học Bách Khoa, đang 
chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp ngành vô 
tuyến điện, năm 1965 vũ Xuân thiều tình 
nguyện nhập ngũ và được chọn vào Binh 
chủng Không quân, được cử đi học lái 
máy bay Mig-21 ở Liên Xô. năm 1968, 
tốt nghiệp về nước, anh được điều về phi 
đội 5 trung đoàn Sao đỏ, huấn luyện 
bay và chiến đấu đêm; Vũ xuân thiều 
là một trong những phi công bay giỏi của 
Không quân Sao đỏ. trong chiến dịch 
“điện Biên Phủ trên không”, sau khi rút 
kinh nghiệm đánh B52 của phạm tuân, 
Vũ xuân thiều hạ quyết tâm: “Lần sau 
khi phát hiện B52, xin phép cho tôi được 
xuất kích tiêu diệt. Bắn mà B52 không rơi 
tại chỗ, tôi sẽ xin lao thẳng vào nó.” tối 
28/12, từ sân bay dã chiến cẩm thủy, Vũ 
xuân thiều nhận lệnh xuất kích khi B52 
bắt đầu đánh phá. trên vùng trời Sơn La, 
anh tiếp cận chiếc B52 và phóng 2 quả tên 

lửa làm chiếc B52 bị thương, nhưng không 
rơi. Xin phép Sở chỉ huy mặt đất công 
kích lần 2, chiếc Mig-21 do phi công Vũ 
xuân thiều điều khiển đã lao thẳng vào 
chiếc B52, làm nó bốc cháy và rơi tại chỗ. 
Vũ xuân thiều đã anh dũng hy sinh khi 
quyết tâm thực hiện ước mơ cao đẹp của 
mình. Anh trở thành một cảm tử quân với 
ý chí quyết tử khi thực hiện nhiệm vụ cao 
cả của mình. trên bầu đêm 28/12 năm ấy, 
giữa bao luồng ánh sáng của bom đạn và 
của máy bay B52 bốc cháy là vầng sáng 
mang tên vũ Xuân thiều. chiến công của 
anh đã được nhiều sách và báo chí Mỹ viết 
và ca ngợi. và hiện nay, trên bàn thờ vũ 
Xuân thiều tại số nhà 21 phố đặng Dung, 
có một chiếc đồng hồ Quân chủng không 
quân tặng gia đình đã được đặt cố định ở 
9 giờ 45 phút đêm, thời khắc vinh quang 
mà người phi công Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân vũ Xuân thiều đã hy 
sinh anh dũng khi mới 27 tuổi. 

ngày 27 và 28/12/1972, không quân 
việt nam cũng xuất sắc bắn rơi 2 máy 
bay F4 và 1 máy bay RA - 5c. Bên cạnh 
những phi công lái máy bay còn có Sở chỉ 
huy mặt đất và những hoa tiêu tiêu đồ (sĩ 
quan dẫn đường hỗ trợ các phi công lái 
máy bay Mig đánh máy bay Mỹ). Bằng 
kinh nghiệm của mình, những sĩ quan dẫn 
đường đã dẫn dắt phi công vượt qua những 
tốp máy bay địch, tiếp cận mục tiêu B52 
và khai hỏa. những cái tên như lê thành 
chơn, lê thiết hùng, lê liên, đặng 
Dũng… là những sĩ quan dẫn đường giàu 
kinh nghiệm trong các trận đánh, đã thầm 
lặng góp phần giúp các phi công bắn rơi 
máy bay Mỹ, làm nên chiến công oanh liệt 
của Không quân việt nam. cựu thiếu tá 
Lê thành chơn đã từng khẳng định: “Lực 
lượng quân sự trong chiến dịch giữa ta và 
Mỹ khi đó chênh lệch đến 1/200. chúng 
ta thắng được là nhờ trí tuệ và lòng quả 
cảm. để gây bất ngờ, Mig-21 của ta xuất 
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kích bay vòng sang Lào, đánh “thọc nách” 
đội hình bay của địch. địch phá sân bay 
chính thì ta dùng sân bay nhỏ, dã chiến. 
nhờ đó mà không quân việt nam đã làm 
được điều kì diệu là bắn rơi pháo đài bay 
B52, quấy rối đội hình địch, hỗ trợ đắc lực 
cho tên lửa, pháo cao xạ lập công”. 

nhỮng ngưỜi “đi trước 
Về saU”

thầm lặng góp phần vào chiến 
thắng của chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử 
ấy, có chiến công của những cán bộ, chiến 
sĩ hậu cần, những con người sau mỗi trận 
đánh lại nhanh chóng đi xuống từng trận 
địa, kiểm tra và bổ sung kịp thời đạn dược, 
kỹ thuật phục vụ chiến đấu. 

Một trong nhiều chiến công thầm 
lặng hơn 40 năm trước ấy của thượng úy 
- Kỹ sư nguyễn ngọc lạc - Phòng vũ 
khí Phòng không cục Quân khí. đang 
công tác ở phòng quân giới (cục Quân 
khí), nghe tin có một Ra đa K860 bị hỏng 
đang chờ sửa chữa, ông liền xin xuống 
xưởng quân giới để xem mức độ hỏng 
hóc thế nào, và sửa chữa theo hướng đã 
tự mình nghiên cứu. Mất hai năm tự mày 
mò và tìm ra cách sửa chữa, ông đã mạnh 
dạn thay đổi thiết kế, cải tiến Ra đa K860, 
chuyển ứng dụng từ hỗ trợ pháo cao xạ 
sang hỗ trợ tên lửa sang hỗ trợ tên lửa xác 
định chính xác mục tiêu máy bay B52 
trong vòng 30km, đủ thời gian cho người 
chỉ huy và trắc thủ quyết định phóng tên 
lửa. Sự sáng tạo này của ông và đồng đội 
đã được Bộ tư lệnh Phòng không Không 
quân cho nhanh chóng triển khai cải tiến 
toàn bộ Ra đa K860, kịp thời chiến đấu 
và lập nhiều chiến công trong chiến dịch 
12 ngày cuối năm 1972 lịch sử. Kết thúc 
chiến dịch “điện Biên Phủ trên không”, 
kỹ sư nguyễn ngọc lạc được chọn làm 
báo cáo để tuyên dương Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân việt nam, nhưng 

đến nay ông vẫn chưa được trao tặng danh 
hiệu cao quý đó. tuy nhiên, ông vẫn luôn 
có trách nhiệm, tận tâm tận lực đóng góp 
cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, bởi 
ông quan niệm “ khi mình làm mình có 
nghĩ sẽ được đề nghị phong Anh hùng 
đâu”. nhưng chính những “chiến công 
thầm lặng” của những người như ông 
nguyễn ngọc Lạc đã góp phần to lớn cho 
thắng lợi của dân tộc việt nam.

chuẩn bị chiến dịch 12 ngày đêm 
“điện Biên Phủ trên không”, cục kỹ thuật 
Phòng không - Không quân được giao 
nhiệm vụ chuẩn bị đạn cho tên lửa đánh 
B52. trung tướng lưu hữu sắt, nguyên 
cục trưởng cục Kỹ thuật Phòng không - 
Không quân, là người trực tiếp chỉ huy 
các đơn vị đảm bảo đạn dược cho các trận 
địa hỏa lực. Kế hoạch tổ chức lắp ráp đạn 
tên lửa được triển khai chu đáo. Bình quân 
mỗi tiểu đoàn tên lửa được trang bị khoảng 
2 cơ số đạn với các tham số kỹ thuật có hệ 
số bảo đảm tốt nhất. với khẩu hiệu “tất 
cả cho chiến đấu!”, “tất cả cho sản xuất 
đạn tên lửa”, những dây chuyền lắp ráp 
đạn tên lửa phục vụ chiến đấu được vận 
hành hết công suất. tuy nhiên, khi bước 
vào chiến dịch, trước sức “tiêu thụ” đạn 
quá lớn, chỉ sau hai ngày đêm chiến đấu 
đã xảy ra tình trạng thiếu đạn trên hầu hết 
các đơn vị tên lửa. nhận nhiệm vụ giải 
quyết vấn đề đạn tên lửa, đảm bảo đầy đủ 
cơ số đạn cho các đơn vị tên lửa đánh B52, 
ông Sắt phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến 
việc sản xuất chậm là do chỉ có một dây 
chuyền lắp ráp đạn tên lửa, trong khi vật 
tư sản xuất lại để riêng lẻ tại 3 bãi. Muốn 
vận chuyển vật tư đến dây chuyền sản xuất 
thì bãi nào cũng cần phải có cần cẩu, trong 
khi cả ba bãi chứa chỉ có duy nhất một 
chiếc cần cẩu. thêm nữa,“qua ba đêm 
làm việc cật lực, anh em quá mệt mỏi, mắt 
thâm quầng, chân tay rã rời. Thiếu đèn 
pin để làm đêm, thiếu vải bạt, nilông che 
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mưa. Mặc dù tiểu đoàn phó Nguyễn Huy 
đã tổ chức phát động phong trào “Thi đua 
quyết thắng B52”, 100% quân số, kể cả 
anh em đang yếu mệt, đều công tác với 
quyết tâm cao nhưng năng suất sản xuất 
đạn tên lửa vẫn thấp, nhiều anh em đã ngủ 
gục bên máy”. nhằm khắc phục tình trạng 
trên, ông Sắt đề nghị tư lệnh quân chủng 
điều tiểu đoàn kỹ thuật của đoàn 274 vừa 
từ Quảng trị ra đang chờ nhiệm vụ, tăng 
cường cho dây chuyền sản xuất đạn tên 
lửa của tiểu đoàn 80, điều đội lắp ráp đạn 
của Xưởng A31 xuống tăng cường tiếp 
cho tiểu đoàn 80. việc sản xuất đạn tên 
lửa được chia một ngày ra ba kíp, vật tư 
tại ba bãi được tập trung lại một nơi, dây 
chuyền sản xuất làm việc liên tục. cục 
hậu cần Quân chủng liền cho mở kho, 
xuất đường, sữa, thịt hộp, lương khô  để 
bồi bổ sức khỏe cho các anh em các tiểu 
đoàn kỹ thuật. cả những viên thuốc làm 
dịu thần kinh, chống cơn buồn ngủ cũng 
được gửi đến tận tay chiến sĩ.  họ làm việc 
lặng lẽ mà đầy quyết tâm. những quả đạn 
mang dòng chữ “trả thù cho đồng bào 
hà nội” bằng sơn trắng lần lượt rời dây 

chuyền sản xuất theo các xe tZM về các 
tiểu đoàn hỏa lực tên lửa. trong ánh lửa 
của bom đạn, những quả đạn tên lửa vừa 
“bóc tem” được chuyển đến đặt ngay trên 
bệ phóng. có những quả đạn chỉ ít phút 
sau khi hoàn tất đã lao vút lên trời tìm diệt 
máy bay B52. chưa bao giờ cuộc đời của 
những quả đạn tên lửa được sản xuất ra 
lại nhanh chóng được gánh vác nhiệm vụ 
vinh quang đến như vậy...

thắng lợi của chiến dịch “điện Biên 
Phủ trên không”, bên cạnh những chiến 
công của các lực lượng quân sự còn có 
sự góp công thầm lặng của biết bao người 
dân, những công nhân, giáo viên, bác 
sĩ... đã góp sức mình cho chiến dịch. Một 
trong số đó là giáo sư - Bác sĩ tôn thất 
tùng, người đã trực tiếp chỉ huy công tác 
cấp cứu phẫu thuật người bị thương trong 
suốt 12 ngày đêm của chiến dịch.

nhắc đến gS - BS tôn thất tùng 
là nói đến vị bác sĩ nổi tiếng trong nền 
y học hiện đại việt nam, một người luôn 
đam mê nghiên cứu khoa học trong lĩnh 
vực y học hiện đại, và có nhiều công trình 

Giáo sư - Bác sĩ
Tôn Thất Tùng

và các đồng nghiệp
trong những ngày 

B52 ném bom Hà Nội
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khoa học nổi tiếng thế giới. Không chỉ 
trực tiếp làm công tác phẫu thuật cho các 
thương bệnh binh suốt 56 ngày đêm chiến 
dịch điện Biên Phủ 1954, đến chiến dịch 
điện Biên Phủ trên không năm 1972, gS-
BS tôn thất tùng lại cùng tập thể y bác 
sĩ Bệnh viện việt đức kiên trì bám trụ, 
tổ chức tốt công tác cứu thương tại Bệnh 
viện việt đức.

 12 ngày đêm hà nội khói lửa ngút 
trời là 12 ngày đêm tập thể y bác sĩ bệnh 
viện việt đức dưới sự chỉ huy của gS 
tôn thất tùng liên tục làm việc, phẫu 
thuật cấp cứu thương binh và dân thường 
bị trúng bom Mỹ. Làm việc từ sáng tới 
đêm bên bàn mổ, chỉ kịp thay găng tay mà 
không kịp thay quần áo mổ, tập thể cán bộ 
bác sĩ, y tá, sinh viên y khoa ở tất cả các 
khoa Bệnh viện việt đức phối hợp làm 
việc nhịp nhàng, quên ăn quên ngủ vì mục 
đích cao cả “cứu người”. gS tôn thất 
tùng như ngọn lửa soi đường chỉ lối, dẫn 
dắt tập thể y bác sĩ Bệnh viện việt đức 
thêm sức mạnh làm việc. trong chiến dịch 
này, bệnh viện việt đức đã cứu chữa thành 
công hơn 1000 trường hợp bị thương với tỉ 
lệ tử vong dưới 3%. năm 1973, Bệnh viện 
việt đức đã được nhà nước tặng thưởng 
huân chương Kháng chiến hạng nhất cho 

những thành tích cứu thương trong chiến 
dịch điện Biên Phủ trên không.      

12 ngày đêm chiến dịch đánh trả 
cuộc tập kích đại quy mô của không lực 
hoa Kỳ, quân dân miền Bắc đã chứng 
minh cho đế quốc Mỹ và cả thế giới thấy 
được tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước 
nông nàn và ý chí chiến đấu kiên cường 
bất khuất của một dân tộc nhỏ bé nhưng 
đầy kiêu hãnh. Xin được nhắc lại lời của 
thiếu tá lê thành chơn: “Lực lượng 
quân sự giữa ta với địch chênh lệch tới 
1/200, nhưng chúng ta đã  thắng nhờ trí 
tuệ, ý chí sắt đá và lòng quả cảm”. để đạt 
được thắng lợi này, ta đã phải đánh đổi 
bằng rất nhiều xương máu và sự hy sinh 
của biết bao người con ưu tú, những anh 
hùng của dân tộc việt nam. chiến thắng 
vang dội này là thành quả của cả một tập 
thể những cá nhân ưu tú, những con người 
luôn đặt hai tiếng tỔ QuỐc ở trong tim. 
Quả thật, nếu không nặng tình yêu đất 
nước, sẽ không có được ý chí và nghị 
lực, hiên ngang trong mưa bom bão đạn 
để đánh thắng quân thù, lập những chiến 
công và làm nên một kì tích “điện Biên 
Phủ trên không” đi vào lịch sử nhân loại. 

(Tổng hợp)



LƯU DANH CÁC LIỆT SỸ 
đÃ ANH DŨNG HY SINH VÌ SỰ BÌNH YÊN 

CỦA BẦU TRỜI TỔ qUỐC
hơn 7000 cán bộ, chiến sỹ thuộc Quân chủng phòng không - 

Không quân đã anh dũng hy sinh vì sự bình yên của bầu trời Tổ quốc. 
Trong những trang sách thấm đẫm lòng tri ân này, Ban biên tập đã trân 
trọng lưu danh các anh, các chị với lòng biết ơn sâu nặng. 

