
Trang Quân Sử lưu danh mùa bảo lửa
     Nắng Hạ buồn phượng nở phủ khăn tang
     Giòng Thạch Hản huyết lưu trên chiến địa
     Bóng cờ vàng lộng gió Cổ Thành xưa
Thời gian là liều thuốc quý, giúp bào mòn 

những ký ức, tưởng chừng không bao giờ mờ nhạt 
trong tâm trí của những người hiện diện, chứng 
nhân trong trận chiến, gây nhiều tranh cải của 
cuộc hành quân vượt biên vào Hạ Lào Năm 1971. 
Không ai đem thắng bại để luận anh hùng, nhưng 
trong tận cùng của sự thật với những mất mát, hơn 
phân nửa quân số tham chiến của Đại Đội 1, Tiểu 
Đoàn 2 Trâu Điên, lần đầu tiên sau 7 năm phục 
vụ ở Đại Đội 1 Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên từ Chuẩn 
Uý Trung Đội Trưởng 1964 đến Đại Úy Đại Đội 
Trưởng 1969 đây là một thiệt hại đau đớn và cay 
đắng nhất cho một cấp chỉ huy  Đại Đội Trưởng. 
Trong một cuộc hành quân mà quân Bắc Việt đã 
biết rỏ các kế hoạch và chi tiết do nội gián trong 
Dinh Độc Lập cung cấp. Sau trận Lam Sơn 719 
Hạ Lào, đơn vị trở về hậu cứ trại Lê Hằng Minh 
Xã Tam Hà Quận Thủ Đức trong cảnh tang tóc, 
thê lương, buồn bả của trại gia binh Tiểu Đoàn, 
nằm đối diện bên kia đường, khiến cho lòng người 
nặng trĩu với cảm giác không an bình, khi chứng 
kiến những cảnh đau lòng của vợ mất chồng, con 
mất cha và tre già khóc măng mọc, cho dù cá nhân 
chỉ là một hột cát trong biển sa mạc mênh mông 
của nguồn máy chiến tranh rộng lớn, với lý tưởng 
bảo vệ chánh nghĩa Quốc gia, sự vẹn toàn lảnh 
thổ, đất đai, sự an bình, no ấm của hơn 20 triệu 

người dân 
Miền Nam 
Việt Nam 
trước họa 
xâm lăng 
liên tục của 
CS Hà Nội 
với sự giúp 
tối đa của 
TC và Liên 
Sô.

T h ờ i 
gian tái 
chỉnh trang 
và huấn 
luyện ở 

Trung Tâm 
Huấn Luyện 

Quốc Gia Vạn Kiếp thuộc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
đã giúp cho mọi quân nhân cũ và mới trong Đại 
Đội 1 Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên dần dần lảng quên 
những ám ảnh và mặc cảm từng đeo đuổi, dai dẳng 
sau trận chiến Hạ Lào để tiếp tục con đường sứ 
mạng bảo quốc, an dân còn nhiều chông gai, khó 
khăn với nhiều thử thách, hiểm nguy không lường 
trong khi người bạn đồng minh thưở nào đang tìm 
đường tháo lui trong “danh dự” của họ. Sau khi 
hoàn tất thời gian huấn luyện bổ túc, toàn thể Tiểu 
Đoàn 2 đã ở trong tình trạng hoàn hảo và sẳn sàng 
lên đường nhận nhiệm vụ mới.

  Muøa Baõo Löõa 1972
MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh
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Lệnh Lên Đường.
 Trong buổi họp tại Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn 2, 

Th/Tá Tiểu Đoàn Trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho 
biết lệnh hành quân không vận ra Huế để tham 
chiến, chận đứng sự tiến công xâm chiếm vùng 
đất giới tuyến Bến Hải và toàn bộ khu vực thuộc 
Tỉnh Quảng Trị của Quân khu 1 Vùng 1 Chiến 
thuật. Theo tin tức tình báo ghi nhận, quân Bắc 
Việt có khoảng 5 Sư đoàn Bộ Binh cùng Pháo binh 
và chiến xa hạng nặng đang tấn công Sư Đoàn 3 
Bộ Binh VNCH và các đơn vị tăng phái trong đó 
có các Lữ Đoàn 147 và 258 Thủy Quân Lục Chiến 
VNCH

Sau phiên họp, lệnh cấm trại 100 % được ban 
hành, các sĩ quan Trung Đội Trưởng thuộc Đại 
Đội 1 được phổ biến lệnh hành quân với các chi 
tiết cần thiết, kèm theo lệnh kiểm tra quân trang, 
quân dụng, vủ khí, đạn dược như thường lệ trước 
các cuộc hành quân, một việc làm mà các Hạ Sỉ 
Quan  bao gồm Thượng Sĩ Thường Vụ Nguyễn 
văn Cương và các Trung Sỉ 1 Trung đội phó Trần 
Tráng, Trần Xịa, Lê văn Môn, Nguyễn văn Toản, 
Châu Văn Khánh đã quá quen thuộc và hoàn thành 
nhiệm vụ tốt đẹp.

Ngày 3/4/1972  Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên với 4 
đại đội tác chiến và 1đại đội chỉ huy được không 
vận bằng vận tải cơ C 130 đến phi trường Phú Bài 
Huế . Từ đó di chuyển bằng quân xa vào vùng 
hành quân là phía Tây Nam Thị Xã Quảng Trị 
thuộc Quận Hải Lăng với nhiệm vụ ngăn chận các 
lực lượng Bắc Việt tấn công sườn trái của Sư Đoàn 
3 Bộ Binh VNCH cũng như không cho địch tràn 
xuống Quốc lộ 1 là trục tiếp vận chính cho các đơn 
vị đang tham chiến trong tỉnh Quảng Trị. 

Tiểu Đoàn 2 giao việc trấn thủ căn cứ Barba-
ra cho Đại Đội 4 của Đại Úy Lê Quang Liễn K20/
VBĐL là ĐĐT, mới thuyên chuyển vể Tiểu Đoàn 
2 sau trận Hạ Lào 1971. Riêng Đại Đội 1 của tôi 
(Đại Úy Lâm Tài Thạnh K 17VK Thủ Đức) được 
giao nhiệm vụ hành quân lưu động, bảo vệ khoảng 
đường từ căn cứ Barbara đến Bộ Chỉ Huy Tiểu 
Đoàn 2 trong khoảng cách độ 8 cây số, đồng thời 
tìm kiếm và tiêu diệt các toán trinh sát của quân 
Bắc Việt đang hoạt động bám sát trong khu vực để 
cung cấp các yếu tố liên quan đến các cuộc chuyển 
quân hay vị trí các căn cứ hỏa lực của quân lực 
VNCH trong vùng cho pháo binh của chúng tác xạ 

chính xác hơn. 
Trong suốt 2 tuần lễ đầu tiên của tháng 

4/1972, hầu hết các cuộc tấn công nhỏ, nhằm thăm 
dò lực lượng và sự phối trí của quân ta đều bị chận 
đứng và đẩy lui, tuy nhiên cường độ pháo kích vào 
các đơn vị trú phòng ngày càng gia tăng đặc biệt là 
tại căn cứ Barbara. 

Trung tuần Tháng 4/1972, Đại Đội 1 nhận 
được lệnh trực tiếp từ 216 (ám số đàm thoại của 
Tiểu Đoàn Trưởng TĐ 2 Nguyễn Xuân Phúc, tôi 
có ám số đàm thoại là 171) phải mở một con đường 
xuyên qua rừng, (không xử dụng lộ trình sẳn có, từ 
thời quân đội Mỹ còn tham chiến ở vùng địa đầu 
giới tuyến là từ Quốc lộ 1 vào căn cứ Barbara), để 
phòng khi áp lực quân Bắc Việt quá mạnh, khiến 
Đại Đội 4 phải triệt thoái lui binh tránh bị phục 
kích, chận đánh nếu di chuyển theo lộ trình quen 
thuộc mà quân Bắc Việt đã có nhiều thời gian điều 
nghiên. Sau 5 ngày tận lực làm việc Đại Đội 1 đã 
mở xong một con đường mới, xuyên qua rừng và 
cách con đường cũ khoảng 3 cây số. Đây là một 
tiên liệu sáng suốt của TĐT đã thành công và giúp 
cho Cánh B Tiểu đoàn 2 gồm Đại Đội 4 và 1 tránh 
được thiệt hại khi lui quân.

 Ngày 24 Tháng 4 Năm 1972 khi vòng đai 
phòng thủ của Sư Đoàn 3 BB cùng các lực lượng 
tăng phái bị áp lực vây ép mãnh liệt của quân Bắc 
Việt phải lui dần về phía Nam, các căn cứ phía 
Bắc và Tây Bắc kể cả thị trấn Đông Hà lần lượt 
thất thủ, sau khi Trung Đoàn 56 Sư Đoàn 3 Bộ 
Binh VNCH ( Trung Tá Phạm văn Đính) trấn giử 
căn cứ Tân Lâm (Camp Caroll cũa Mỹ giao lại) 
đầu hàng quân Bắc Việt, cũng là lúc Trung Đoàn 
24 Sư Đoàn 304 Bắc Việt tung các tiểu đoàn trực 
thuộc, mở các cuộc tấn công vào căn cứ Barbara 
và khắp vùng trách nhiệm của Lữ Đoàn 369TQLC 
trong đó có Tiểu Đoàn 2. Các cuộc tấn công đều bị 
đẩy lui, riêng Đại Đội 1 Tiểu Đoàn 2 nhờ áp dụng 
chiến thuật lưu động trong khu vực trách nhiệm 
nên chưa bị thiệt hại, tuy nhiên tinh thần mọi quân 
nhân trong Đại Đội đều căng thẳng  trước các tin 
tức bất lợi của các đơn vị bạn chung quanh. 

Ngày 30/04/1972 quân Bắc Việt đã phạm một 
tội ác không thể tha thứ , đó là sử dụng các loại 
pháo tầm xa 130 ly, hoả tiển 122 ly cũng như các 
loại vủ khí sát thương hàng loạt như B 40, B41, 
82 ly không giật, nhắm vào đoàn người dân vô tội 
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đang “di tản”, chạy loạn từ Tỉnh Quảng Trị xuôi 
Nam tìm đường sống, con đường có tên từ đây 
là “Đại Lộ Kinh Hoàng”. Bao gia đình chết chóc, 
không một nấm mồ hay nén hương. Tiếng nổ ầm ì 
vang dội của đại pháo trong cuồng điên của mộng 
xâm lấn khuất lấp tiếng ve gọi mùa Hè. Màu đỏ 
mùa hoa phượng vỹ trên cành nay trở thành màu 
máu của người dân Đông Hà và Quảng Trị.  Những 
tà áo trắng, bên cạnh các chiếc nón lá bài thơ ngày 
nào, tạo sự duyên dáng dể thương của các O Xứ 
Quảng, nay trở thành những mãnh khăn tang quấn 
vội vàng trên những mái đầu son trẻ, hồn nhiên rồi 
lại vội vả tìm đường về Nam lánh nạn  

Ngày 1/5/1972 tình hình ở Quảng Trị càng 
ngày càng xấu hơn, trước áp lực quá mạnh của 
quân Bắc Việt, việc rút bỏ Quảng Trị để bảo toàn 
lực lượng chỉ còn là vấn đề thời  gian

Ngày 2/5/1972 khi Sư Đoàn 3 cùng lực lượng 
tăng phái tháo lui khỏi thị xã Quảng Trị, Tiểu Đoàn 
2 TQLC nhận được lệnh lui binh về phòng tuyến 
sông Mỹ Chánh. Cuộc triệt thoái đã thành công 
khi không có bất cứ một xáo trộn hay vô trật tự 
nào xảy ra cho tiểu đoàn, nhờ vào sự tiên liệu và 
phổ biến đến mọi quân nhân trước khi thực hiện 

tuy nhiên vẫn có một số quân nhân bị thương do 
đạn pháo kích 

Thời gian nầy số lượng đại bác tầm xa 130 
ly và các loại hỏa tiển 122 ly và 107 ly bố trí trên 
các xe di động của quân Bắc Việt áp đảo các pháo 
đội 105 ly của pháo binh TQLC, các đơn vị tham 
chiến trong khu vực chỉ còn trông cậy vào không 
yểm dồi dào và tích cực của quân lực Mỹ, qua các 

phi tuần B52 chiến lược, các phi tuần không quân 
chiến thuật từ Đà Nẳng và Đệ Thất hạm đội cũng 
như các loại hải pháo hạng nặng của các khu trục 
hạm Mỹ đang hoạt động ngoài khơi, chính các 
yểm trợ hỏa lực tối đa nầy đã gây rất nhiều thiệt 
hại to lớn cho quân CS Bắc Việt, nhờ thế sau cùng 
tuyến phòng thủ Mỹ Chánh đã đứng vững và cũng 
là ranh giới tạm thời giữa ta và địch .                                                                                                                

Cuộc Thư Hùng Bên Bờ Sông Mỹ Chánh 
Tháng 5/1972 .