Chúng tôi đã nhiều lần đến thăm viếng vong linh các liệt sỹ tại 
đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ của Quân chủng phòng không 
- Không quân nằm trên đường Trường Chinh, quận đống đa, hà Nội. 
Những tấm Bia lớn khắc tên các liệt sỹ được dựng lên - Tên các anh, 
các chị màu trắng nổi trên nền đỏ, trang trọng, linh thiêng bên bàn thờ 
nghi ngút khói hương. Và, hơn 7000 dòng tên từ  những tấm Bia lớn 
ấy, chúng tôi đã thắp nén tâm nhang xin các liệt sỹ để được đưa vào 
trang sách thiêng hUyỀN Thoại hà NỘi - điệN BiêN phủ TrêN 
KhÔNg, để lưu giữ mãi trong ký ức lòng người, trong ký ức của sự tri 
ân, đáp ứng nguyện vọng cháy bỏng của người thân và đồng đội của 
các liệt sỹ. Toàn bộ những dòng tên liệt sỹ đã khắc trên Bia tưởng niệm, 
Ban biên tập đã trân trọng lưu danh đầy đủ với ý thức và tình cảm chân 
thành nhất của những người mang ơn các liệt sỹ, đang được thụ hưởng 
cuộc sống hòa bình hôm nay.

Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan, danh sách liệt sỹ 
trong cuốn sách thiêng này có thể còn chưa lưu danh được đầy đủ toàn 
bộ dòng tên các liệt sỹ thuộc lực lượng bộ đội phòng không - Không 
quân đã hy sinh cả trong chiến tranh và trong hòa bình khi làm nhiệm 
vụ (mà trong nhà bia chưa có tên)... Ban biên tập sách xin vong linh 
các liệt sỹ cùng thân nhân và đồng đội của các liệt sỹ lượng thứ.



Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ lực lượng Phòng không - Không quân



CHIẾN THẮNG
“HÀ NộI - đIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” 

 đỈNH CAO CỦA
 PHòNG KHÔNG NHÂN DÂN VIỆT NAM

phòng không nhân dân (pKND) là một bộ phận của nền quốc phòng 
toàn dân và chiến tranh nhân dân, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, 
sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, từ Trung ương 
đến địa phương. pKND được hình thành trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân pháp xâm lược và phát triển từng bước trong cuộc kháng chiến 
chống mỹ, cứu nước nói chung, chống chiến tranh phá hoại bằng không 
quân và hải quân của mỹ (từ năm 1964 đến năm 1972) trên miền Bắc 
nước ta, nói riêng. đỉnh cao của pKND là chiến dịch “điện Biên phủ 
trên không”, diễn ra vào cuối tháng 12 năm 1972, đập tan cuộc tập kích 
đường không chiến lược bằng máy bay B-52 của mỹ vào hà Nội, hải 
phòng và các địa phương lân cận của quân và dân ta. 
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chiến thắng “hà nội - điện biên 
phủ trên không” đã góp phần tạo 
ra thế và lực mới cho sự nghiệp 

giải phóng miền nam, thống nhất đất 
nước của nhân dân ta, thể hiện đường 
lối chính trị, đường lối quân sự đúng 
đắn của đảng ta, của chân lý “Không 
có gì quý hơn độc lập tự do”.

vào những ngày cuối tháng 12 cách 
đây tròn 40  năm, để tạo thế trên bàn đàm 
phán, đế quốc Mỹ đã leo thang đưa không 
quân chiến lược tập kích miền Bắc, với 
tuyên bố “đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ 
đá”. Song đế quốc Mỹ đã bị thất bại nặng 
nề, dân tộc việt nam lại tiếp tục ghi thêm 
vào trang sử hào hùng của dân tộc một 
“điện Biên Phủ trên không” ngời sáng.

đây là cuộc chiến tranh phá hoại 
bằng không quân lớn nhất từ sau đại chiến 
thế giới lần thứ 2. trong cuộc tập kích này, 
đế quốc Mỹ đã huy động một lực lượng 
vũ khí trang bị kỹ thuật lớn chưa từng có, 
gồm 193 máy bay chiến lược B52, chiếm 
gần 50% tổng số máy bay B52 đang được 
sử dụng của toàn nước Mỹ; 1.077 máy bay 
chiến thuật bằng 31% tổng số máy bay 
chiến thuật của Mỹ ở đông nam Á, hơn 

15.000 tấn bom đạn và hầu hết các loại vũ 
khí trang bị kỹ thuật hiện đại. trong đó 
mục tiêu chủ yếu được Mỹ coi là điểm tựa 
phòng không cuối cùng phải tập trung tấn 
công phá hoại là hà nội, hải Phòng.

chính tổng thống Mỹ ních-xơn 
khi đó, người trực tiếp phê chuẩn kế hoạch 
ném bom hà nội, hải Phòng đã tuyên bố: 
“Bằng cuộc tập kích đường không chiến 
lược này chúng ta sẽ bắt hà nội phải quỳ 
gối”, sẽ đưa “Miền Bắc việt nam trở về 
thời kỳ đồ đá”. còn cộng sự của ông ta là 
cố vấn đặc biệt hen - ri Kít-xinh-giơ cũng 
từng nói: “nước Mỹ chúng ta mạnh đến 
mức trong vấn đề việt nam không có từ 
thất bại”.

 với đường lối chiến tranh nhân 
dân đúng đắn và nghệ thuật quân sự tài 
tình của việt nam, với tầm nhìn xa, trông 
rộng, đảng và Bác hồ đã sớm chỉ đạo bộ 
đội Phòng không - Không quân chuẩn bị 
tinh thần và lực lượng để đánh máy bay 
B.52 và các loại máy bay chiến thuật khác. 
ngày 19/7/1965, khi đến thăm trung đoàn 
pháo cao xạ 234, Bác hồ đã căn dặn bộ 
đội Phòng không - Không quân: “Dù đế 
quốc Mỹ có lắm súng nhiều tiền, dù chúng 

Chiến thắng 
“Hà Nội - điện Biên Phủ trên không” 

khẳng định chân lý
 “Không có gì quý hơn độc lập tự do” 
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có B.57, B.52 hay bê gì đi chăng nữa, từng 
ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều 
hơn nữa ta cũng đánh mà đã đánh là nhất 
định thắng”.

thực hiện lời dạy của Bác và sự chỉ 
đạo của Bộ Quốc phòng, ngay từ giữa năm 
1966 Quân chủng Phòng không - Không 
quân đã điều động trung đoàn tên lửa 238 
vào tuyến lửa vĩnh Linh tìm hiểu và đánh 
máy bay B. 52. Sau đó, Quân chủng tiếp 
tục đưa thêm các đơn vị tên lửa, không 
quân cùng nhiều cán bộ vào Khu 4 để chi 
viện cho chiến dịch trị - thiên và tìm 
hiểu, nghiên cứu cách đánh B.52. với tinh 
thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng 
tạo, không sợ hy sinh gian khổ, cán bộ, 
chiến sỹ Phòng không - Không quân đã 
lập công xuất sắc, ngày 17/9/1967 đã bắn 
rơi máy bay B52 của Mỹ, tìm ra được cách 
đánh hiệu quả bằng các loại vũ khí trang 
bị kỹ thuật hiện có của ta. từng bước hoàn 
thiện tài liệu “cách đánh B52”. đến tháng 
12/1972 toàn Quân chủng đã hoàn thành 
phương án đánh máy bay B.52 bảo vệ 
hà nội, hải Phòng và miền Bắc Xhcn. 
ngày 14/12/1972, khi những người cầm 

quyền nhà trắng và Lầu năm góc gửi 
công hàm cho chính phủ ta đòi sửa đổi 
và trì hoãn hiệp định Pa ri, tuyên bố tiếp 
tục mở cuộc chiến tranh phá hoại đối với 
miền Bắc, chúng ta đã hoàn tất mọi công 
tác chuẩn bị, toàn Quân chủng đã sẵn sàng 
bước vào cuộc đọ sức mới.

Bằng sức mạnh của chiến tranh 
nhân dân và lực lượng phòng không ba 
thứ quân đã tạo thành sức mạnh tổng hợp 
của cả miền Bắc Xhcn, trong đó Bộ đội 
Phòng không - Không quân là lực lượng 
nòng cốt đã cùng với quân dân hà nội- 
hải Phòng và một số địa phương trực tiếp 
đánh trả cuộc tiến công đường không chưa 
từng có trong lịch sử này.

tin vào sức mạnh của tiềm lực kinh 
tế - quân sự, sức mạnh của bom đạn và 
vũ khí công nghệ cao, đế quốc Mỹ hy 
vọng sẽ làm cho chúng ta bị tê liệt ngay từ 
trận không kích đầu tiên và chỉ sau vài ba 
ngày hà nội sẽ “không còn một viên gạch 
lành”; “hà nội sẽ là một khu vực chết”, 
hải Phòng và một số địa phương khác 
của miền Bắc việt nam sẽ bị san phẳng 
“những ai may mắn còn lại sau trận bom 

Khẩu đội pháo
 của tiểu đoàn 1,
 trung đoàn 234 

tham gia phục kích 
bắn rơi máy bay 
tầm thấp của Mỹ
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hủy diệt thì đó là kẻ sống sót”, và hiệp 
đinh Pa ri sẽ được ký kết theo yêu cầu của 
Mỹ. ngay từ giây phút đầu tiên vào lúc 
19giờ 15 phút ngày 18/12/1972 khi hàng 
trăm máy bay B.52 và các loại máy bay 
chiến thuật được hệ thống nhiễu dày đặc 
bảo vệ hùng hổ lao vào đánh phá hà nội, 
hải Phòng, chúng đã bị các chiến sĩ ra đa 
mắt thần của chúng ta kịp thời phát hiện 
và thông báo, báo động từ xa. để rồi 30 
phút sau, những loạt đạn tên lửa, cao xạ 
đầu tiên đã bắn thẳng vào đội hình của 
chúng làm cho chúng phải đền tội với 6 
máy bay bị bắn rơi, có 3 máy bay B.52 
trong đó 2 chiếc rơi tại chỗ.

Bị thất bại ngay từ ngày đầu tiến 
hành chiến dịch, nhưng những ngày sau 
đó đế quốc vẫn Mỹ tiếp tục huy động một 
số lượng lớn máy bay B52 vào các loại 
máy bay chiến thuật đánh phá ác liệt liên 

tục cả ban ngày và ban đêm đối với hà 
nội, hải Phòng và một số tỉnh lân cận. 
chúng tập trung trinh sát, đánh phá sân 
bay, trận địa tên lửa, cao xạ, ra đa; đánh 
cả vào các vùng dân cư, đô thị, trường 
học, bệnh viện, đài phát thanh .v.v. làm 
cho hàng vạn ngôi nhà bị tàn phá, hàng 
ngàn người vô tội bị chết, nhiều cán bộ, 
chiến sĩ của chúng ta hy sinh. Bình quân 
mỗi ngày đêm chúng huy động tới 60 đến 
70 lần chiếc B.52; 300 đến 400 lần chiếc 
máy bay chiến thuật. trong đó đỉnh cao 
là đêm 26/12 chúng huy động tới 105 lần 
chiếc B.52 và hàng trăm lần chiếc máy 
bay chiến thuật đánh phá hà nội. Sau 12 
ngày đêm chiến đấn oanh liệt bằng tất cả 
lòng căm thù, sự dũng cảm; bằng ý chí và 
trí tuệ của việt nam, bộ đội Phòng không-
Không quân, quân dân thủ đô hà nội, hải 
Phòng và quân dân toàn miền Bắc đã bắn 

rơí 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 
chiếc B.52, 5 chiếc F.111, diệt và bắt 
sống nhiều giặc lái Mỹ. Riêng Quân 
chủng Phòng không - Không quân 
bắn rơi 53 máy bay các loại, trong đó 
có 32 máy bay B.52. chiến công này 
đã làm sụp đổ hoàn toàn thần tượng 
bất khả chiến bại của “không lực 
hoa Kỳ”, làm hoảng loạn tinh thần 
của những người cầm quyền nước 
Mỹ. đến nỗi ních-sơn phải thốt lên: 
“nỗi sợ của chúng ta trong những 
ngày này không phải là do những 
làm sóng phản đối phê phán nghiêm 
khắc ở trong nước và trên thế giới, 
mà chính là ở mức độ tổn thất về máy 
bay B.52 quá nặng nề”. để rồi, đúng 
7 giờ ngày 30/12/1972 tổng thống 
Mỹ ních sơn đã phải chấp nhận thất 
bại, tuyên bố ngừng ném bom miền 
Bắc việt nam, tiếp tục trở lại bàn 
đàm phán ở hội nghị Pa ri.

 “điện Biên Phủ trên không” 
là trận quyết chiến có ý nghĩa chiến 

Chuyển tên lửa vào trận địa
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lược, là trận thử thách chưa từng có trong 
lịch sử. chúng ta đã giành thắng lợi to lớn, 
toàn diện, buộc Mỹ phải chấp nhận mọi 
điều khoản của hiệp định Pari về “chấm 
dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở việt 
nam, phải thực hiện tôn trọng độc lập chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ của việt nam, 
phải rút hết quân Mỹ về nước”.

chiến thắng này đã góp phần tạo ra 
thế và lực mới cho sự nghiệp giải phóng 
miền nam, thống nhất đất nước của 
nhân dân ta, để chúng ta thực hiện trọn 
vẹn lời dạy của Bác hồ kính yêu: “đánh 
cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào” chiến 
thắng “điện Biên phủ trên không” đã thể 
hiện đường lối chính trị, đường lối quân 
sự đúng đắn của đảng ta, của chân lý 
“Không có gì quý hơn độc lập tự do” và 
chế độ Xhcn ưu việt của nhân dân ta. đó 
là chiến thắng của sức mạnh chính trị, tinh 
thần của toàn dân tộc, là ý chí quyết đánh, 
dám đánh và quyết tâm đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược bằng tất cả sự mưu trí, dũng 
cảm và tinh thần chủ động sáng tạo, khắc 
phục khó khăn. đó là chiến thắng của sự 
kế thừa và phát huy truyền thống quân sự 
việt nam, của đường lối chiến tranh nhân 
dân và nghệ thuật tổ chức sử dụng lực 
lượng trong thế trận Phòng không nhân 
dân, trong tổ chức hiệp đồng chiến đấu tạo 
thành sức mạnh tổng hợp cả trên không và 
mặt đất để chiến thắng kẻ thù.

 chiến thắng “điện Biên Phủ trên 
không” còn có ý nghĩa quan trọng đối với 
phong trào đấu tranh vì hoà bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và cnXh của nhân dân 
thế giới; là đòn đánh lịch sử, mở đường 
cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân mới 
ở việt nam; góp phần làm tăng thêm sức 
mạnh và thế tiến công của phong trào cách 

mạng thế giới vào chủ nghĩa đế quốc; đem 
lại lòng tin cho hàng trăm triệu người trên 
trái đất đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

chiến thắng “điện Biên Phủ trên 
không” mãi mãi trở thành dấu son chói lọi 
trong truyền thống chống ngoại xâm của 
dân tộc ta. chiến thắng đó đã trở thành 
truyền thống vẻ vang và mềm tin vững 
chắc trong quá trình xây dựng, chiến đấu 
và trưởng thành của bộ đội Phòng không 
- Không quân.