Lấy Quốc lộ 1 làm ranh giới phân chia vùng 
trách nhiệm giữa Tiểu Đoàn 2 và Tiểu Đoàn 9 
TQLC theo trục Nam lên Bắc, Đại Đội 1 nhận vị 
trí phòng thủ chu vi phía bên trái QL1 bao gồm 
cầu Mỹ Chánh (đã bị phá hủy) vòng qua hướng 
Tây Nam, Đại Đội 1 được tăng phái 1 Chi đội  3 xe 
thiết vận xa M113 có trang bị đại bác 106 ly. Tiếp 
giáp ĐĐ1 là Đại Đội 2 của Đại Úy Từ Đức Thọ. 
Bộ Chỉ huy Tiểu Đoàn đóng trong nhà thờ mới 
trên một ngọn đồi nhỏ. 

Địa thế trong vùng khoảng 2 cây số trước vị 
trí đóng quân là các ngọn đồi trọc, thấp, sâu về 
phía Tây là núi rừng Trường Sơn bạt ngàn là nơi 
xuất phát các đơn vị tiến công của quân Bắc Việt. 

Thời gian nầy quân Bắc Việt chỉ 
chú tâm vào việc pháo kích quấy 
rối, thăm dò, có lẽ sau các thiệt hại 
to lớn do không quân Mỹ gây ra, 
việc tiếp vận vũ khí, đạn dược, xăng 
dầu cũng như bổ sung quân số của 
các đơn vị chánh quy Bắc Việt gặp 
nhiều trở ngại nên việc tiếp tục tiến 
công bị trì hoản. Lợi dụng thời cơ 
nầy quân lực VNCH nhanh chóng 
tái chỉnh trang, lấy lại tinh thần, 
đồng thời Bộ Tổng Tham Mưu lại 
điều động thêm 2 Lữ Đoàn Nhảy 
Dù từ chiến trường Tây Nguyên 
đến tăng cường cho Quân Đoàn 1 

tại mặt trận Quảng Trị. Thế trận đang chuyển dần 
có lợi cho quân ta có thể mở một cuộc phản công, 
dành lại các vùng đất trong tay quân Bắc Việt.

Sau hơn một tuần lể ghìm nhau, đôi bên chỉ 
xử dụng các hoả lực từ xa, pháo kích qua lại, đặc 
biệt là Không Quân Mỹ đã tận tình yểm  trợ bằng 
các phi vụ B 52 rải thảm bom trước các tuyến 
phòng thủ, xen lẩn là các phi vụ chiến thuật dội 
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bom liên tục, đánh phá các vị trí nghi ngờ có quân 
Bắc Việt, đồng thời có nhiều trực thăng trang bị 
các dụng cụ điện tử và hỏa tiển chống chiến xa 
thường xuyên ban ngày có mặt trên bầu trời để 
săn lùng, tìm kiếm, tiêu diệt các Trung Đoàn chiến 
xa của Bắc Việt. Ban đêm thì có các phi cơ C130 
trang bị hồng ngoại tuyến với các đại bác 105 ly 
không giật  bay canh phòng trên bầu trời và tác 
xạ liên tục vào các đoàn quân xa di chuyển quân 
và tiếp liệu của quân Bắc Việt nhằm ngăn chận 
các cuộc tập trung quân để khởi động các cuộc tấn 
công cường tập mới. Bên cạnh còn có các hỏa lực 
của hải pháo với các khẩu đại pháo 200 ” – 400 ” , 
sẳn sàng nhả đạn khi có lời yêu cầu từ các cố vấn 
Mỹ. Phải công nhận một điều “khi người Mỹ chưa 
bỏ cuộc” thì với hỏa lực kinh khiếp như kể ở trên, 
không một sinh vật nào có thể tồn tại khi tiếp nhận 
một khối lượng khổng lồ bom đạn như thế và việc 
quân Bắc Việt bị chận lại tại bờ sông Mỹ Chánh là 
điều đương nhiên.

Thi Hành Trước, Khiếu Nại Sau:
Ngày N - Trung tuần Tháng 5/1972, Đại Đội 

1 nhận được lệnh vượt sông Mỹ Chánh để thám 
sát, thăm dò tình hình liên quan đến một phi cơ 
quan sát L 19 của Không Quân VNCH bị ghi nhận 
là mất tích trong khi đang thi hành nhiệm vụ quan 
sát phía Bắc bờ sông Mỹ Chánh hai ngày trước. 
Thời điểm nầy sông Mỹ Chánh có nhiều đoạn 
có thể vượt qua dễ dàng, không cần phải có các 
phương tiện vượt sông của Công Binh. Lệnh ban 
ra thì phải thi hành, dù biết rằng phía bên kia bờ 
là vùng đất của kẻ thù đang tạm chiếm đóng, được 
trang bị đủ các loại vũ khí tối tân, kể cả các chiến 
xa hạng nặng cùng với các hầm hố đã được cũng 
cố chắc chắn

Trong phiên họp với trách nhiệm là đại đội 
trưởng trong cuộc hành quân đơn độc, tôi có đề 
nghị NT Phúc, yêu cầu cố vấn Mỹ cung cấp cho 
các phi tuần phản lực cơ chiến thuật và trực thăng 
võ trang làm nhiệm vụ bắn phá nghi binh, tạo 
chiến trường giả về hướng Bắc và Tây Bắc sông 
Mỹ Chánh trong khoảng cách 5 – 10 cây số để thu 
hút sự chú ý và đánh lạc hướng các nhận định của 
quân Bắc Việt nhằm tránh bớt sự nguy hiểm cho 
đơn vị vượt sông. Lời đề nghị của tôi đã được chấp 
thuận, nhờ thế giúp cho Đại Đội 1 tránh phải trở 

thành “bia di động” cho quân Bắc Việt đang bố trí 
dày đặc bên kia bờ Bắc sông Mỹ Chánh.

Tất cả mọi quân nhân tham chiến đều được 
trang bị nhẹ gồm vũ khí cá nhân với 4 cấp số đạn, 
riêng đạn M 79, súng chống chiến xa cá nhân M 
72, mìn phòng thủ Claymore được trang bị tối đa 
cùng với xẻng cá nhân. Sau một thời gian pháo 
binh tập trung hỏa lực TOT bắn phá các mục tiêu 
nghi ngờ phía trước, từ khoảng cách 500 mét được 
thu ngắn lại chỉ còn khoảng 100 mét. Khi chấm 
dứt tác xạ pháo binh, các trung đội tác chiến lần 
lượt yểm trợ lẩn nhau, vuợt qua sông Mỹ Chánh . 

Bằng kinh nghiệm của 8 năm tác chiến, với 
3 năm là Đại Đội Trưởng ĐĐ1/TĐ2 Trâu Điên, 
đã trải qua nhiều trận đánh, kể cả 2 chiến trường 
ngoại biên Campuchia và Hạ Lào, cho nên sau khi 
thiết lập xong đầu cầu an ninh cách bờ sông Mỹ 
Chánh phía Bắc khoảng 100 mét (trong thời gian 
nầy hầu như mọi sự quan sát và chú ý của quân 
Bắc đều đổ dồn về hướng các phi cơ và trực thăng 
vỏ trang Mỹ  đang bắn phá phía Bắc và Tây Bắc 
theo yêu cầu), tôi quyết định chỉ xử dụng 2 trung 
đội tác chiến làm nổ lực chính do đích thân tôi chỉ 
huy, riêng Đại Đội Phó Trung Uý Lâm thế Truyền, 
được lệnh ở lại phía sau cùng với Trung Đội 3 
(Trung Đội 16) của Chuẩn Uý Thành, làm thành 
phần trừ bị, bố trí phòng thủ chu vi  với các quả 
mìn Claymore , được cài đặt xung quanh tối đa để 
giử an toàn đường về cho đại đội khi cần thiết. 

Khi thành phần trừ bị vào vị trí ấn định, tôi 
yên tâm chỉ huy Đại Đội  (-) theo đội hình chử 
L ngược với Trung Đội 2 (TrĐ14) của Thiếu Úy 
Nguyễn Văn Toàn (Khóa 6/69 VKTĐ, sau nầy hy 
sinh khi Đại Đội 1 vượt sông,  tiến đánh vào làng 
Tri Bưu trong cuộc hành quân phản công tái chiếm 
lại Quảng Trị) đi đầu, dàn hàng ngang, theo thế 
chân vạt tiến lên phía trước, trong khi Trung Đội 
1 (Trung Đội 12 ) của Th/Úy Hữu (K4/69) theo 
đội hình hàng dọc, có nhiệm  vụ giử cạnh sườn 
phía Tây. Đại Đội (-) tiến lên chưa đầy 300 mét 
thì chạm địch. Quân Bắc Việt bắt đầu nổ súng khi 
phát hiện các tổ khinh binh TQLC đi đầu. Đây là 
các chốt tiền sát của địch có nhiệm vụ bám sát, 
theo dỏi, cung cấp các yếu tố tác xạ để pháo binh 
của chúng pháo kích vào các vị trí phòng thủ của 
phía ta . 
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Lệnh sử dụng  M79 và M72 để phá hầm được 
ban ra, trong khi các khinh binh tiếp tục bắn yểm 
trợ lẩn nhau và tiến sát ném lựu đạn tiêu diệt địch 
đang cố thủ trong hầm. Tôi và Thiếu Úy Nguyễn 
Văn Toàn theo sát các tiểu đội tác chiến, để việc 
quan sát chỉ huy dể dàng, nhanh chóng. Trong 
vòng 30 phút, tất cả các chốt tiền tiêu của quân 
Bắc Việt gồm có 6 hầm chử A, đều bị tiêu diệt với 
một số vủ khí bị phá huỷ trong hầm. Đại Đội 1 có 
2 tử thương và 6 bị thương nặng, nhẹ. Sau khi báo 
cáo tình hình về Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn , tôi cho 
chuyển tử sỉ, thương binh về tuyến sau, vượt sông 
trở lại bờ Nam ngay lập tức, đồng thời tôi cho lệnh 
2 Trung Đội tác chiến nhanh chóng theo đội hình 
rời bỏ vị trí đã tiến chiếm, lui trở lại phía sau với 
Trung Đội 3 trừ bị, thì cũng là lúc quân Bắc việt 
bắt đầu sử dụng pháo binh tầm xa 130 ly súng cối 
120 ly và 82 ly, pháo kích vào khu vực Đại Đội 1 
đã chiếm, pháo liên tục và dử dội. Niên Trưởng 
Nguyễn Xuân Phúc, sau khi nghe tôi báo cáo tình 
hình, cuối cùng ông đồng ý hủy bỏ việc tìm kiếm 
chiếc phi cơ L19, Đại Đội 1 trở về tuyến phòng thủ 
cũ, trong khi các cố vấn Mỹ xin các phi vụ không 
quân chiến thuật và hải pháo bắn phá các vị trí 
pháo binh và súng cối của địch.

VC Tấn Công Tuyến Mỹ Chánh Với Các 
Vũ Khí Mới.

 Hoả tiển chống chiến xa AT 3 SAGGER của 
Liên Xô và hoả tiển cá nhân chống máy bay SA 7 
của Liên Xô ) 

Đầu tháng 6/1972, sau những ngày đấu pháo 
qua lại lẩn nhau, cũng như cuộc sống nơi tuyến 
đầu của mọi quân nhân luôn trong tình trạng báo 
động tác chiến, căng thẳng và hồi hộp, bởi do 
số lượng các cuộc pháo kích từ bờ phía Bắc bắn 
xuống  càng ngày càng gia tăng cường độ, ngày 
nào cũng có thiệt hại về nhân mạng, chuyện may 
rủi trên chiến trường, giờ đây chỉ phó thác cho “số 
mạng Trời kêu ai nấy dạ” .

- Đại Úy, Đại Úy, thẩm quyền Trung Dũng 
(ĐĐP, Tr/Uý Lâm thế Truyền) muốn gặp.

Nhận ống liên hợp từ hiệu thính viên, nghe 
Tr/Uý Truyền báo cáo cho biết các tổ tiền đồn đều 
đã rút về vị trí phòng thủ sau khi phát hiện có các 
di chuyển tiến sát của quân Bắc Việt (các trái sáng 
và lựu đạn gài của các tổ tiền đồn đều lần lượt phát 

nổ và rọi sáng). 
Lệnh báo động toàn diện được ban hành, tất 

cả mọi quân nhân, kể cả Chi đội M 113 tăng phái 
đều có mặt tại giao thông hào của tuyến phòng thủ 
trong tư thế sẳn sàng tác chiến. Sau khi báo cáo 
tình hình cho BCH/Tiểu Đoàn, nhìn đồng hồ: 2 giờ 
sáng. Tôi cho lệnh sỉ quan Pháo binh tiền sát viên 
chuẩn bị tác xạ vào các mục tiêu tiên liệu, cũng là 
lúc quân Bắc Việt khai hỏa tất cả các loại vủ khí 
tầm xa của chúng vào khu vực phòng thủ của Đại 
Đội 1 và trải đều khắp các vị trí khác, mặt đất rung 
chuyển, lắc lư theo tiếng nổ ầm ì, vang dội , kèm 
theo ánh lửa chớp lòa sáng rực của các loại đạn 
nổ tạo thành một thứ âm thanh hổn độn điếc óc, 
đinh tai. 