Ba mươi sáu năm nhìn lại, chúng ta 
càng thấy tự hào về ý nghĩa lịch sử và thời 
đại của chiến thắng “điện Biên phủ trên 
không”. đây là một trong những chiến 
thắng vĩ đại nhất của dân tộc ta trong 
thế kỷ 20, là trang sử vẻ vang của truyền 
thống đấu tranh dựng nước và giữ nước 
trong thời đại mới.

chiến thắng đó đã cho chúng ta một 
bài học kinh nghiệm về sự tuyệt đối tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và Bác 
hồ kính yêu; bài học về tiến hành cuộc 
chiến tranh toàn dân, toàn diện; bài học về 
xây dựng và phát huy ý chí quyết chiến, 
quyết thắng của toàn đảng, toàn dân, toàn 
quân ta, của sức mạnh đoàn kết toàn dân 
tộc; bài học về phát huy sức sáng tạo, tinh 
thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, tạo 
nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng kẻ 
thù; đó là bài học của sự quả cảm, khao 
khát độc lập tự do, xả thân chiến đấu cho 
lý tưởng cao đẹp độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội.

mạnh hùng
(Báo Điện tử Đảng CSVN)
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chiẾn thẮng KhÔng thỂ 
đẠt đƯỢc với MÁY BAY nÉM BOM 
hiện đẠi

 tạp chí “Phòng không, phòng thủ 
vũ trụ” (vKO) nhiều lần đăng các bài viết 
về kinh nghiệm chiến tranh không quân 
và phòng không trong cuộc chiến tranh 
mang nhiều dấu ấn lịch sử giữa Mỹ và 
việt nam dân chủ cộng hòa từ năm 1965 
đến năm 1973. trong bài viết này vKO 
đưa ra những thông số mang tính kỹ chiến 
thuật đối với lực lượng không quân Mỹ và 
lực lượng phòng không việt nam trong 1 

giai đoạn vô cùng căng thẳng của chiến 
tranh việt nam - năm 1972. trong bài viết 
này tác giả không bình luận nhiều về chiến 
dịch Linebacker ii. các bài viết về nó đã 
có rất nhiều. Ở bài viết này, tác giả tổng 
kết kinh nghiệm phòng thủ bầu trời của 
lực lượng phòng không việt nam trong 
một năm cao điểm nhất của chiến tranh 
đường không.

 từ tháng 3 đến tháng 9 năm 1972, 
biên chế tác chiến của lực lượng không 
quân Mỹ khu vực đông nam Á tăng 
cường lực lượng không quân chiến lược 

Kinh nghiệm phòng không 
bằng tên lửa chống không quân Mỹ 

tại Việt Nam 1972
Tháng 12 năm 1972 - Năm đỉnh cao của lực lượng không quân chiến lược Mỹ 

với vai trò chủ đạo là máy bay ném bom chiến lược B52 Stratofortressa. 18 tháng 
12 năm 1972, lần đầu tiên hàng trăm chiếc máy bay ném  bom chiến lược pháo đài 
bay B-52 xuất kích vào không phận Miền Bắc nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
với mục tiêu: “Đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”.

Đại tá Tiến sỹ Alexcander Malgin - Giáo sư Viện Hàm lâm quân sự, giảng viên; 
Viện khoa học phòng thủ hàng không vũ trụ Liên bang Nga.

Đại tá, Tiến sỹ Mikhain Malgin - Chuyên viên nghiên cứu khoa học; Viện nghiên 
cứu khoa học quân sự Bộ quốc phòng Liên bang Nga.

đã có bài viết về cuộc chiến đấu của lực lượng phòng không việt nam ta trong 
chiến dịch 12 ngày đêm khốc liệt cuối năm 1972. Sau đây là một số nội dung của bài 
viết:
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lên 3 lần, không quân hải quân tăng cường 
1,5 lần. cũng từ tháng 3 năm 1972, không 
quân Mỹ tăng cường tần xuất không kích 
các mục tiêu kể cả mục tiêu dân sự trên 
địa bàn Miền Bắc việt nam.

 Sau tuyên bố của tổng thống Mỹ 
Richard M. nixon về việc đưa hà nội về 
thời kỳ đồ đá, tần suất không kích của lực 
lượng không quân chiến lược và chiến 
thuật với sự tham gia của 207 máy bay ném 
bom chiến lược B52 và hơn 2000 máy bay 
cường kích đánh chặn của không quân và 
hải quân Mỹ. Mật độ không kích cao nhất 
là từ 18/12 đến 30/12. cuộc không kích đã 
bị lực lượng phòng không việt nam đáp 
trả xứng đáng với những tội ác mà nó gây 
lên.

Lực LƯỢng PhÒng KhÔng 
tÊn LỬA việt nAM tROng chiẾn 
tRAnh PhÒng KhÔng

 năm 1972, lực lượng phòng không 
việt nam, như trước kia, thực hiện các 
nhiệm vụ tác chiến chủ yếu ở 3 khu vực 
chính. Quân khu hà nội, Quân khu duyên 
hải với thành phố hải Phòng, và quân khu 
4. trong giai đoạn đó, trên các trận địa 
phòng không có khoảng từ 30 đến 36 tiểu 
đoàn tên lửa phòng không S-75.

 nếu tính toán hệ số sẵn sàng chiến 
đấu thì các tiểu đoàn tên lửa phòng không 
có hệ số là 0,6 - 0,7. Khả năng phóng đạn 
đánh chặn các đợt không kích sẽ là khoảng 
22 - 25 tiểu đoàn (nếu tính những tổn thất 

và tính chất của các đòn tấn công liên tiếp 
thì các tiểu đoàn tên lửa sẵn sàng phóng 
đạn còn thấp hơn) trên các bệ phóng tên 
lửa của các phân đội sẵn sàng từ 10 - 12 
tên lửa. các tên lửa còn lại tập trung tại 
các điểm cách xa bệ phóng, nạp nhiên liệu 
và chuẩn bị kỹ thuật (trực tiếp trên các xe 
vận tải đạn). trong trường hợp đó, khả 
năng sống còn và phản kích của các phân 
đội tên lửa hoàn toàn phụ thuộc vào khả 
năng đảm bảo cung cấp tên lửa kịp thời 
lên bệ phóng của các phân đội trong quá 
trình đánh trả lực lượng không quân đối 
phương.

 nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng 
phòng không việt nam là bảo vệ các mục 
tiêu ở hà nội và hải phòng, các mục tiêu 
kinh tế công nghiệp của miền Bắc, các 
tuyến đường vận tải và sân bay quân sự 

Tại Bảo tàng Phòng không 
 Không quân, những giàn “rồng lửa Thăng Long” 
của binh chủng phòng không Việt Nam vẫn ngày 
đêm ngẩng cao đầu kiêu hãnh với kỳ tích bắn hạ 

34 máy bay B52 trong trận 
Điện Biên phủ trên không
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trên địa bàn cả nước. Bảo vệ tuyến vận tải 
huyết mạch từ Bắc vào nam và các mục 
tiêu ven biển của vịnh Bắc bộ. 

 trong cả năm 1972, không quân 
Mỹ tham chiến với các tần suất khác 
nhau. vì vậy có thể chia ra thành 2 giai 
đoạn. giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 3 đến 
giữa tháng 10, giai đoạn 2 tính từ 18/12 
đến 30/12/1972. nếu nghiên cứu các hoạt 
động của không quân Mỹ và các hoạt động 
tác chiến của phòng không và không quân 
việt nam, có thể thấy:

 giai đoạn 1: tần suất hoạt động 
của không quân Mỹ không cao. hệ thống 
tên lửa phòng không việt nam phóng đạn 
55 lần và bắn hạ 23 máy bay không quân 
hải quân chiến thuật, và 4 máy bay không 
người lái. Bình quân 4 tên lửa cho 1 máy 
bay, hiệu quả phóng đạn là 0,5. Không 
quân cường kích sử dụng nhiễu ở cường 
độ trung bình và cường độ thấp. tầm cao 
bay tác chiến là từ 1 đến 5 km.

Kết quả những đòn tấn công của 
không quân Mỹ vào các trận địa của các 
phân đội phòng không với mức độ cơ động 
trung bình trong một đợt tác chiến vào năm 
1972. 

 giai đoạn 2: giai đoạn triển khai 
chiến dịch Linebacker ii. với mật độ bay 
và lực lượng lớn nhất trong lịch sử không 
quân Mỹ với mục tiêu san phẳng hà nội, 
hải Phòng và các mục tiêu khác

 để chống lại lực lượng phòng 
không tên lửa, không quân Mỹ đã triển 
khai kế hoạch tấn công phủ đầu các trận 
địa tên lửa của các cụm phòng không.

 đợt tấn công thứ 1 của không 
quân Mỹ trong chiến dịch Linebacker ii. 
Không quân chiến thuật Mỹ đã  tập kích 

với 12 đòn tấn công vào trận địa phòng 
không tên lửa bị phát hiện (6 quả bom và 
6 quả tên lửa chống ra đa) theo kết quả 
gây tổn thất cho 7 phân đội tên lửa (hai bệ 
phóng - 1 tên lửa Shrike). các tiểu đoàn 
di chuyển 6 lần trong một giai đoạn tác 
chiến - 1 đợt không kích (khoảng 2 lần 
trong 1 tháng). để chống lại tên lửa chống 
ra đa điều khiển Shrike, loại tên lửa đã 
gây nhiều khó khăn cho các khẩu đội tên 
lửa. theo tính toán của các cán bộ chiến 
sỹ trắc thủ điều khiển phóng, khi kíp trắc 
thủ điều khiển phát hiện tên lửa chống ra 
đa Shrike hoặc trên các trạm quan sát phát 
hiện đối phương phóng tên lửa Shrike. 
trắc thủ điều khiển có thể kịp thời quay 
anten và cắt nguồn phát tín hiệu cao tần. 
Kỹ thuật này sẽ làm tên lửa Shrike mất 
sóng dẫn đường, đánh trượt mục tiêu. đầu 
nổ nổ cách mục tiêu hàng trăm mét, cách 
xa xe điều khiển.

đã có những trường hợp trắc thủ  
khẩu đội tên lửa không kịp thời đánh lạc 
hướng tên lửa Shrike, toàn bộ khẩu đội 
bị tổn thất và mất khả năng chiến đấu. 
Một khẩu đội tên lửa trong chiến dịch 
Linebacker ii không kịp thời cắt Shrike, 
tên lửa phát nổ cách xe điều khiển 6m, 
trên cánh ra đa thu phát bị 70 lỗ đạn bi 
xuyên qua, tên lửa cắt đứt hơn 10 cuộn cáp 
vi mạch và cáp cao tần của ra đa, trên bệ 
phóng cáp nguồn điện và cáp điều khiển 
bị cắt đứt. Khẩu đổi bị loại hoàn toàn khỏi 
trận địa, tổn thất sinh lực không.

 trong chiến tranh, các hoạt động 
tác chiến đều do các chiến sỹ điều khiển 
tên lửa việt nam đảm nhiệm, các chuyên 
gia quân sự Xô viết chỉ giới hạn nhiệm vụ 
hỗ trợ trong các hoạt động chuẩn bị trang 
bị khí tài, vũ khí, sửa chữa và khai thác sử 
dụng, thống kê kết quả phóng đạn và đưa 
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ra những đề xuất, kiến nghị về nghệ thuật 
tác chiến. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng 
các ban chỉ huy các đơn vị tên lửa việt 
nam rất chú trọng tiết kiệm đạn (không 
ít lần phóng 1 tên lửa, dẫn đến hiệu quả 
phóng không cao). có khoảng 70% lần 
phóng là 2 quả đạn liên tiếp và 28% lần 
phóng là 1 đạn. trong đợt tấn công lần 1 
của chiến dịch Linebacker ii, tỉ lệ tổn thất 
3,8. có nghĩa là cứ một khẩu đội tên lửa bị 
tổn thất là có 4 đơn vị bay của đối phương 
bị bắn rơi. có thể coi tỷ lệ đó là rất cao, 
nhưng so với những năm trước 1966 - 
1968 tỷ lệ đó còn cao hơn nhiều.

 đợt tấn công thứ 2 của chiến dịch 
Linebacker ii, tần suất tấn công của không 
quân Mỹ tăng gấp nhiều lần, đặc biệt là 

không quân hải quân và không quân chiến 
thuật, đồng thời tăng cường gây nhiễu 
chiến thuật đến mức độ cực đại. giai đoạn 
này các khẩu đội phóng 500 tên lửa, bắn 
rơi 185 máy bay, trong đó có 177 máy 
bay chiến thuật và không quân hải quân. 
8 máy bay B52. tỷ lệ hiệu quả tác chiến 
là 5 tên lửa trên 1 máy bay. tỷ lệ khẩu đội 
tên lửa với máy bay đối phương là 0,37, 
với máy bay ném bom B52 là 0,16. tỷ lệ 
đạn cho 1 máy bay B52 là 8 tên lửa/1 B52. 
Mật độ nhiễu xạ bầu trời và độ phức tạp 
phòng không khi phóng đạn đạt đỉnh cao 
nhất, gần 90% khó phát hiện mục tiêu...

những vấn đề đó chứng tỏ phần nào 
khả năng tác chiến và sức chiến đấu rất 
cao của lực lượng phòng không việt nam.
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Phương thức chiến thuật “thống trị 
bầu trời” kết hợp với vũ khí trang 
bị hiện đại, công nghệ cao đã và 

đang trở thành mối nguy hiểm của các 
nước ven biển đang phát triển và có nền 
công nghiệp quốc phòng hạn chế.

 cùng với sự phát triển của không 
quân, hệ thống phòng không cũng ngày 
càng phát triển với nhiều chủng loại: các hệ 
thống phòng không tầm xa, tầm trung, hệ 
thống phản ứng nhanh tầm gần... với khả 
năng tiêu diệt mục tiêu đường không cực 
lớn.

chính vì thế, kẻ thù của chúng ta, 
muốn “thống trị bầu trời” phải chế áp các 
tổ hợp phòng không của ta, tạo ra một “bầu 
trời sạch” cho lực lượng không quân của 
chúng tác chiến. đây là một trong những 
nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của địch, quyết 
định thành bại của cuộc chiến.

vì vậy, tổ chức đập tan ý đồ của địch, 
biến vùng trời việt nam thành lưới lửa tiêu 
diệt quân xâm lược cũng là một nhiệm vụ 
sống còn của quân và dân ta.

Kinh nghiệm và bài học trong 
cuộc chiến đấu

Áp chế phòng không thực chất là 

“làm mù” hệ thống phòng không của đối 
phương bằng cách tiêu diệt toàn bộ hệ 
thống ra đa, thông tin chỉ huy… của tên 
lửa đối không.

chiến thuật áp chế phòng không 
mặc dù đã hình thành từ thế chiến thứ ii, 
nhưng chỉ chính thức bắt đầu trên quy mô 
lớn tại cuộc đối đầu giữa không quân Mỹ 
và lực lượng phòng không của việt nam 
(1965-1972).

 Ở cuộc chiến này, đế quốc Mỹ đã áp 
dụng hầu hết những tinh hoa về khoa học 
kỹ thuật trên thế giới lúc bấy giờ vào trong 
tác chiến áp chế phòng không đầu tiên trên 
chiến trường việt nam, hòng biến “việt 
nam trở về thời kỳ đồ đá”.

việt nam, đương nhiên là quốc gia 
đầu tiên trên thế giới nếm đòn lợi hại từ 
chiến thuật này. Lực lượng phòng không 
việt nam, đặc biệt là bộ đội tên lửa, ngoài 
việc đối phó với sự khốc liệt và những đòn 
cân não từ một lực lượng có nền công nghệ 
điện tử vượt trội trong gây nhiễu (áp chế 
mềm), họ phải đối đầu (áp chế cứng) với 
một loại tên lửa khét tiếng: tên lửa AgM-
45 Shrike. đây là loại tên lửa diệt ra đa bị 
động. Khi phát hiện ra sóng ra đa phòng 
không đối phương, phi công sẽ “khóa” 

Lưới lửa phá tan 
chiến thuật thống trị bầu trời Việt Nam
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mục tiêu và phóng tên lửa. Khoảng cách 
từ tầm phóng xa nhất (25km) đến mục tiêu 
(ra đa phòng không) là 50 giây, trong suốt 
khoảng thời gian đó, để đảm bảo tên lửa 
trúng đích, ra đa phải liên tục phát sóng.

thời kỳ đầu tên lửa AgM-45 Shrike 
gây ra vô vàn khó khăn, đã có một số hệ 
thống ra đa bị tiêu diệt. nhưng, bộ đội ta đã 
không để cho địch muốn làm gì thì làm; trí 
tuệ thông minh của bộ đội tên lửa việt nam 
đã tìm được phương án tối ưu để chống lại 
loại tên lửa nguy hiểm này. đó là chế độ 
bật, tắt radar phát sóng phối hợp với khả 
năng tự đeo bám mục tiêu sau khi bắt được 
mục tiêu của tên lửa.

chiến thuật áp chế phòng không 
“mềm” (gây nhiễu) hay cứng (chủ động 
tiêu diệt ra đa) đều kém hiệu quả khi gặp 
phải chiến thuật “tắt” của trắc thủ rada đối 
phương.

những ra đa dẫn bắn chỉ được bật 
lên trong một thời gian ngắn khi nhận được 
thông tin về mục tiêu và được tắt đi ngay 
sau khi tên lửa phòng không nhận dạng 
mục tiêu.

Mỹ đã gặp một đối thủ dày dạn kinh 
nghiệm vạch nhiễu tìm thù, và rất thành 
công trong phương pháp bật - tắt ra đa 
chống AgM-45 Shrike hiệu quả và đương 

nhiên Mỹ đã trả giá đắt. hơn 4 ngàn máy 
bay Mỹ bị tan xác trên bầu trời việt nam 
và đặc biệt trong chiến dịch Linebacker 
năm 1972 lịch sử, B52-“pháo đài bay bất 
khả xâm phạm”, đã bị rơi rụng như sung.

tuy nhiên, “tiền nào của nấy”, Mỹ, 
từ giá đắt này đã có những kinh nghiệm 
quý báu. nếu như với phương pháp “bật-
tắt” là có thể hạn chế được tên lửa AgM 
Shrike thì về sau Mỹ đã phát triển một loại 
tên lửa khác, đó là AgM-88 hARM.

tên lửa AgM-88 hARM, khi ra đa 
của đối phương phát tín hiệu mà nó bắt 
được thì “nhớ kỹ”. Dù có bật - tắt thế nào 
thì AgM-88 hARM cũng tự tìm đến mục 
tiêu bằng định vị gPS.

 điều rút ra cho Việt nam qua 3 
cuộc chiến tranh  trên thế giới gần đây

từ năm 1991 đến nay, Mỹ tiến hành 
nhiều cuộc chiến tranh, Mỹ đều làm được 
điều mà không làm được ở việt nam, đó 
là: Làm tê liệt hoàn toàn hệ thống phòng 
không của đối phương, trong khi lực lượng 
phòng không - không quân của các quốc 
gia đó không phải là không hiện đại.

Biến vùng trời đối phương thành 
“vùng trời sạch”, Mỹ còn ngạo mạn tuyên 
bố “vùng cấm bay”... Không quân của họ, 

trên “vùng cấm bay” đó thì “nhởn nhơ” 
tác chiến giống như cưỡi máy bay đi săn 
nai trên đồng cỏ châu Phi.

điều này chứng tỏ, áp chế phòng 
không là một chiến thuật hữu hiệu của 
các nước có nền khoa học quân sự hiện 
đại khi tấn công một nước có nền khoa 
học quân sự thấp. Dĩ nhiên, đây là mối 
nguy hiểm lớn nhất của các nước đang 
bị nguy cơ xâm lược phải chuẩn bị đối 
đầu với quốc gia hùng mạnh.

điều rút ra cho việt nam trong 
Vượt qua sự áp chế khốc liệt của Mỹ,tên lửa SAM-2

 vẫn giáng cho không quân Mỹ những đòn khủng khiếp
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cuộc đối đầu với Mỹ và trong 3 cuộc chiến 
gần đây do Mỹ và nAtO tiến hành là:

 Khi các hệ thống phòng không được 
xây dựng dưới dạng mạng lưới, qua đó, 
thông tin thu thập được qua ra đa hay trinh 
sát quang học thông thường đều có thể chia 
sẻ cho khẩu đội phòng không với tốc độ 
cao qua mạng lưới datalink. Khi tên lửa 
phòng không có thể được dẫn bắn từ một 
hay nhiều radar đặt cách xa nó.

Khi những hệ thống phòng không 
được kết nối với nhau sử dụng tín hiệu số 
kép cùng những dàn tên lửa phòng không 
tầm xa cơ động như S-300 MPu1 bắn và 
di chuyển… thì việc tiêu diệt một vài hệ 
thống ra đa là có thể.

 nhưng để đánh quỵ khả năng phòng 
không ngay từ loạt đạn đầu là không thể. 
và lúc đó, lực lượng phòng không tiếp tục 
sẽ là cơn ác mộng cho phi công đối phương.

Một điều dễ nhận thấy, tên lửa chống 
bức xạ loại hiện đại như AgM-88 hARM 
là loại tiêu diệt ra đa siêu đẳng nhất nhưng 
đắt tiền nhất và phi công vẫn phải mạo 
hiểm tính mạng khi bay vào vùng xảy ra tác 
chiến. cho nên sử dụng vũ khí tầm trung, 
tầm xa trong chiến tranh hiện đại đóng vai 
trò quan trọng.

đây là phương thức tác chiến chủ 
yếu mà các nước lớn thường áp dụng làm 
giảm thiểu tối đa sự hy sinh không cần thiết 
của con người, phi công bớt mạo hiểm hơn 
khi bay vào vùng tác chiến làm nhiệm vụ 
tiếp theo.

trong 3 cuộc chiến mà Mỹ và 
nAtO tiến hành ở irắc, nam tư và Li bi 
thì mở đầu, một loại vũ khí luôn luôn được 
lựa chọn khai hỏa và đồng thời là nhân tố 

quan trọng trong các chiến dịch chế áp điện 
tử là tên lửa hành trình tầm xa BgM-109 
tomahawk.

tên lửa hành trình kiểu tomahawk 
của Mỹ; dòng tên lửa SS-n của nga, tên 
lửa hải quân và không quân club hay gần 
đây là thế hệ tên lửa đông Phong của trung 
Quốc đều sử dụng hệ thống định vị toàn 
cầu để dẫn đường cho tên lửa tấn công mục 
tiêu từ xa một cách chính xác hơn, với tầm 
tác chiến  từ vài trăm đến hàng chục nghìn 
ki lô mét.

có thể tấn công những mục tiêu 
quan trọng của đối phương mà không cần 
đưa các phương tiện hỏa lực tiếp cận vùng 
tác chiến. với kích thước nhỏ gọn, độ phản 
xạ ra đa rất thấp nhờ ứng dụng các loại sơn 
có  khả năng hấp thu sóng điện từ nên việc 
phát hiện ra nó rất khó khăn.

có thể nói đây là những loại tên 
lửa cực kỳ nguy hiểm cho hệ thống phòng 
không, thông tin chỉ huy của bất kỳ quốc 
gia nào phải đối phó, đồng thời đây cũng là 
phương án tác chiến khả thi nhất mà nước 
lớn thực hiện.

đập tan ý đồ áp chế phòng không 
của đối phương, việc đầu tiên là phải tổ 
chức, bố trí các trận địa để tiêu diệt tên 
lửa hành trình có cánh tầm trung, tầm xa 
cận âm như tomahawk hay đông Phong 
trung Quốc càng nhiều càng tốt, khiến đối 
phương “không thể chịu đựng nổi”.

đó là bài học cho việt nam từ chiến 
dịch “điện Biên Phủ trên không” lịch sử. 
giàu có như Mỹ, nhưng B52 rụng như 
sung cũng phải xuống thang chiến tranh.                                                                                        

         lê ngọc thống



NHỮNG KÝ ỨC 
KHÔNG THỂ NÀO qUÊN

Với mỗi người từng tham gia và chứng kiến cuộc chiến đấu 
12 ngày đêm tháng 12 năm 1972 chống lại cuộc tập kích của 
B52 mỹ tại hà Nội, ký ức vẫn luôn nóng ấm, như vừa mới xẩy 
ra hôm nào. Khốc liệt, đau thương, lửa và máu tràn khắp phố 
phường...Và, còn một ký ức khác nữa thấm đẫm trong lòng 
người, đó là lòng căm thù, là ý chí ngoan cường, quyết tử cho 
Tổ quốc quyết sinh và niềm tin, niềm vui chiến thắng không 
thể phai mờ. Tất cả vẫn còn đó trong kỷ niệm về một thời đau 
thương, một thời oanh liệt và tự hào.
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Trong chiến dịch máy bay B-52 Mỹ 
tiến hành ném bom hủy diệt hà nội, 
hải Phòng vào những ngày cuối 

tháng 12 năm 1972, không chỉ có chiến 
công oanh liệt của quân và dân ta đập tan 
uy thế của không lực hoa Kỳ với việc bắn 
rơi hàng loạt “Pháo đài bay”  B-52 Mỹ;  mà 
bom Mỹ đã gieo rắc những tội ác vô cùng 
dã man, giết chết hàng ngàn người, trong 
đó có rất nhiều người già, trẻ em, phụ nữ 
- những người dân vô tội, để lại nỗi đau 
khôn nguôi cho biết bao gia đình, cho cộng 
đồng.

Ai đã từng chứng kiến những ngày 
đau thương và hào hùng của chiến dịch 
“hà nội - điện Biên Phủ trên không” ấy, 
sẽ không thể nào phai nhạt trong ký ức 
thẳm sâu của mình những gì đã diễn ra. 
nhưng cũng từ trong khói bom, sự đổ nát 

và cảnh tang thương mà kẻ thù gieo xuống 
phố phường hà nội năm 1972 ấy, đã khơi 
dậy mạnh mẽ hơn trong mỗi con người 
lòng căm thù, ý chí cách mạng, quyết tâm 
trả thù cho đồng bào, đồng chí của mình.  
Anh hùng Lao động - cựu chiến binh Lê 
văn Kiểm là một người như vậy.

 trong tập truyện ký “Anh hùng 
Lao động Lê văn Kiểm: đƯỜng đi 
và đÍch đẾn” của tác giả đoàn Mạnh 
Phương (nXB thông tấn Xã việt nam - 
2010),  có đoạn kể về những ngày “không 
thể nào quên” ấy đối với ccB Lê văn 
Kiểm và gia đình ông:

“ ...ngày anh đón con trai đầu lòng 
ra đời đúng vào thời điểm không quân 
Mỹ tăng cường ném bom trở lại miền 
Bắc và thủ đô hà nội. con trai anh cất 

Anh hùng Lao động - Cựu chiến binh Lê VăN kiểm 
 Chủ tịch HđQt Công ty Cp đầu tư 
và kinh doanh golf Long thành

phó Chủ tịch ủy ban Quốc gia olympic Việt Nam: 

Một thời
không bao giờ quên

Anh hùng Lao động - Cựu chiến binh 
Lê VăN KiểM 
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tiếng khóc chào đời được hơn một tháng 
đã phải sống trong ánh chớp bom đạn của 
12 ngày đêm Mỹ ném bom B-52 xuống 
thủ đô hà nội và tinh thần chiến đấu anh 
dũng kiên cường của quân dân thủ đô và 
quân dân miền Bắc. Pháo sáng, đạn các 
loại của súng phòng không và cả tên lửa 
của bộ đội phòng không và không quân 
nhân dân việt nam xẻ dọc ngang trên bầu 
trời hà nội. 

 Sáng hôm sau,  anh đưa vợ và con 
đi sơ tán về hải hưng. vừa ra khỏi cửa 
nhà, anh chị đã rất bàng hoàng vì một quả 
bom Mỹ đã rơi ngay đầu dãy nhà lắp ghép 
tại Láng thuộc dãy nhà anh chị cùng con 
trai huy hoàng và ông ngoại đã ở đêm 
qua. Mọi người đang đưa xác người phụ 
nữ chưa kịp đi sơ tán đã chết khi căn hộ 
trúng bom, ra chôn ở mảnh đất ngay đầu 
nhà...

 Dọc đường ra bến xe khách, anh 
đã chứng kiến cảnh người chết máu chảy 
loang trên đường phố và nhà cửa tan hoang 
đổ nát trên phố Khâm thiên do máy bay 

B-52 của Mỹ gây ra trong trận ném bom 
vừa mới đêm qua xuống hà nội. Anh chị 
không cầm được nước mắt. đến bến xe 
lưu động tại bờ đê sông hồng gần Quân 
y viện 108 chờ lấy vé xe về hải hưng thì 
tiếng còi báo động hú lên vang khắp thành 
phố. Anh nhanh chóng đưa vợ con xuống 
ngay một căn hầm cá nhân bằng ống buy 
bê-tông với đường kính chỉ vừa lọt cho vợ 
ngồi và ôm đứa con nhỏ vào lòng; hầm 
tăng-xê này lại không có nắp, thế là anh 
vụt nghĩ ra sáng kiến dùng cả thân thể 
mình đè trên miệng hầm để che chở cho 
vợ con. Lúc đó, trong đầu anh chỉ nghĩ 
rằng lỡ máy bay B-52 có rải bom bi thì có 
người anh che chở, anh có thể chết nhưng 
vợ con sẽ may mắn còn sống.nhưng hôm 
đó, máy bay Mỹ lại ném bom vào khu vực 
khác ở hà nội và anh lại tiếp tục đưa vợ 
con về nơi sơ tán ở huyện tứ Kỳ - hải 
hưng (nay là tỉnh hải Dương)...”.   

Là một người con của miền nam 
tập kết ra Bắc, sống và học tập ở hà nội 
trong những năm tháng đất nước còn 

Phố Khâm Thiên bị máy bay B52 ném bom huỷ diệt ngày 26/12/1972
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chiến tranh, Anh hùng Lao động Lê văn 
Kiểm đã tận mắt chứng kiến cuộc chiến 12 
ngày đêm khốc liệt ở hà nội khi mà hàng 
trăm máy bay ném bom chiến lược B-52 
và hàng ngàn lượt máy bay hiện đại khác 
của không lực Mỹ, suốt 12 ngày đêm thay 
nhau tập trung giội bom nhằm hủy diệt 
nơi này. Bom nổ suốt đêm ngày, nhà cửa 
tan hoang, nhiều đoạn phố đổ nát, người 
chết và bị thương,  máu chảy khắp nơi. 
cụ thể hơn như gần hết phố Khâm thiên 
bị bom B-52 hủy diệt, bệnh viện Bạch 
Mai bị bom Mỹ phá hủy, những trường 
học, những khu dân cư, nhà ga hà nội và 
nhiều nơi khác nữa ...bị bom đạn Mỹ tàn 
phá, là những hình ảnh đập vào mắt ông 
hàng ngày, dồn nén cảm xúc và như muốn 
bóp nghẹt trái tim luôn ấm nóng của ông. 
nhiều lần, chứng kiến cảnh bom đạn  tang 
thương ấy, ông không cầm được nước 
mắt. hình ảnh Khâm thiên tang thương, 

Bạch Mai đổ nát ấy đeo đẳng trong tâm 
trí của ông suốt những ngày ở hà nội; 
như thúc giục ông không thể không hành 
động góp sức mình trong cuộc chiến đấu 
khốc liệt để giải phóng quê hương...càng 
thương đồng bào mình bao nhiêu, càng 
đau nỗi đau tang tóc ấy bao nhiêu, ông 
càng căm thù giặc bấy nhiêu và ông quyết 
tâm viết đơn tình nguyện xin bằng được 
vào chiến trường miền nam trực tiếp cầm 
súng chiến đấu.