Tiếng vọng phía sau từ xa của các pháo đội 
105 ly TQLC bắt đầu phản pháo, cũng như các 
Pháo đội 155 và 175 của Bộ Binh do Quân Đoàn 1 
tăng phái cũng bắt đầu đáp lể, nhắm vào các vị trí 
đặt súng của quân Bắc Việt từ các dãy núi phía Tây 
Trường Sơn. Trong chiến thuật tiền pháo hậu xung 
cố hửu, quân Bắc Việt bắt đầu mở cuộc tấn công 
vào tuyến phòng thủ của Đại Đội dưới ánh sáng 
lập loè của các quả đạn chiếu sáng, tiếng các loại 
súng nổ rền vang khắp nơi. Với sỉ quan tiền sát 
pháo binh luôn bên cạnh, chúng tôi di chuyển theo 
giao thông hào, để quan sát và đốc chiến, khoảng 
cách yểm trợ của pháo binh được thu ngắn dần, 
kéo sát vào cận tuyến phòng thủ nhằm tiêu diệt các 
toán xung kích của quân Bắc Việt đang liều chết 
mở đột phá khẩu cho bộ binh chúng tấn kích. 

Tiếng động cơ quen thuộc của phi cơ soi sáng 
Hỏa Long đang vào vùng giao chiến  giúp cho mọi 
quân nhân phấn chấn, tinh thần tác chiến lên cao 
với quyết tâm chận đứng và đánh tan các đợt xung 
kích liều mạng của địch. Sau khi liên lạc và hướng 
dẩn phương hướng để phi cơ thả trái sáng cũng 
như xử dụng đại liên 6 nòng , tác xạ tiêu diệt các 
thành phần hỏa lực yểm trợ phía sau của quân Bắc 
Việt, tôi nhận được báo cáo từ Th/Uý Hải (Chi đội 
trưởng Chi đội M 113 tăng phái) cho biết có 01 
thiết vận xa M113 bị bất khiển dụng do một loại 
vủ khí mới của quân Bắc Việt. Trong lúc nầy, đội 
hình tấn công của quân Bắc Việt vào tuyến phòng 
thủ của Đại Đội 1 đã giảm cường độ do kết quả 
của các đợt tác xạ pháo binh cận tuyến , tôi vội trở 
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lại tuyến phòng thủ của Trung Đội 16 nơi bố trí 
chiếc M113 với khẩu đại bác 106 ly chống chiến 
xa. Theo sự trình bày của Th/Úy Hải thì trưởng xa 
báo cáo xin di chuyển xe ra khỏi ụ phòng thủ, để 
có thể xử dụng hửu hiệu hơn khẩu đại bác 106 ly 
với quả đạn chống biển người, tuy nhiên xe vừa nổ 
máy chạy ra khỏi ụ hào phòng thủ , thì bị ngay một 
“ vật lạ ” từ phía ngoài tuyến phòng thủ, có hình 
dáng giống như quả đạn B 41 nhưng lớn và dài 
hơn, phía sau có một cọng dây, phóng về hướng xe 
M113, chui vào ống thoát hơi nóng của xe và phát 
nổ gây tử thương cho 2 xạ thủ đại liên 50 và 106 
ly, tài xế và trưởng xa thoát ra được trước khi xe 
phát nổ và cháy.

Tôi và Th/Úy Hải có cùng chung một ý nghỉ 
có thể là do cường độ pháo kích quá mãnh liệt của 
địch cho nên trưởng xa có nhận định sai lầm về 
quả đạn đã bắn cháy xe của anh ta, cùng lúc ấy thì 
Tr/Úy Truyền (ĐĐ Phó) báo cáo cho biết thêm 1 
chiếc M 113 bố trí ở Trung Đội 1 cũng vừa bị bắn 
cháy khiến cho 2 quân nhân thiết giáp bị thương 
nặng. Sau khi trao đổi với trưởng xa của chiếc xe 
M113 thứ nhì, nhận thấy 2 báo cáo của 2 trưởng 
xa đều giống nhau, tôi bảo Th/Uý Hải ra lệnh cho 
chiếc M 113 thứ 3 còn lại nằm yên, không nổ máy 
di chuyển ra khỏi ụ phòng thủ, đồng thời báo cáo 
các chi tiết liên quan đến việc 2 chiếc M 113 vừa 
bị bất khiển dụng do một loại vủ khí mới của Bắc 
Việt  bắn vào từ khoảng cách 500 – 700 mét về 
Bộ Chỉ huy Tiểu Đoàn, với đề nghị thông báo cho 
các chi đội chiến xa M48, M41 và M113 tăng phái 
cho Tiểu Đoàn không nổ máy xe để di chuyển khi 
quân Bắc Việt còn đang tiếp tục cuộc tấn công 
tuyến phòng thủ. Lúc nầy thì BCH Tiểu đoàn cũng 
chưa biết về loại vủ khí chống chiến xa AT3 nầy. 
Trong khi quân Bắc Việt đang củng cố hàng ngủ 
để chuẩn bị mở tiếp một đợt tiến công mới trước 
khi bình minh thì trực thăng vỏ trang và máy bay 
oanh kích của Mỹ vào vùng (cố vấn Mỹ yêu cầu) 
bắn phá dập nát tất cả các vị trí hoả lực cuả quân 
Bắc Việt khiến cho quân bộ chiến không còn khả 
năng tấn công tiếp nên đành phải rút về phía Bắc. 

Khi hừng đông vừa ló dạng nơi chân trời, 
Tiểu Đoàn ra lệnh vượt tuyến phòng thủ  lục soát, 
thu dọn chiến trường. Kết quả trước tuyến phòng 
thủ của Đại Đội 1 hơn 40 xác “Sinh Bắc Tử Nam” 
cùng hơn 30 vủ khí cá nhân và cộng đồng bị tịch 

thu. Đại đội 1 có 6 quân nhân hy sinh và 12 bị 
thương nặng nhẹ, phần chi đội Thiết vận Xa tăng 
phái có 2 hy sinh và 2 bị thương nặng. Cuộc tấn 
công thăm dò vào tuyến phòng thủ Mỹ Chánh bị 
đánh lui và thất bại hoàn toàn, mặc dù quân Bắc 
Việt đã được trang bị các loại vủ khí mới AT3 ( 
chống chiến xa, xe bọc thép cũng có thể dùng để 
phá các công sự phòng thủ) và SA 7 (hoả tiển tầm 
nhiệt vác vai dùng chống trực thăng và máy bay). 
Phải vài tuần lể sau đó bộ Tổng Tham Mưu mới 
có tài liệu phổ biến đến các đơn vị về 2 loại vủ khí 
mới nầy (Tài liệu sưu tầm: AT-3 Sagger, tên gọi ở 
Bắc Việt là B-72 là loại tên lửa chống tăng, dẫn 
hướng bằng dây MCLOS của Liên Xô. Nó  là loại 
tên lửa vác vai có điều khiển được sử dụng rộng 
rãi nhất. Trong thời gian từ 1962 - 1970, số tên lửa 
được sản xuất và đưa vào sử dụng đã đạt đến đỉnh 
cao nhất là 25.000 quả mỗi năm. Tên lửa được dẫn 
hướng đến mục tiêu bởi người điều khiển, người 
này sử dụng cần lái tay cầm nhỏ (9S415) để điều 
khiển; do đó đòi hỏi người điều khiển phải có một 
số kỹ năng, kinh nghiệm nhất định mới sử dụng 
hiệu quả loại tên lửa này.

Lệnh Phản Công Và Tái Chiếm Tỉnh 
Quảng Trị:

Sau các cuộc hành quân trực thăng vận bất 
ngờ của Sư Đoàn TQLC VNCH vào các vị trí quan 
trọng cạnh TP Quảng Trị với các kết quả khả quan, 
lệnh tổng phản công, tái chiếm lại lảnh thổ từ Tổng 
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Bệ phóng, hệ thống điều khiển của B-72 ở trạng thái 
sẵn sàng chiến đấu. Tên lửa được điều khiển bằng dây dẫn, 
để điều khiển tên lửa đến mục tiêu, xạ thủ phải nằm bất động 
và không rời mắt khỏi tên lửa đến khi nó chạm mục tiêu. 
Ngoài ra, tên lửa rất khó điều khiển nên xạ thủ phải được 
đào tạo rất kỹ. )



Tư Lệnh Quân Lực là Tổng Thống Nguyễn Văn 
Thiệu được ban hành và toàn bộ Sư Đoàn TQLC 
VNCH từ thế thủ chuyển sang thế công. 

Khuya và sáng sớm Ngày 28 Tháng 06 Năm 
1972 sau các đợt oanh kích dử dội của B 52 và các 
phản lực cơ Mỹ cộng với hoả tập tối đa của 3 Tiểu 
đoàn pháo binh TQLC, Tiểu đoàn 2 TQLC bắt đầu 
vượt sông Mỹ Chánh tiến về phía Bắc, lấy Quốc 
Lộ 1 làm ranh giới. Về phía Đông QL1 là khu vực 
trách nhiệm của SĐ/TQLC, phía Tây là vùng trách 
nhiệm của SĐ Nhảy Dù. 

Từ Mỹ Chánh đến Chi Khu Hải Lăng hầu như 
mọi sinh vật đều bị hũy diệt và trắng xóa bởi các 
cuộc đấu pháo của 2 bên cũng như các phi vụ B52 
từ Thái Lan bay qua trải thảm bom, cộng thêm các 
phi tuần chiến đấu cơ từ Đệ Thất Hạm Đội bay vào 
oanh kích ngày đêm, lại thêm các loại hải pháo 
hạng nặng từ các Khu Trục Hạm Mỹ ngoài biển 
bắn phá liên tục các mục tiêu. 

Cuộc tiến quân trong giai đoạn đầu hoàn toàn 
thuận lợi cho chiến dịch phản công, quân Bắc Việt 
lui về cố thủ xung quanh thành phố Quảng Trị và 
Cổ Thảnh. Đại Đội 1 lần đầu tiên tịch thu được 
các loại pháo cao xạ phòng không 57 ly, 37 ly mới 
nhất của Liên Xô và Trung Cộng.

Từ Hải Lăng, Đại Đội 1 tiến theo trục hương 
lộ 555 đánh về hướng Bắc qua các vùng Ngô Xá 
Tây, Ngô Xá Đông, Thâm Triều, Bích La Hậu và 
tiến đến bờ Nam của sông Vĩnh Định. Mỗi một 
thước đất tái chiếm đều phải trả giá bằng sinh 
mạng của các quân nhân thuộc quyền và sự may 
rủi chỉ có phó thác cho số mệnh. Trong giai đoạn 
nầy Đại Đội 1 có 1 sĩ quan Trung Đội Trưởng là 
Thiếu Úy Nguyễn văn Toàn K3/69 Thủ Đức cùng 
hơn 20 hạ sỉ quan và binh sỉ hy sinh trong khi số bị 
thương là trên 40 quân nhân. Sau hơn 2 tuần quần 
thảo với quân Bắc Việt trong các trận chiến diệt 
“chốt kiền”, Tiểu Đoàn 2 được lệnh thay quân, lui 
về phía sau để nghỉ ngơi.

Chuyện Chưa Bao Giờ Kể Trong Tháng 
7/1972. 

Chuyến trực thăng tiếp tế từ hậu trạm mang 
vào một số tân binh cùng các thực phẩm tươi, 
lương khô, đạn dược, có cả thư từ do hậu cứ Thủ 
Đức chuyển ra, tôi cầm trong tay bức thư viết có 
vẻ vội vàng của cô em vợ, nội dung báo cho biết 
gia đình đang có chuyện không hay xảy ra cho chị 

T…. , cần phải có mặt anh Thạnh mới giải quyết 
đuợc. Lòng thật phân vân và khó xử vì biết rằng 
trong trách nhiệm hiện tại, với trước mắt là cuộc 
chiến tái chiếm TP Quảng Trị còn đang tiếp diển 
khốc liệt thì làm sao có thể “rời đơn vị, xin đi phép 
để giải quyết việc gia đình”, tuy nhiên hàng chử 
viết đậm nét: “phải có mặt anh Thạnh mới giải 
quyết được” của cô em vợ khiến lòng tôi bồn chồn, 
lo lắng, đứng ngồi không yên.