 Mỗi đêm lũ giặc trời B-52 và các 
loại máy bay khác lao vào rải bom hà 
nội, đạn pháo, đạn súng đủ loại đỏ rực, 
cao - thấp đan chéo trời đêm; đặc biệt là 
những con “rồng lửa” vạch đêm đen tìm 
diệt lũ giặc trời ác độc, rồi tận mắt nhìn 
thấy những chiếc máy bay địch bị bắn 
cháy như những bó đuốc khổng lồ lao 
xuống...những hình ảnh sống động đó 

AHLĐ Lê Văn Kiểm thăm đơn vị tên lửa Thành Loa
Đơn vị Anh hùng LLVT bắn rơi máy bay B52 đầu tiên trên bầu trời Hà Nội
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của cuộc chiến đấu khiến ông không khỏi 
xúc động. Ông nghĩ đến các chiến sỹ bộ 
đội tên lửa, các chiến sỹ trên những trận 
địa pháo cao xạ mà ban ngày ông đã tận 
mắt nhìn thấy; rồi những chiến sỹ tự vệ 
bên những khẩu pháo cao xạ 17ly7 được 
đặt ở mọi nơi, ngoài cánh đồng có, trên 
nóc nhà cao tầng...để có thể bắn rơi được 
các loại máy bay hiện đại của không lực 
hoa Kỳ, họ đã chiến đấu bằng lòng quả 
cảm và bằng cả trí thông minh. trong cái 
khốc liệt của đạn bom, sự hy sinh làm 
sao tránh khỏi. Song, không ai dời vị trí 
chiến đấu của mình. đó là nhân tố quan 
trọng làm nên chiến thắng. Ông tự nhủ: 
Mình cũng sẽ như vậy và quyết tâm vào 
chiến trường bằng được để thực hiện tâm 
nguyện bấy lâu.

Lê văn Kiểm đã nhiều lần viết đơn 
xin nhập ngũ để được về nam cầm súng 
chiến đấu giải phóng quê hương. nhưng vì 
là con một của liệt sỹ nên theo chính sách 
được miễn, ông không được cấp trên chấp 
nhận. càng về sau, sự tàn bạo của kẻ thù 

và ước nguyện cháy bỏng giải phóng quê 
hương miền nam càng thôi thúc ông nhiều 
hơn. và, ông đã viết đơn tình nguyện nhập 
ngũ bằng máu của mình! chỉ như vậy, 
nguyện vọng thiết tha của ông lúc này mới 
được chấp thuận; để ông được về nam sát 
cánh cùng đồng chí, đồng bào chiến đấu... 
cho tới bây giờ, ông Kiểm vẫn coi quãng 
đời người lính tình nguyện ấy của mình 
là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của 
những năm tháng tuổi trẻ.

... đã tròn 40 năm kể từ năm 1972 
máu lửa ấy, nhưng trong ký ức  AhLđ 
- ccB Lê văn Kiểm, tất cả vẫn còn 
nguyên những kỷ niệm, những hình ảnh 
về 12 ngày đêm trong chiến dịch “điện 
Biên Phủ trên không” lịch sử; cũng như 
còn nguyên vẹn bao kỷ niệm về những 
năm tháng trong quân ngũ làm nhiệm vụ 
cao đẹp của người lính cụ hồ, chiến đấu 
giải phóng đất nước và bảo vệ tổ quốc 
thiêng liêng. 

đặng đình chấn
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chiến dịch ném bom hà nội, hải 
Phòng của đế quốc Mỹ trong 12 
ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 

đã gieo một tội ác “trời không dung đất 
không tha” đối với nhân dân ta ở hà nội, 
hải Phòng và một số nơi khác nữa; gây 
thương vong, chết chóc cho hàng ngàn 
dân thường, trong đó có rất nhiều cụ già, 
em nhỏ, phụ nữ. nhiều trường học, bệnh 
viện, công trình văn hóa và hàng ngàn nhà 
dân bị phá hủy...giặc Mỹ không thể biện 
minh cho tội ác dã man đó được. và, nhân 
dân ta cũng không bao giờ quên sự kiện 
đau thương ấy.  

 trong cuốn sách: “Điện Biên Phủ 
trên không....”,  trung tá Lưu trọng Lân đã 
viết:

 “...Trong 12 ngày đêm, Mỹ đã sử 
dụng 663 lần chiếc B52 và 3.920 lần 
chiếc máy bay chiến thuật dội xuống Hà 
Nội, Hải Phòng và một số nơi khác trên 
miền Bắc nước ta hơn 100 ngàn tấn bom. 
Riêng Hà Nội, với 444 lần chiếc B52 cùng 
nhiều máy bay chiến thuật khác, bằng 
hơn 10 ngàn tấn bom. Chúng đã hủy diệt 

nhiều khu phố, làng mạc, phá sập 5.480 
ngôi nhà, trong đó có gần 100 nhà máy, 
xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà 
ga; giết chết 2.368 dân thường và làm bị 
thương 1.355 người khác.

 ...Đêm hôm ấy, Khâm Thiên, một 
khu phố có mật độ dân số đông nhất Hà 
Nội đã bị một loạt bom B52 trùm kín cả 
chiều dài hàng ki-lô-mét. 2.265 ngôi nhà 
bị phá sập, 287 người chết và 290 người 
bị thương.

Tôi đã ghé qua Khâm Thiên vào 
buổi chiều sau cái đêm thảm sát đáng 
nguyền rủa ấy. Ở phía ngoài, con đường 
lớn chỉ bị nứt nẻ vài đoạn với ba ngôi nhà 
bị sập. Nhưng ở bên trong, đằng sau dãy 
phố chính ấy là cả một vùng trải dài hàng 
cây số đổ nát tan hoang. Những hình ảnh 
thương đau đập vào mắt tôi nhức nhối. 
Khu phố đông dân gồm phần lớn là nhà ở 
của bà con lao động nghèo đã bị một loạt 
bom trải thảm của B52 Mỹ biến thành bình 
địa. Hố bom chi chít cùng với gỗ, đá, gạch, 
ngói vụn nát ngổn ngang. Một cụ già tóc 
bạc trắng, hai tay ôm đầu, ngồi yên lặng 

quên sao được những ngày 
đau thương và căm thù
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trước ngôi nhà thân yêu, kết quả của một 
đời chắt chiu, dành dụm giờ đây chỉ còn 
mấy cây cột gãy đổ. Một bà mẹ, đôi mắt 
mọng sưng, lôi ra từ trong đống đổ nát 
những kỉ vật còn sót lại của đứa con trai 
vừa bị bom Mỹ cướp đi mạng sống. Trong 
khói lửa chưa tan, nhiều nhóm người hối 
hả đào bới, tìm kiếm thi thể người thân. 
Đây đó vang lên những tiếng than khóc 
não ruột, xé lòng.

Về sau, tôi được biết thêm ở đây có 
căn nhà số 22 của chị em Lan và Phượng. 
Cả hai đều là sinh viên, chị sinh viên năm 
thứ ba, em sinh viên năm thứ nhất. Bố 
mẹ và gia đình đều đã đi sơ tán. Đêm 26 
tháng 12, một trái bom Mỹ đã biến căn 
nhà ấy thành một hố sâu. Không còn gì 
hết ngoài một tập sách cháy dở và vài 
mảnh áo bông thấm đầy máu của hai chị 
em Lan và Phượng.

Còn có gia đình ông Đoan, khi 
bom B52 nổ, ông bà bị chết vùi ngay dưới 
chân cầu thang. Hai cô con gái của ông 
bà kịp chạy xuống hầm. Nhưng cửa hầm 
bị sập và ống nước gần đó bị vỡ. Nước 
tuôn như suối vào căn hầm nhỏ. Hai chị 

em thét lên kinh hoàng và bằng đôi tay 
bé nhỏ của mình cuống cuồng đào bới. 
Nhưng khối nước vô tình cứ dâng lên, 
dâng lên mãi cho đến khi toàn bộ căn 
hầm bị nước ngập đầy...

Ở thôn Gia Thụy, Gia Lâm có gia 
đình bác Hiển, chỉ trong một trận bom, cả 
nhà 10 người, chết 9. Gia đình bác Quốc 
bị một quả bom cướp đi sinh mạng của bà 
mẹ già và đàn cháu thơ.

 Tại thị trấn Yên Viên có một chiếc 
xe ca đang chở khách. Bom B52 đã biến 
chiếc xe thành một đống sắt bẹp dúm. 
Nhiều người chết và bị thương nặng. Họ 
lần lượt được đưa ra khỏi xe. Chỉ còn 
một cô gái trẻ bị thương ở cánh tay, máu 
chảy lênh láng. Còn đôi chân bị kẹp 
cứng giữa hai chân ghế, không sao rút 
ra được. Các anh công an, dân phòng đã 
dùng đến xà beng để cạy, gỡ nhưng cuối 
cùng vẫn bó tay. Giữa cảnh đêm khuya 
rùng rợn ấy, tiếng kêu la đau đớn, tuyệt 
vọng của cô gái còn kẹt lại trong xe cứ 
vang lên não ruột từng hồi cho đến khi 
hoàn toàn lịm tắt.
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Trước đó bốn hôm, vào lúc 2 giờ 
38 phút rạng sáng 22 tháng 12, bệnh viện 
Bạch Mai, một cơ sở y tế dân sự vào loại 
lớn nhất miền Bắc hồi ấy cũng bị B52 Mỹ 
dội bom. Tòa nhà chính của bệnh viện đổ 
sập, đè lên những căn hầm trong đó có rất 
nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế đang 
ẩn nấp. Ban lãnh đạo bệnh viện đã làm 
đủ mọi cách mà đành bất lực. Không có 
chiếc xe cẩu nào đủ sức nhấc nổi khối bê 
tông và gạch đá khổng lồ ấy. Tiếng kêu 
khóc từ trong lòng đất vang lên yếu ớt, 
nghe như từ cõi xa xăm vọng về. Các bác 
sĩ, y tá đã phải dùng những ống cao su 
nhỏ, luồn qua những khe nứt để bơm sữa 
xuống cho những người bị nạn. Sau đó 
nhiều người đã chết vì ngạt, vì đói hoặc vì 
chấn thương.

Có một câu chuyện đau lòng mà 
báo chí hồi đó đã đưa tin. Một đôi trai 
gái, đều là bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai, 
đã chuẩn bị ngày hôn lễ. Thiếp mời dự 
tiệc cưới đã gửi đến tất cả bè bạn. Vậy mà 
đêm ấy những quả bom độc ác của Ních-
xơn đã cướp đi mạng sống và hạnh phúc 
của cả hai người”.

còn rất nhiều những cảnh tang tóc, 
đau lòng do bom Mỹ gây ra đối với đồng 
bào ta mà không sách báo nào có thể kể 
hết được. 

Ông nguyễn văn tụng, sinh năm 
1927, là một trong số ít người may mắn 
sống sót sau cái đêm kinh hoàng ấy. năm 
1972, ông đang làm công nhân công ty 
cầu đường hà nội. Ông nhớ lại: “22 giờ 
30 phút đêm 26/12/1972, tôi đang ngồi 
nghe đài thì có báo động máy bay địch 
đến. Lúc đấy, tôi cùng 2 con và một cô 
con dâu nữa ở nhà”.

Sau khi bom địch dội xuống, toàn 
bộ 27 người trong cái hầm tập thể gần nhà 
tôi không còn ai sống sót, có 26 người đều 
không tìm thấy xác, chỉ có con trai lớn nhà 
tôi, lúc ấy mới hơn 20 tuổi bị bắn ra ngoài 
là tìm được xác, vào ngày hôm sau...”.

đôi mắt đục màu năm tháng của 
ông ngấn lệ, giọng ông run rẩy khi nhớ 
lại quá khứ. theo lời ông kể, vì thúc giục 
mọi người nên không kịp ra hầm lớn mà 
ông phải chui ngay xuống cái hầm cá nhân 
trong vườn nhà, nhưng lại là người may 
mắn sống sót.

Ba giờ đêm hôm ấy, ông tỉnh dậy 
mà không nghĩ mình vẫn còn sống, thấy 
có người đi lại bên trên ông báo động để 
mọi người cứu mình ra trong đống đổ nát. 
trên người chẳng còn một manh áo, phải 
một thời gian dài ông mới hoàn hồn sau 
khi chứng kiến tất cả mọi thứ trước mắt 
mình tan hoang và đau thương quá mức...

 trận bom không quân Mỹ rải thảm 
xuống phố Khâm thiên đêm 26 tháng 12 
năm 1972 đã làm chết 278 người, trong 
đó có 91 phụ nữ, 40 cụ già, 55 trẻ em; 
làm cho 178 cháu mồ côi trong đó có 66 
cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ; 290 người bị 
thương, hơn 2.000 ngôi nhà, trường học, 
đền chùa, rạp hát, trạm xá bị sập, trong 
đó có 534 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. 
ngôi nhà số 51 phố Khâm thiên chi còn 
là một hố bom, bảy người sống trong ngôi 
nhà này không còn ai sống sót. ngay trên 
mảnh đất nhỏ bé này, nhân dân và chính 
quyền đã xây dựng  một đài tưởng niệm 
với một tấm bia mang dòng chữ “Khâm 
thiên khắc sâu căm thù giặc Mỹ” và một 
bức tượng bằng đồng tạc hình một phụ 
nữ bế trên tay một đứa trẻ đã chết vì bom 
Mỹ, tượng được lấy nguyên mẫu từ chính 
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chủ nhân của ngôi nhà bị hủy diệt này. Kể 
từ sau trận bom ấy, hàng năm, đến những 
ngày kỉ niệm trận bom, người dân trên 
phố, và nhiều nơi khác đã tới đây thắp 
hương tưởng niệm những người đã chết vì 
bom Mỹ.