Tôi và T…. quen biết nhau trong chiến cuộc 
Tết Mậu Thân 1968 , khi Đại Đội 1 TĐ 2 TQLC 
được lệnh về trấn giử Đài Phát Thanh Sài Gòn và 
Bưu Điện Trung Ương. Nhận lệnh của Tr/Úy Tô 
văn Cấp (K19VBĐL) ĐĐTrưởng ĐĐ1, tôi là Tr/ 
Úy ĐĐPhó chỉ huy 2 Trung Đội 12 và 16, bố trí, 
phòng thủ, canh giử Bưu Điện Trung Ương Sài 
Gòn kế bên Nhà Thờ Đức Bà và cũng không xa 
Dinh Độc Lập. Gia đình T…. lúc bấy giờ chỉ có 
Bà Mẹ cùng với bảy người em gái, trai, sống trong 
căn phòng dành cho nhân viên Bưu Điện, dưới 
tầng hầm chứa các máy phát điện. T…. là con gái 
trưởng. Ba của T…. là cán sự bưu điện, Năm 1966  
ông xin nghỉ hưu và được hợp đồng qua Mỹ làm 
việc. Do một lần tình cờ, khi đi kiểm tra các vị trí 
phòng thủ trong và ngoài Bưu Điện, tôi mới có cơ 
hội gặp gở và quen biết với T (18 Tuổi). Kể từ đó, 
chuyện tình thời chinh chiến cũng chẳng khác chi 
mọi người. Năm 1969 Bà Mẹ của T…. được phép 
đi du lịch thăm Ba T….và bà chị cùngt mẹ khác 
cha đi du học năm 1963,m sau đó bà ở lại Mỹ cùng 
với ba T .... dạy tiếng Việt tại các trường sinh ngữ 
quân đội l. Kể từ đó T…. phải nhận trách nhiệm 
nặng nề, lo cho toàn bộ các em gái và trai với số 
tiền từ Mỹ gởi về hàng tháng.

Tháng 7 Năm 1970 chúng tôi lập gia đình và 
chung sống đến Năm 1971 có 1 gái và năm 1973 
có thêm 1 trai (Ngày 25 Tháng 04 Năm 1975, ba-
chị của  T…. có nhờ một người bạn Mỹ là ông 
Brian Cook phó gián đốc của hãng hàng không 
World Airway tại thành phố Oakland,SF và ông 
Daily là tổng giám đốc của hãng có hợp đồng với 
chính phủ Mỹ chuyên chở đồ viện trợ qua Việt 
Nam Trong thời gian đó cả hai ông đang ở Việt 
Nam  và đã quyết định chở người Việt rời khỏi 
Việt Nam với sự phản đối của toà đại sứ Mỹ là ông 
Martin, ông Brian Cook thành lập một danh sách 
trong đó có tên toàn bộ của các em T...cùng tên tôi 

Thuûy Quaân Luïc Chieán Vieät Nam

    067



và 2 con.
 Tôi quyết định không đi vì không có tư 

tưởng bại trận, trong khi Quân Khu 4 vẩn còn. 
Quyết định thiếu khôn ngoan, lý tưởng hóa cuộc 
chiến vô tình đã lôi cuốn T…theo dòng đời nghiệt 
ngã của một đổi đời Tháng 4 đen. (Các em của 
T…. đi được qua Mỹ Năm 1975 gồn có Dì, Hồng, 
Hoa, Liên, các cậu: Chí Thông, Chí Thái, còn Chí  
Thiện (Bolsa Radio nam California và Chí Tài 
(Nghệ sĩ hài ở Nam Cali) thì qua Mỹ theo diện 
bảo lãnh năm 1981.  Riêng T….và 2 con của tôi là 
Hằng và Dủng qua Mỹ theo diện cha mẹ bảo lảnh 
năm 1981. Riêng T... và hai concủa tôi là Hằng 
và Dũng qua Mỹ theo diện cha mẹ bảo lãnh năm 
1988.

Sở dỉ phải chi tiết phần nào liên quan đến gia 
đình bên T….và cá nhân T…. vì sau nầy trong việc 
tôi được bổ nhiệm vào chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng 
TĐ9 Mãnh Hổ (10/1974) đã có những nguồn tin 
đồn đại, dèm pha, thêu dệt trong Sư Đoàn TQLC 
cho rằng tôi nhờ vào phía bên vợ, quen biết với 
phu nhân của NT Lạng Sơn. (trong khi T…. chỉ 
là một thiếu nử mới lớn lên không có cha mẹ bên 
cạnh) cũng như là do cuộc hôn nhân có điều kiện 
đặt ra nên tôi mới được bổ nhiệm. Trong khi họ 
cố tình quên rằng “tôi đã phục vụ trong Sư Đoàn 
TQLC ở đơn vị tác chiến Đại Đội 1, Tiểu Đoàn 2 
Trâu Điên kể từ Tháng 10 Năm 1964 (thời gian 
nầy chưa có biệt danh là Trâu điên), trải qua bao 
hiểm nguy, đối diện với tử thần không biết là bao 
nhiêu lần, nơi nào có dấu chân của các chiến sỉ 
Trâu Điên trải qua khắp bốn Vùng Chiến thuật, kể 
cả 2 chiến trường ngoại biên  Campuchia, Hạ Lào 
là có sự hiện diện của tôi. Tôi đã lần lượt trải qua 
các chức vụ sỉ quan tập sự, trung đội trưởng, đại 
đội phó và đại đội trưởng từ Tháng 6 Năm 1969, 
đặc biệt tôi chưa bao giờ được đi du học Mỹ (có 
thời gian không phải chạm mặt với tử thần từ 12 
–18 tháng) như các sỉ quan thuộc lớp đàn em.

 Sau buổi gặp gở, trình bày sự việc không 
thành công với Th/Tá Hợp Tiểu Đoàn Trưởng TĐ2 
lúc bấy giờ (Th/Tá Hợp đã mất trong trại tù Cộng 
Sản ở Miền Bắc cho nên tôi sẽ không viết rỏ chi 
tiết của buổi gặp gở). Tôi không còn chọn lựa nào 
khác hơn là tự quyết định, dù biết rằng có thể con 
đường binh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Thật 

ra sau 3 năm giử chức Đại Đội Trưởng Đại Đội 1 
Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên TQLC với Đệ Ngủ Đẳng 
Bảo Quốc Huân Chương mà con đường tiến thân 
“không có gì sáng sủa”, Tôi đã có ý tưởng sau khi 
giải quyết xong chuyện gia đình, tôi sẽ đến trình 
diện ở Biệt Khu Thủ Đô nhận lệnh phạt và  thuyên 
chuyển về các đơn vị tác chiến khác 

Sự hiểu biết tường tận, cộng thêm lý lẽ bất 
khả kháng trong trường hợp của tôi, với nghệ thuật 
lảnh đạo và chỉ huy có tình có lý của NT Lạng 
Sơn, Thiếu Tướng Bùi Thế Lân Tư Lệnh Sư Đoàn 
TQLC, tôi đưọc thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 8 Ó 
Biển với chức vụ Tiểu Đoàn Phó bên cạnh là án 
phạt 40 ngày trọng cấm (án treo không ghi vào hồ 
sơ quân vụ.