Ở một nơi khác là Bệnh viện Bạch 
Mai, không quân Mỹ cũng ném bom triệt 
hạ cơ sở khám chữa bệnh lớn nhất ở khu 
vực miền Bắc này. đó là một tội ác dã 
man. gS. đỗ Doãn đại - giám đốc Bệnh 
viện Bạch Mai hồi ấy kể lại: “Thời đó, 
Bệnh viện Bạch Mai là nơi tiếp nhận rất 
nhiều bệnh nhân thuộc khu vực phía Nam 
Hà Nội. Bệnh viện được trang bị máy móc 
chữa trị hiện đại và có đội ngũ y, bác sĩ 
giỏi. Để uy hiếp tinh thần của quân và 
dân ta, Mỹ đã liên tiếp đánh phá vào Bệnh 
viện Bạch Mai. Sau 4 trận đánh phá kéo 
dài từ ngày 16/4 đến ngày 22/12/1972 của 
không quân Mỹ, toàn bộ Bệnh viện Bạch 
Mai như một bãi hoang tàn: Nhà sập, cây 
đổ, gạch nát, nhiều người đã phải hy sinh. 
Có những lúc, ở dưới lòng đất nhiều cửa 
hầm bị đóng sập, nhốt hàng trăm bác sĩ và 
bệnh nhân phía trong. Trước tình cảnh đó 
các y, bác sỹ và đội cứu hộ Đống Đa phải 
phá cửa hầm để len vào trong đưa bệnh 

nhân ra. Lúc đầu những người trong đội 
cứu hộ ngăn không muốn cho các y, bác 
sĩ chúng tôi vào trong hầm đưa bệnh nhân 
mắc kẹt phía trong hầm ra vì sợ hầm sập, 
nhưng không vào sao được khi hàng trăm 
người đang bị mắc kẹt trong đó. Là bác sĩ 
thì phải đặt nhiệm vụ cứu người lên hàng 
đầu, nên cuối cùng chúng tôi đã đưa được 
toàn bộ bệnh nhân ra ngoài an toàn”.  

Kết thúc đợt rải bom thứ tư ngày 
22/12/1972 của không quân Mỹ vào Bệnh 
viện Bạch Mai, mặc dù các bệnh nhân đã 
được đưa ra khỏi hầm sập, nhưng nguy 
cơ không quân Mỹ tiếp tục đánh phá 
vào bệnh viện hoàn toàn vẫn có thể xảy 
ra. trong hoàn cảnh đó, bác sĩ đại được 
cấp trên ra lệnh phải chuyển bệnh viện đi 
nơi khác an toàn để tiếp tục chữa trị. thế 
nhưng do số lượng bệnh nhân bị trọng 
thương ngày càng nhiều nên không thể di 
chuyển được. cuối cùng, ông đại quyết 
định: phải khắc phục khó khăn bằng mọi 
cách để ở lại bệnh viện tiếp tục chữa trị 
cho các bệnh nhân.

“Sau khi Mỹ ngừng ném bom, 
nguồn lương thực dự trữ đã cạn kiệt, trong 
khi cấp trên lại chưa thể tiếp ứng. trước 

Bệnh viện Bạch Mai bị bom Mỹ phá hủy ngày 22/12/1972
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tình cảnh đó, tôi đã cho các anh em nhà 
bếp nổi lửa nấu hai nồi cháo to để ăn 
chống đói rồi động viên mọi người cùng 
nhau khắc phục khó khăn để có thể chữa 
trị tốt nhất cho các bệnh nhân tại bệnh 
viện” - ông đại nhớ lại khó khăn thời đó. 

hiện nay trong sân bệnh viện Bạch 
Mai vẫn có tấm bia mang chữ “căm thù” 
để ghi nhớ về thời bom đạn khốc liệt này.

tại ngôi nhà số 19 ngõ Sân Quần, 
người thanh niên nguyễn văn cầu ngày 
nào giờ đã 76 tuổi. tóc bạc trắng, mắt mờ 
đi, nhưng những mảnh ký ức về phố bom 
khi ấy thì chưa bao giờ phai nhạt trong 
ông - một trong những nhân chứng cuối 

cùng còn ở lại Khâm thiên sau sự kiện bi 
thảm năm 1972. Ông bảo, đêm nào ông 
cũng mơ thấy phố rừng rực cháy như 38 
năm về trước.

ngày ấy, trước ngày lễ noel (24/12), 
nghe thông tin người Mỹ ngừng ném bom 
để tổ chức kỷ niệm nên bà con lục tục kéo 
về nhà. Phần vì chỉ còn hơn một tháng nữa 
là đến tết, phần khác vì nhớ nhà nên hầu 
hết mọi người đều nấn ná ở lại.

 nhớ lại thời khắc này, ông lão bỗng 
dưng lặng đi một hồi lâu. Ông vẫn nhớ 
rõ buổi sáng sớm 25/12 năm ấy, người 
vợ tần tảo của ông từ Bắc ninh khăn gói 
đưa đứa con trai cả khi ấy mới 4 tuổi lên 
thăm cha. Bà bảo, gần tết phải đi làm 
chứ không thì lấy gì mà ăn. Bà chỉ mới đi 
làm được một buổi sáng ngày 26 thì đến 
đêm trận rải thảm bom lại đến. đúng 21 
giờ 30 phút, tiếng còi báo động rúc lên. 
Máy bay B52 ù ù rền rĩ trên đỉnh đầu. Khi 
ấy, ông cầu đang trực chiến ở Xí nghiệp 
in báo hà nội Mới.

 “tôi vẫn còn nhớ rõ, khoảng 22 giờ 
45 phút, đèn điện bỗng dưng vụt tắt. Máy 
bay địch quần đảo khắp bầu trời. đứng từ 
căn nhà số 75 hàng Bồ nhưng chúng tôi 
vẫn thấy đất rung chuyển, hơi bom rơi phả 
phần phật từ cách đó cả cây số” -  ông 
cầu nhớ lại. Khi đó, nhìn về phía Khâm 
thiên đã thấy cả khu phố chìm trong lửa 
đỏ. tiếng máy bay rền rĩ càng khiến lòng 
ông nóng ran hơn bao giờ hết. Dứt bom, 
ông vồ lấy chiếc xe đạp, đi nhanh về nhà. 
Khói đạn, gạch vữa ngổn ngang dọc cả 
con đường. về tới đầu phố, ông  không 
thể tin vào mắt mình được nữa. Một cảnh 
tượng khủng khiếp hiện ra. cả dãy nhà dài 
giờ loang lổ cháy, loang lổ cả tiếng khóc 
trong mưa. những ngôi nhà bị hơi bom 

Các y bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai bên đống đổ nát
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phạt bay mất nóc giờ há miệng sâu hoăm 
hoắm. đến ngay cả hàng cây lớn hai bên 
cũng đã đổ gục xuống. Mùi khói xăng, 
mùi gỗ cháy dở và cả mùi máu cứ xộc 
thẳng lên óc. Ôngchạy như điên dại, ngã 
dúi dụi vì vấp phải những thân người nằm 
im không rõ của ai. nhưng khi tới nơi, căn 
nhà của ông đã bị đánh sập. Bom khoét 
thẳng xuống căn hầm trú ẩn một vũng sâu 
cả chục mét. Bom bốc cả ngõ Sân Quần 
đi sang nơi khác. những người còn sống  
cuống cuồng dùng tay, cuốc xẻng hay bất 
cứ thứ gì có trong tay lăn vào những hố, 
ụ nghi có người để mong tìm được người 
thân của mình. đến nửa đêm, ông cầu 
cũng tìm được bà nhà, nhưng bà chỉ còn 
một nửa người phía trên. gần sáng, ông lại 
thấy thi thể con trai đã rách bươm vì bom 
thổi. thật không còn nỗi khủng khiếp và 
đau đớn nào hơn. những mảnh xác người 
vương vãi khắp dọc hàng cây đầu ngõ. 
những người còn sống dùng một khúc tre 
gập đôi để gắp những mảnh xương thịt ấy 

cho vào từng thúng lớn. Phía trước từng 
con ngõ nhỏ, quan tài chất ngổn ngang 
biến cả khu phố trở thành một nghĩa địa 
đau thương... đến tận bây giờ, người dân 
Khâm thiên vẫn giữ thói quen lấy ngày 
21/11 Âm Lịch (ngày 26/12/1972 theo 
lịch âm là 21/11) để tổ chức giỗ chung. 

 đau thương, mất mát không gì bù 
đắp được. nhưng, những người dân tại 
những nơi bị bom giặc tàn phá đó đã tự 
đứng lên, vượt qua nỗi bất hạnh tưởng 
chừng không vượt qua được để xây dựng 
lại cuộc sống và hạnh phúc cho mình.

 ngày ngày, các cháu, thế hệ thứ ba 
đã sinh ra và lớn lên ở mảnh đất ấy vẫn 
được nghe cha, ông mình kể lại những ký 
ức bi thương nhưng anh dũng của khu phố 
bom ngày nào. đó là những ngày tháng  
không thể nào quên và cũng không được 
quên!

(Tổng hợp)
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Nhớ Hà Nội B- 52 tháng 12-1972 
và tiếng hát Joan Baez….

cuối tháng 11/2011, tôi nhận email 
từ bạn gái Mỹ Kate, nhắc nhiều 
kỷ niệm giữa chúng tôi, từ tháng 

11/2010, cùng dự hội thảo quốc tế, chủ đề 
“chiến tranh và hòa bình” ở Mỹ. Kate báo 
tin dịp tết nguyên đán 2012 nhâm thìn, 
sẽ lại sang việt nam.

 Kate còn viết, việc tôi nhắc đến sự 
kiện B-52 ở hà nội năm 1972 trong hội 
thảo này, khi được thông báo, đã làm nữ 
ca sĩ Mỹ Joan Baez vô cùng xúc động. 
Joan bồi hồi nhớ lại ngày ấy, Joan bay từ 
Mỹ đến hát cho hà nội và cả tù binh Mỹ ở 
hỏa Lò nghe những bài ca phản đối chiến 
tranh, những khúc hát đồng quê dịu dàng, 
êm ái. Joan muốn Kate thư cho tôi, khẩn 
khoản yêu cầu tôi viết cho Kate những 
kỷ niệm của tôi khi nghe Joan hát trong 
những ngày hà nội B-52 ấy để bà cùng 
được đọc, được nhớ lại mảnh ký ức hà 
nội chói sáng ấy, và hy vọng, biết đâu, số 
phận có thể cho bà gặp lại hà nội 40 năm 
sau, vào tháng 12/2012? và bà còn có thể 
hát cho hà nội nghe, dù đã vào tuổi xưa 
nay hiếm (Joan Baez sinh năm 1941). 

 thế là tôi viết thư này, nhờ dịch 
sang tiếng Anh gửi Kate…

 Kate thân mến,

tôi quá bận cuối năm, nhưng hôm 
nay buộc phải viết cho Kate, không thể 
chần chờ. tôi cảm biết từ trái tim rằng cả 
hai vợ chồng Ed tick và Kate đều nóng 
lòng đợi tôi hồi âm, bởi chúng ta đã xa 
nhau dằng dặc cả năm trời, chẳng được 
nhìn thấy nhau, đúng không? 

nhờ email của Kate khẩn khoản 
yêu cầu tôi viết cả cho ca sĩ Joan Baez 
cùng đọc, mà tôi bỗng dưng nhớ bạn bè 
Mỹ, nhớ nước Mỹ quá chừng. nhớ tháng 
11/2010, chúng ta cùng dự hội thảo quốc 
tế “chiến tranh và hòa bình” ở đại học 
case Western Reserve, bang Ohio. trước 
đó, một đoàn cựu chiến binh Mỹ do Ed 
tick dẫn đầu, lần sang này là thứ 10, 
quyết đến hà nội dự đại lễ 1000 năm 
thăng Long - đông đô - hà nội. tôi nảy 
sinh ý tưởng dẫn các bạn Mỹ về quê ngoại 
làng đình Bảng, thăm viếng đền đô, 
thắp hương trên bàn thờ Lý Bát đế, rồi về 
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làng trẻ em việt bị chất độc da cam S0S 
ở hà đông, quay về hồ hoàn Kiếm, đến 
rạp công nhân phố tràng tiền xem kịch 
“Dời đô” của nhà hát kịch Quân đội. và 
sau đó, đến tận trường đh KhXh&nv 
hà nội của tôi giao lưu với giảng viên, 
sinh viên từng đi chiến trường những năm 
chống Mỹ. Liền sau đó tôi nhận lời Ed 
tick và các bạn mời sang Mỹ dự hội thảo, 
ngay sau chuyến thăm việt nam lần thứ 
10 ấy của tổ chức “tâm hồn người lính”.

 thế đấy, chúng ta đã nhờ những 
cuộc gặp gỡ ân tình ở hà nội và nhờ cuộc 
hội thảo sau đó ở Mỹ mà trở nên rất thân 
thiết, như đã từng sống chung dưới một 
mái nhà, như anh chị em, không phân biệt 
người Mỹ, người việt, chỉ thuần là những 
người bạn, không bị mặc cảm theo thói 
thường, bởi lịch sử giữa hai nước việt 
nam và Mỹ từng có cuộc chiến tranh kéo 
dài hàng mấy chục năm, và khi chấm dứt 
vào năm 1975, cả hai bên đều chịu hậu 
quả và tổn thất thật nặng nề.

 và trí nhớ tôi quay về một mảnh 
ký ức sâu đậm nhất: những trận bom B-52 
của không quân Mỹ tháng 12/1972, tưởng 
đâu đã xa vời hoài niệm về một thời hà 
nội đạn bom… đã cách đây sắp tròn 40 
năm (1972-2012). và tôi nhớ lại nguyên 
tươi một chiều trong chuỗi ngày hội thảo 
“chiến tranh và hòa bình” ấy (từ 24 đến 
31/10/2010 ở Ohio). 

 trong gian phòng hội thảo quốc 
tế của khuôn viên rất rộng trường case 
Western Reserve, tôi xúc động đứng bật 
dậy khỏi ghế ngồi. chủ tọa tuyên bố ai 
cũng chỉ có hai phút đứng lên kể về kí 
ức chiến tranh, nhất là cuộc chiến ở việt 
nam. tôi chọn rất nhanh, dùng hai phút 
ấy nói về tiếng hát của nữ ca sĩ nhạc đồng 
quê Joan Baez và hà nội tháng 12/1972.

 với tinh thần “phút nói thật về 
chiến tranh”, tôi đã kể trong ngập tràn xúc 
động.

 …chuỗi 12 ngày đêm B-52 ấy rơi 

Ca sĩ Jane Fonda 
khi tới thăm trận địa 

pháo cao xạ
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đúng vào mùa hà nội rét ngọt. tôi vừa 
nhận bằng cử nhân văn chương (tôi học 
khóa 13 (1968-1972, khoa ngữ văn trường 
đại học tổng hợp hà nội), từ nơi sơ tán 
hiệp hòa, hà Bắc, về nhà tôi ở ngã tư 
vọng, Khu tập thể đài tiếng nói việt nam 
đúng mùa giáng sinh và năm mới dương 
lịch, trong không gian chiến sự tột cùng 
căng thẳng. Bầu trời hà nội luôn gầm rú 
tiếng máy bay B-52 của không quân Mỹ, 
với những đợt oanh kích dữ dội. cuộc sống 
thường nhật hà nội đứt đoạn, thất thường 
bởi những đợt bom B-52. người hà nội 
suốt ngày đêm lên xuống hầm trú ẩn theo 
tiếng khẩn cấp báo động của làn sóng điện 
đài tiếng nói việt nam.

gần ngày giáng sinh, một chiều 
muộn rét căm căm, bố tôi chở tôi bằng 
chiếc xe đạp Liên Xô cũ kỹ từ ngã tư 
vọng lên trụ sở đài tiếng nói việt nam 
58 phố Quán Sứ, muốn tôi nghe một nữ 
danh ca Mỹ phản chiến, vừa bay từ Mỹ 
sang hà nội, hát cho cán bộ nhân viên 
đài tiếng nói việt nam. Sau đó, nữ ca sĩ 
này sẽ sang phố hỏa Lò, hát mừng giáng 
sinh và năm mới cho tù binh phi công Mỹ 
bị bắn rơi tại hà nội, đang bị giam giữ 
tại đó.

 thế rồi, đêm ấy, trước mắt tôi, nữ 
ca sĩ Mỹ Joan Baez bất ngờ xuất hiện trên 
sân khấu hội trường đài tiếng nói việt 
nam. tiếng vỗ tay vang dậy. Bỗng chốc, 
tôi thấy tim mình đập mạnh, người ấm 
nóng. 