Trọng điểm yết hầu Quận Triệu Phong Quảng 
Trị Tháng 8 Năm 1972: Trong tinh thần quyết 
chiến, quyết thắng, chín tiểu đoàn tác chiến TQLC 
đã lần lượt tiến công, tiêu diệt đại đa số các trung 
đoàn chủ lực và dồn quân Bắc Việt vào thế thủ 
chung quanh nội ô TP Quảng Trị và Cổ Thành. 
Sự yểm trợ quá dồi dào và mạnh mẻ của quân lực 
Mỹ trên tất cả các phương diện, đặc biệt là hỏa lực 
không yểm đã giúp cho quân lực VNCH nói chung 
và Sư Đoàn TQLC nói riêng đã trở thành các mũi 
nhọn tiến công liên tục như cơn sóng thần đang 
giận dữ, tuy nhiên quân Bắc Việt bên kia dòng 
sông Thạch Hản vẩn còn tiếp tục liều chết, vận 
chuyển vủ khí, đạn dược và quân tăng cường hằng 
đêm, bằng cách vượt các đoạn sông cạn. 

Tiểu Đoàn 8 TQLC nhận lệnh bằng mọi giá 
phải chiếm cho bằng đuợc Quận Triệu Phong, nơi 
có tuyến vượt sông mang tiếp tế cho các đơn vị 
Bắc Việt đang cố thủ ở Cổ Thành. Trong vai trò là 
Tiểu Đoàn Phó, tôi được giao cho chỉ huy 4 đại đội 
tác chiến của Tiểu Đoàn 8 TQLC, thay phiên nhau 
tiến công đánh giải tỏa, tiêu diệt tất cả các chốt 
chặn, cản đường để tiến sát ra bờ sông Thạch Hản, 
cắt đứt con đường giao liên, tiếp vận huyết mạch 
của quân Bắc Việt.

Sau hơn 12 ngày tác chiến bên cạnh ở tuyến 
đầu với các Đại Đội Trưởng: Trần Xuân Lợi (Lợi 
Râu, sĩ quan trẻ Khóa 3/69 Thủ Đức, là một trong 
các sĩ quan có thành tích cao trong chiến đấu, gan 
dạ, khôn khéo, biết giải quyết những khó khăn 
trong chiến trận để tránh những tổn thất không cần 
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thiết cho thuộc cấp, có nhiều triển vọng tiến xa, vì 
chưa tới 4 năm, Lợi đã được thăng cấp từ chuẩn úy 
lên đại úy ). Doãn Thiện Niệm, Bùi Phúc Lộc, Hồ 
Xuân Lan, Lê Tấn Lợi (Lợi cười) v.v… Tiểu Đoàn 
8 TQLC đã hoàn thành nhiệm vụ tạo điều kiện cho 
các Tiểu Đoàn 3, 6, 2 tiến chiếm TP Quảng Trị và 
Cổ Thành Ngày 16 Tháng 9 Năm 1972.

Cuộc chiến nào cũng để lại những dấu ấn khó 
phai, chiến thắng nào cũng phải có cái giá phải 
trả bằng những sinh mạng của chiến sĩ, hơn 3500 
quân nhân Thủy Quân Lục Chiến bao gồm sỉ quan, 
hạ sỉ quan và binh sỉ đã vị quốc vong thân cho một 
vùng đất khô cằn, sỏi đá nhưng lại có giá trị tuyệt 
đối trên bàn thương thảo ở hội nghị Ba Lê. 

Hậu cứ các tiểu đoàn TQLC cũng như tại 
nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa, tràn đầy những 
vành tang trắng của các góa phụ còn thật trẻ, thơ 
thẩn ngơ ngác, trong mất mát không tưởng, bên 
cạnh là những mái đầu xanh vô tư chưa đủ hiểu 
biết, để chia sẻ nổi đau của Mẹ chúng

Mùa Hè năm 1972  trên khắp các chiến 
trường nổi tiếng, có biết bao nhiêu là thương đau, 
mất mát do cuồng vọng xâm lược của bọn Cộng 
Sản vô thần. Sư Đoàn TQLC đã chiến đấu và hy 
sinh úa sức tưởng tượng, tuy nhiên, tất cả các tử sỉ, 
thương binh, đều được chuyển về phía sau an toàn 
và đầy đủ, không có bất cứ một tử sỉ nào phải nằm 
lại tại chiến trường.

Không có gì phải hổ thẹn nếu không muốn 
nói là hảnh diện, khi tôi đã chu toàn trách nhiệm 
của một công dân trong  thời loạn ly, với 10 năm 
thật sự gọi là chinh chiến của nằm bờ, ngủ bụi, của 
gạo sấy, cơm khô, của giáp mặt với tử thần trong 
từng thước đất trong chiến trận. “ Thần may mắn” 
luôn mỉm cười với tôi suốt chiều dài của cuộc 
chiến từ Tháng 10/1964 đến Tháng 04/1975 khi 
phục vụ trong Binh Chủng TQLC/VN.

Xin chân thành tưởng niệm toàn thể anh hùng 
tử sỉ trong Quân Lực VNCH nói chung và Sư Đoàn 
TQLC nói riêng, đã vị quốc vong thân và thương 
tật trong công cuộc chiến đấu với tập đoàn Cộng 
Sản Hà Nội để bảo vệ Quốc Gia Việt Nam Cộng 
Hòa Tự Do và Dân Chủ .
                                MX Tây Đô Lâm Tài 
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Thuûy chieán löu danh soùng Baïch  Ñaèng

Quaân Minh tan taùc xaùc ñaày soâng

Luïc laâm thuûy khaáu ñaønh oâm haän

Chieán tìch  nghìn naêm löu söû xanh

Maàu aùo traän “Soùng Thaàn” xanh thaåm

“Thuûy thaàn” xöa thaám taám loøng anh.

Caû ñôøi chieán traän vì danh

Anh huøng “coïp bieån” neân ñaønh queân em

Nhöng! ..

Em ñaâu nôõ traùch anh 

Vì ñaát nöôùc chieán tranh

Caû ngaøn naêm giaëc giaõ

Caûnh “noài da xaùo thòt”

Oâi caû Taây, Taàu, Myõ, Nhaät 

Cuõng chöïc xeù naùt ñaát Nam ra!

Tröôùc khi chuùng ta coù maët 

Treân quaû ñaát naøy 

Phaûi khoâng anh?!

Thoâi thì: 

Ñaønh loøng ñaâu daùm tranh giaønh

Caàu mong anh ñöôïc thaønh danh “Thuûy 
Thaàn” muõ xanh

    Laõng Du