 Joan Baez cúi đầu chào, nói tiếng 
Anh giọng trầm ấm, chúc mừng hà nội 
mùa giáng sinh - năm mới 1972-1973, 
rồi cúi thấp mình, nói lời xin lỗi nghẹn 
ngào, sẻ chia tận đáy lòng về cuộc không 
kích B-52 của Mỹ đang đổ xuống thủ đô 

hà nội, khiến nhiều người chết, phố xá 
hoang tàn đổ nát. Joan Baez thành thực 
bày tỏ sự phản đối cuộc chiến phi nghĩa 
của Mỹ ở việt nam và kết thúc diễn từ: 
“tôi xin được đứng về phía hà nội bằng 
tiếng hát”.

Joan Baez bắt đầu cất tiếng hát. 
Quả đúng là giọng hát kinh điển của dòng 
nhạc dân gian Mỹ, là một tiếng hát rực 
lửa phản chiến. giọng hát truyền cảm thật 
nồng nàn, ấm áp, cùng giai điệu trữ tình 
dân gian sâu lắng qua cách hát của Joan đã 
đi thẳng vào lòng người hà nội, rồi từ đó 
ở lại mãi trong trái tim tuổi hai mươi của 
tôi cho đến tận hôm tôi kể lại cho các bạn 
Mỹ và đại biểu quốc tế, từ gần 20 nước 
đến hội thảo này, với ký ức riêng còn hồng 
tươi màu đau thương. tôi đã thấu suốt 
và cẩn trọng cất giữ tiếng hát ấm áp của 
Joan từ ngày B-52 khốc liệt ấy. và ngay 
từ ngày ấy, tôi đã đoan chắc rằng, còn có 
một nước Mỹ khác, với những người như 
Joan, không tha thứ cho một nước Mỹ với 
bom B52 nhằm triệt tiêu hà nội.

 ngay sau đó, phố Khâm thiên, 
Bệnh viện Bạch Mai và ngôi nhà của tôi, 
cùng khu tập thể đài tiếng nói việt nam ở 
đại La, ngã tư vọng, bị liên tiếp giội bom 
B-52. hà nội ngập trong ngút trời khói lửa 
đạn bom, và lệnh sơ khán khẩn cấp được 
ban bố. Lần này thì bố tôi buộc tôi phải sơ 
tán khỏi hà nội. tôi khoác balô, lần theo 
lưng bố, đi bộ vất vả leo trèo trên ngói tan 
gạch nát phố Khâm thiên còn nghi ngút 
lửa cháy, văng vẳng tiếng khóc than vào 
một buổi sáng sớm cuối tháng 12, ra đầu 
Ô cầu Dền lên xe sơ tán. 

 hình ảnh Khâm thiên tang thương 
ấy đeo đẳng suốt dọc đường xe đưa tôi lên 
hòa Bình sơ tán, vương vấn quấn quyện 
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cùng tiếng guitar gỗ chập chờn giọng hát 
say đắm tình yêu hà nội của Joan Baez và 
tiếng đài tiếng nói việt nam phát sóng 
tác phẩm ký hào hùng của nhà văn nguyễn 
tuân: “hà nội ta đánh Mỹ giỏi”…

 Mấy ngày sau, chúng tôi rời Ohio, 
kết thúc tuần hội thảo. “Phút nói thật” 
được tái lập tại 3 trường đại học ở Albany 
mà chúng tôi được vợ chồng Ed tick và 
Kate mời đến dự giờ những môn học, 
những hội thảo, triển lãm mỹ thuật: “Phụ 
nữ và chiến tranh”, chiến tranh và chính 
trị”, “chiến tranh và làm lành văn hóa”, 
“chiến tranh và văn học nghệ thuật”, 
“chiến tranh và lời nói hòa bình từ trẻ em 
việt nam”…

tôi nhớ hôm đầu đến Albany, ngay 
sau “Phút nói thật”, chúng tôi về nhà Ed 
tick. vừa bước qua cửa nhà, luôn được 
một chú rùa hồ gươm bằng đá xanh Ed 
mua ở việt nam canh giữ, Ed vội kêu 
lên: “tôi đã chuẩn bị cho các bạn, nhất là 
Minh thái, một món quà đặc biệt!”. Rồi 
Ed thành kính đốt nén hương trầm theo 
tục lệ việt trên bàn thờ, cũng bày biện 

theo cách việt, lầm rầm khấn vái trước 
di ảnh ông bà bố mẹ của cả hai bên thông 
gia, lục lọi trong phòng làm việc, đưa tôi 
một đĩa nhựa cũ kỹ, khá to của Joan Baez 
được sản xuất tại Mỹ từ năm 1973, ngay 
sau những ngày B-52 Joan hát ở hà nội 
việt nam. Ed đã chuyển sang đĩa cD, 
cho vào đầu máy, bấm nút. trong ngào 
ngạt hương trầm, bất ngờ, cả một không 
gian đầy-âm-thanh-đặc-sệt-hà-nội-B.52 
trở về. 

tôi nhớ nhất ca khúc “Ở đâu bây 
giờ Sơn Mỹ”. Ed tick và Kate cùng cúi 
đầu nghe, không ngăn được nước mắt. 
giọng trầm trầm, Ed kể ông đã xuống 
đường biểu tình chống chiến tranh Mỹ ở 
việt nam từ năm 1970, khi còn là sinh 
viên đại học. cùng năm ấy, 4 sinh viên đại 
học Kent State bang Ohio (cùng sinh vào 
đầu thập niên 50, cùng tuổi ông và tôi, đã 
bị cảnh sát Mỹ bắn chết giữa sân trường. 
Ông từ lâu yêu mến tiếng hát của Joan, 
xúc động vì bà đã chống chiến tranh Mỹ 
ở việt nam bằng tiếng hát và không quản 
ngại đạn bom mà đến tận lòng hà nội hát 
vào năm 1972 ấy. nước mắt lưng tròng, 

Bộ đội cao xạ chiến đấu 
bảo vệ Hà Nội, 
tháng 12-1972
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Kate ôm lấy tôi xin lỗi về những trận bom 
B-52 đã ném xuống “hà nội của bạn”. 
chúng tôi ngồi như thế rất lâu, cùng đắm 
chìm rưng rưng hoài cảm trong tiếng hát 
thiết tha đẫm đầy thương cảm của Joan về 
một thời hà nội đạn bom và hào hùng… 

 Ed tick khẽ lau nước mắt, cho hay: 
tháng 10 mới đây, Joan Baez đã đến hát 
ở Albany-thành phố của gia đình ông và 
tháng 11 này, Joan đã trở về San Fransisco 
hát tiếp. tiếng hát của nữ ca sĩ gần tuổi 
thất thập sao vẫn tròn đầy, dạt dào tình 
cảm, vẫn được công chúng Mỹ hâm mộ, 
đặc biệt là chiến binh Mỹ trải qua chiến 
tranh việt nam. Sau này, khi đưa chúng 
tôi đến new York thăm tượng nữ thần tự 
Do, nhân ghé thăm bạn, tôi đã được chính 
người bạn ấy của hai vợ chồng tặng một 
cD của Joan Baez, sau khi cùng nghe trọn 
đĩa cD ấy, và ôn lại kỷ niệm hà nội. 

 cuối tháng 11, từ biệt hai vợ chồng 
Ed, xuống San Fransisco chơi một tuần 
trước khi về hà nội, tôi chứa chan hy 
vọng gặp lại Joan Baez. nghe Ed tick 
thông báo lại câu chuyện tôi kể về Joan 
Baez ở hội thảo 2010 tại Mỹ, Joan đã thật 
cảm kích khi biết ở việt nam vẫn còn 
nhiều người hà nội cất giữ tiếng hát của 
bà trong ký ức từ 1972.

 Joan muốn tôi viết câu chuyện này 

trong thư gửi Kate, cho bà cùng được đọc, 
được nhớ hà nội B-52 ngày ấy… thì tôi 
đã viết đây.

 Ed bảo hai vợ chồng, nhất là Kate, 
đã thuyết phục và Joan đã rất hào hứng 
đồng thuận cho cuộc trở về hà nội, hát lại 
những bài bà đã hát cho mùa đông hà nội 
1972. tôi quá mừng, và lập tức ước ao 
rằng, Joan Baez sẽ trở lại hà nội, lần nữa, 
sau 40 năm, chỉ với cây guitare gỗ giản dị, 
lại cất tiếng hát quyến rũ đắm say ở đúng 
số nhà 58 Quán Sứ và nhà số 1 duy nhất 
của phố hỏa Lò, giờ đã thành di tích lịch 
sử hà nội. và rất nhiều người hà nội, 
trong đó có tôi, của những ngày B-52 ấy, 
cũng sau 40 năm, sẽ lại được nghe Joan 
hát qua đài phát thanh, đài truyền hình, 
báo mạng… của việt nam, và cả ở nhà 
hát Lớn hà nội nữa, để nhớ, nhớ mãi, 
không bao giờ quên, không thể nào quên 
những ngày hà nội B-52 ấy, trong tiếng 
hát nồng nàn thơm thảo, đầy ắp sẻ chia 
tận đáy lòng của nữ ca sĩ Mỹ Joan Baez. 
chắc chắn, hà nội sẽ chẳng bao giờ quên 
người bạn ca sĩ Mỹ đặc biệt này, của một 
thời chiến tranh khốc liệt đã qua và của cả 
một thời hòa bình tươi đẹp hôm nay…

                                                                      
nguYễn thỊ Minh thÁi



“HÀ NộI - đIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” 
qUA DƯ LUẬN qUỐC TẾ
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Trong  bài “Lai - nơ - bếch - cơ II: 
đánh giá của một phi công” đăng trên 
Tạp chí “Airforce” tháng 9/1979, tác giả 
Um-phơ (một phi công B-52 tham gia 
chiến dịch này), đã viết: “Lai- nơ-bếch-
cơ ii, cuộc tập kích 12 ngày đêm chống 
Bắc việt nam tháng 12-1972 là một trong 
những chiến dịch sử dụng không quân tập 
trung nhất trong lịch sử chiến tranh, chống 
lại hệ thống phòng không mạnh nhất thế 
giới… nhiệm vụ là làm suy yếu khả năng 
tấn công của Bắc việt nam ở Miền nam 
việt nam. Mục đích cuối cùng là nhằm 
hoàn thành các mục tiêu của Mỹ: buộc hà 
nội trở lại bàn hội nghị ở Pari, giành “hòa 
bình trong danh dự” và bảo đảm sự trở về 
của các tù binh chiến tranh của chúng ta”.

Đran Cao-xki trong bài “Thảm 
kịch của cuộc hành quân Lai-nơ -bếch- 
cơ II” đăng trên tập san của lực lượng 
không quân Mỹ viết: “Trong chiến tranh 
Việt Nam, ít có cuộc hành quân nào gây 
xúc động mạnh mẽ, thậm chí bi thảm 
hơn chiến dịch ném bom kéo dài 12 ngày 
mang tên “hành quân Lai- nơ-bếch- cơ 
ii”. cuộc hành quân này nhằm vào các 

mục tiêu ở khu vực hà nội - hải Phòng và 
lần đầu tiên được thực hiện bằng máy bay 
ném bom hạng nặng B-52 để buộc Bắc 
việt nam phải ký hiệp định hòa bình Pari. 
chiến dịch hầu như hoàn toàn do Bộ chỉ 
huy Không quân chiến lược hoa Kỳ thực 
hiện, là một thảm họa cho những người 
lái và phục vụ trên máy bay và một tiền lệ 
nguy hiểm cho tương lai. hậu quả của một 
cuộc hành quân Lai- nơ- bếch-cơ ii là một 
số lớn máy bay B-52 bị bắn hạ một cách 
không cần thiết và những nhân viên lái và 
phục vụ trên máy bay này bị thương tật, 
chết hoặc bị bắt”.

Trong cuốn “Cuộc chiến tranh 
Việt Nam”, J.T.Grin-út đã viết: “trong 
12 ngày liên tục, chúng ta đã tiến hành 
cuộc ném mà sự tàn phá lớn hơn cuộc 
ném bom trong suốt cuộc chiến tranh từ 
trước cho tới bây giờ. chúng ta đã tung 
pháo đài bayB-52 vào các trung tâm của 
đối phương và đã gặp phải mạng lưới 
phòng không bảo vệ mục tiêu dày đặc và 
mạnh nhất trong lịch sử chiến tranh xưa 
nay. tổn thất của chúng ta rất nặng nề”.

cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm của không quân mỹ vào các thành phố 
miền bắc Việt nam cuối năm 1972 thất bại đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong 
nhiều người mỹ…
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G. Côncô - Giải phẫu một cuộc 
chiến tranh - (Tạp chí Quốc phòng toàn 
bộ dân, số 12, 1997-tr: 107):

“Lai-nơ-bếch-cơ ii đã làm cô lập 
chính quyền Mỹ về mặt chính trị và đặt nó 
vào thế phòng ngự. đa số báo chí Mỹ xem 
cuộc ném bom này là kinh tởm trong Lễ 
giáng sinh. Phản ứng trong nước Mỹ cũng 
rất nghiêm trọng… 47 trong số 73 thượng 
nghị sĩ Mỹ được hỏi ý kiến sau khi cuộc 
ném bom bắt đầu đã chống lại nó, 45 người 
tuyên bố sẵn sàng ủng hộ đạo luật chấm 
dứt chiến tranh. trước sức ép ngày càng 
mạnh của Quốc hội, ngày 30/12/1972, 
tổng thống ních-xơn không còn cách nào 
hơn là ra lệnh chấm dứt ném bom bắc vĩ 
tuyến 20… cuộc thương lượng được nối 
lại tại Pari ngày 2/01/1973, chính quyền 
Mỹ ở thế yếu hơn rất nhiều… Mỹ rút được 
quân và được trao trả tù binh mà không 
phải “thừa nhận” thất bại quân sự của hai 
thập kỷ nỗ lực - “một thắng lợi đắng cay”.

G. Levy. Mỹ ở Việt Nam - (Tạp chí 
Quốc phòng Toàn dân, số 12, 1997 - tr: 
106):

“chiến dịch Lai-nơ-bếch-cơ ii là 
thất bại chính trị - quân sự của Mỹ, vì nó 
không buộc được đối phương đầu hàng, 
nghĩa là có những nhượng bộ mới. Bắc 
việt nam về thực chất, đã kết thúc cuộc 
chiến tranh với một hiệp định có lợi cho 
họ…Mỹ phải thừa nhận một điều khoản 
khiến các lực lượng Bắc việt nam ở miền 
nam việt nam được hợp pháp hóa… Sự 
kiện sau đó đã chứng minh, chỉ hơn 2 năm 
sau cái gọi là “rút quân trong danh dự” của 
Mỹ, Bắc việt nam đã hòan thành cái việc 
mà họ muốn là giải phóng miền nam và 
thống nhất đất nước”.

Trích báo “Tin Mỹ và thế giới” 

ngày 21/12/1972 - (Tạp chí Quốc phòng 
toàn dân, số 12, 1997 - tr: 108)

“hệ thống phòng không của Bắc 
việt nam hiện đại, rộng khắp và hiệu quả 
đến nỗi trong bất cứ một trận đánh phá nào, 
90% máy bay của không quân Mỹ phải lo 
bảo vệ các máy bay ném bom để chống lại 
Mig tiến công, đồng thời khống chế súng 
phòng không và tên lửa từ mặt đất”.

Trích tin của tạp chí “Tin Mỹ hàng 
tuần” - (Tạp chí Quốc phòng Toàn dân, 
số 12. 1997 - tr: 108):

“hiện nay Bắc việt nam có hệ 
thống phòng không lớn nhất và mạnh nhất 
thế giới. các pháo thủ việt nam là những 
tay súng giỏi nhất vì họ có rất nhiều kinh 
nghiệm”.

Trích ý kiến của nhà báo Mỹ - 
(Tạp chí Quốc phòng Toàn dân, số 12, 
1997 - tr: 108):

“trong bom đạn mờ mịt, tôi đã 
thấy những phụ nữ trên những ụ súng lia 
súng trường theo các máy bay phản lực 
Mỹ đang bay trên trời. họ tin rằng, có thể 
bắn rơi máy bay phản lực bằng một khẩu 
súng trường. đây là một ý chí có tính chất 
truyền thống trong những người dân mà 
tôi đã gặp”.

Trích tuyên bố của 30 phi công Mỹ 
ngày 2/01/1973 - (Nhân dân, ngày 8/1/1973, 
tr:4)

“chúng tôi kêu gọi mạnh mẽ các 
nghị sĩ Quốc hội sử dụng mọi quyền lực 
hợp pháp và tinh thần để đem lại hòa bình. 
chúng tôi hiểu rằng chiến tranh kéo dài 
chỉ làm tăng thêm nỗi đau khổ, kéo dài 
sự giam cầm của chúng tôi và tăng thêm 
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những tổn thất của đất nước chúng ta”.

Trích điện của 2 nghệ sĩ Mỹ nổi tiếng 
trong phong trào chống chiến tranh xâm 
lược Việt Nam ở Mỹ là chị Giên Phôn-đa 
và anh Tôm Hay-đơn ngày 24/12/1722. 
(Nhân dân, ngày 28/12/1972, tr: 3)

“Lòng dũng cảm của việt nam sẽ 
sống mãi trong ký ức mọi người. việc 
đánh bại B-52 cho thấy tinh thần kháng 
chiến của các bạn còn mạnh hơn mọi sức 
mạnh kỹ thuật thuộc bất cứ loại nào”.

Trích xã luận “Thời báo New York 
(Mỹ) số ra ngày 20/12/1972 – (Nhân dân, 
ngày 21/12/1972, tr: 4):

“tổng thống Mỹ lại một lần nữa 
quay về với sức mạnh thô bạo để tìm cách 
giành lấy những mục tiêu rộng lớn hơn 
nữa của ông ta ở đông nam Á, những 
mục tiêu không bao giờ là hiện thực và cần 
thiết cho lợi ích an ninh của nước Mỹ. giá 
như hà nội có chịu trách nhiệm đến đâu 
đi nữa về việc làm gián đoạn cuộc thương 
lượng - giả thuyết này là rất đáng nghi ngờ 
- thì việc sử dụng một lực lượng không 
quân hùng hậu nhất để thẳng tay tấn công 
một cách tàn bạo vào một nước nhỏ châu 
Á là một sự lạm dụng sức mạnh của chủ 
nghĩa nhân đạo… trong quá trình này, 
chính nước Mỹ đang đứng trước nguy cơ 
bị đẩy trở lại chế độ dã man của thời kỳ đồ 
đá, có thể tiêu diệt những gì đáng giá nhất 
cần giữ gìn trong nền văn minh Mỹ”.

Trích tin của hãng UPI (Mỹ) ngày 
31/12/1972: (Nhân dân, 1/1/1973, tr:3)

 “12 ngày ném bom trở lại vùng hà 
nội, hải Phòng được coi là cuộc ném bom 
dữ dội nhất trong lịch sử chiến tranh, đã 
làm cho Mỹ bị thiệt hại nặng nề nhất về 

người và trang bị. từ 18 đến 30 tháng 12, 
76 phi công Mỹ đã bị mất ở Bắc việt, có 
lẽ là bị bắt. nhiều người khác chết và bị 
thương”.

 Trích lời khai của Uy-li-am Cô-lin, 
trung tá điều khiển điện tử, máy bay B-52 
- (Quân đội nhân dân, ngày 24/12/1972, 
tr: 3):

“tôi có thể khẳng định rằng nếu 
B-52 còn vào nữa thì còn bị bắn rơi nhiều 
nữa. các ông chiến đấu dũng cảm, mưu 
trí, có chính nghĩa. tôi tin chắc rằng nhất 
định các ông sẽ thắng vì lịch sử ở phía các 
ông, đạo lý ở phía các ông”.

Giên Cát, thiếu tá phi công B-52 
Mỹ bị bắt làm tù binh - (Tạp chí Quốc 
phòng toàn dân, số 12, 1997, tr: 108)

“trong đời tôi, chưa bao giờ tôi vấp 
phải một trận chiến như thế…đối phương 
chiến đấu phối hợp chặt chẽ và đánh rất 
hay”

Điu Crúc, phi công Mỹ - (Tạp chí 
Quốc phòng toàn dân, số 12, 1997 - tr: 
108):

“nói đúng ra, súng phòng không 
nào của họ cũng nguy hiểm .. Mỗi lần bay 
là một lần khiếp sợ… tưởng như mình lọt 
vào một lưới thép vì không biết cơ man 
nào là tay súng đang nhằm bắn vào mình”.

 Tổng thư ký Hội đồng hòa bình thế 
giới, ông Rô-mét Chan-đra, sau khi Mỹ 
dừng ném bom đã đến thăm Việt Nam, 
phát biểu sau khi chứng kiến cảnh tượng 
hoang tàn của Bệnh viện Bạch Mai:

 “cuộc chiến tranh của các bạn việt 
nam đã trở thành cuộc chiến tranh mới 
trong lịch sử, trong từ điển của tất cả các 
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thứ tiếng. nó có nghĩa là lòng dũng cảm 
tuyệt vời, lòng quyết tâm và chủ nghĩa anh 
hùng, nó có nghĩa là tất cả những gì mà 
mọi người mong muốn tìm trên thế giới 
này”.

Ông trưởng đoàn chuyên gia Liên 
Xô - Thiếu tướng Khiu-pe-nen ( sau này 
là Thượng tướng quân đội Liên Xô. Sau 
khi về hưu ông là Phó Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh nước Cộng hòa Liên bang 
Nga.) đã từng phát biểu với Bộ Tư lệnh 
Quân chủng Phòng không - Không quân 
Việt Nam:

 “trao vũ khí tên lửa cho các bạn 
việt nam là trao nó cho những bộ óc sáng 
tạo và những bàn tay vàng”.

Grin Út (J. T. Green Wood) nhận 
xét. (Chú thích: J.T. Green Wood, Máy 
bay ném bom chiến lược B52 trong vai 
trò chiến thuật, Nxb Solomander, Lon 
don, 1973.)

“tất cả những chiến thuật gây nhiễu 
điện tử, bằng nhiều biện pháp, bằng đủ 
loại khí tài hiện đại nhất của không lực Mỹ 
đã thất bại”. 

 Trong cuốn sách “Cuộn chiến 
tranh không quân ở Đông Dương” do 
Trung tâm nghiên cứu Coóc-nen (Mỹ) 
xuất bản có lời đánh giá nổi tiếng của 
giáo sư Nây Si-hen (Neil Seehan):

 “thắng lợi của người việt nam là 
một thí dụ vô song về sự toàn thắng của trí 
tuệ con người đối với máy móc”.

  Thiếu tá Mỹ, chỉ huy điện tử 
Fernando, người Texas cay đắng thốt 
lên: “Mọi sự tính toán của chúng tôi đã bị 

đảo lộn hết. cấp chỉ huy và các kỹ sư điện 
tử của chúng tôi đã khẳng định như đang 
nắm trái ngọt trong tay... Phương án bay 
và tất cả các máy điện tử đủ loại này rất 
tuyệt vời. Không một loại tên lửa và máy 
bay Mig nào của Bắc việt có thể bám, bắt 
được B.52 của ta… tôi đã thực hiện đúng 
quy trình thao tác để bịt mắt đối phương… 
thế mà… như các ông thấy… tôi đang ở 
đây và là tù binh”.

Đại úy Henrie Charbaron nhớ lại: 
“Khi được phổ biến nhanh ở căn cứ guam 
trước lúc bay, tôi sửng sốt bởi nghĩ rằng 
hiệp định hòa bình sắp ký kết như ông 
Kissinger tuyên bố cách đó ít ngày. đến 
trước lúc nhảy dù, tôi biết máy bay của tôi 
lọt vào một ổ dày đặc tên lửa SAM 2 và 
cao xạ. Máy bay bị trúng đạn, rung lên dữ 
dội, khói mù mịt… tôi rơi xuống một đám 
ruộng và thấy nhiều người chạy tới. tôi 
không kịp làm gì theo hướng dẫn nếu máy 
bay rơi… tôi cúi đầu giơ 2 tay đầu hàng”. 

 Trước những đống gạch đổ nát 
của Bệnh viện Bạch Mai, nữ bác sĩ Y-vo-
nơ, chuyên gia huyết học người Pháp đã 
không cầm nổi nước mắt nói: 

“tôi chỉ là một bác sĩ, một người 
làm khoa học nhưng lúc này thấy cần phải 
làm chính trị để tố cáo tội ác man rợ của 
đế quốc Mỹ đã ném bom tàn phá một bệnh 
viện mà ở đó chỉ có tình thương”.

Cũng tại đây, chị Giên Phôn-đa, 
một nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ bày tỏ:

“tôi sẵn sàng từ bỏ những thu hoạch 
kinh tế lớn đến hàng trăm nghìn đô-la mỗi 
lần hợp đồng đóng phim của tôi để dành 
cho một việc làm chính trị: đấu tranh chấm 
dứt cuộc chiến tranh tàn bạo ở việt nam, 
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chấm dứt những hành động bất nhân của 
những tên g.i. (có nghĩa là sen đầm quốc 
tế) khét tiếng”.

Đại tá Sozranov A.Kh. từng tham 
gia Đoàn chuyên gia Liên Xô sang giúp 
Việt Nam trong thời gian từ tháng 9/1972. 
Trong hồi ký của mình, ông kể rằng:

 “các bạn việt nam và chúng tôi 
tin tưởng lẫn nhau trong công việc. các sĩ 
quan và chiến sĩ tên lửa việt nam làm việc 
rất nghiêm túc, thông thạo chuyên môn và 
trưởng thành qua thực tế chiến đấu. 

 Khi gặp những hỏng hóc phức tạp, 
tuy lúc đầu có lúng túng, nhưng chỉ cần 
một lần chỉ dẫn là họ đã ghi nhớ và rút 
kinh nghiệm được ngay. đây là phẩm chất 
mà ngay cả các trắc thủ tên lửa của Liên 
Xô không phải lúc nào cũng có được. 

 về mặt chiến thuật, các đồng chí 
việt nam hành động rất khôn khéo. họ 
tổ chức phục kích, bố trí trận địa tên lửa 

trong rừng hướng về phía máy bay Mỹ 
thường xuất hiện. chúng tôi cùng chuẩn 
bị kỹ khí tài, rồi sau đó mới phóng tên lửa 
vào máy bay địch. và chúng khó mà thoát 
được. 

 Sau trận đánh, tiểu đoàn tên lửa phải 
nhanh chóng di chuyển. các bạn việt nam 
làm việc này rất tuyệt vời, vì ai đã từng 
làm việc với loại tên lửa S-75 đều biết nó 
rất cồng kềnh, nặng nề. việc triển khai và 
thu hồi càng phức tạp hơn vào mùa mưa, 
hay trong rừng rậm. 

 chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy 
các chàng trai việt nam mảnh khảnh lại 
có sức mạnh phi thường như vậy. họ thao 
tác thuần thục, giữ an toàn cho cả khí tài 
và con người. chính chúng tôi cũng rút ra 
nhiều kinh nghiệm từ thực tế chiến đấu ở 
việt nam khi sử dụng khí tài tên lửa trong 
chiến tranh hiện đại chống lại đối phương 
mạnh như Không quân Mỹ”.



 mục lục
. Lời đầu sách
. Bác Hồ với bộ đội Phòng không - Không quân.

BỐI CẢNH CHUNG TRƯỚC CUỘC TẬP KÍCH BẰNG B52 
CỦA KHÔNG QUÂN MỸ VÀO HÀ NỘI

SỰ LÃNH ĐẠO VÀ CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC  CỦA ĐẢNG, BÁC HỒ 
 NHÂN TỐ LÀM NÊN CHIẾN THẮNG

DIỄN BIẾN CHIẾN DỊCH 
12 NGÀY ĐÊM

. Những con người góp phần làm nên huyền thoại

LƯU DANH CÁC LIỆT SỸ ĐÃ ANH DŨNG HY SINH VÌ SỰ BÌNH YÊN 
CỦA BẦU TRỜI TỔ QUỐC

CHIẾN THẮNG “HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” 
 ĐỈNH CAO CỦA PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN VIỆT NAM

. Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” khẳng định chân lý 
“Không có gì quý hơn độc lập tự do”
. Kinh nghiệm phòng không bằng tên lửa chống không quân Mỹ tại Việt 
Nam 1972
. Lưới lửa phá tan chiến thuật thống trị bầu trời Việt Nam

NHỮNG KÝ ỨC 
KHÔNG THỂ NÀO QUÊN

. Anh hùng Lao động - Cựu chiến binh Lê Văn Kiểm: Một thời không bao giờ 
quên
. Quên sao được những ngày đau thương và căm thù
. Nhớ Hà Nội B- 52 tháng 12-1972 và tiếng hát Joan Baez….

“HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” 
QUA DƯ LUẬN QUỐC TẾ
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nhà xUất bản thông tấn xã Việt nam
 2012

Chịu trách nhiệm xuất bản:  vũ quốc khánh
Chịu trách nhiệm nội dung:  Lê thỊ thu hương
Biên tập:  phÙng thỊ mỹ - nguyỄn văn hàO
Thực hiện mỹ thuật: hà caO nguyệt

Huyền tHoại 
Hà Nội - điệN biêN pHủ 

trêN kHôNg

In khổ 21x29cm tại Công ty CP In Hồng Hà
Giấy phép xuất bản số 624-2012/CXB/01-14/ThT. In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2012

SÁch KhÔng Kinh DOAnh
đỂ Dành tặng thÂn nhÂn Liệt Sỹ 

và cÁc cựu chiẾn Binh

 tầng 8 - Cung trí thức tp Hà Nội - phố trần thái tông - Quận Cầu giấy - Hà Nội 
 tel/Fax: 043.7823798 - 043.7823799 

Website: vanhoatritueviet.vn * Email: trungtamtruyenthonghanoi@gmail.com

trung tâm thông tin truyền thông vì môi trường phát triển
cơ quan thông tin tuyên truyền của trí thức thủ đô

chương trình kỷ niệm 40 năm chiến thắng 
“hà nội - điện biên phủ trên không”

thực hiện và giới thiệu
Dự án Văn hóa Uống nước nhớ ngUồn 

tri ân các anh hùng liệt sỹ 
đã hy sinh Vì độc lập tự Do của tổ qUốccơ quan thông tin tuyên truyền của trí thức thủ đô

trung tâm thông tin truyền thông 
vì môi trường phát triển


