
Kính Thưa Đại Tá Tư Lệnh Phó.
Kính Thưa Quý Vị Quan Khách.
Kính Thưa Quý Niên Trưởng Cùng Toàn 

Thể Anh Em TQLC.
 Ngày 27 tháng 7 năm 1972, Sư Đoàn 

TQLC được giao nhiệm vụ tái chiếm Thị Xã 
và Cổ Thành Quảng Trị từ Sư Đoàn Nhảy 
Dù theo lệnh của Trung Tướng Ngô Quang 
Trưởng, Tư Lệnh Quân Đoàn I. 

TQLC phải mất 51 ngày đêm để đánh chiếm 
từng tấc đất, từng ngôi nhà  trong Thị Xã và Cổ 
Thành QT, đã tiêu diệt 5542 quân CSBV, bắt 
sống 83 tên, tịch thu trên 3300 vũ khi đủ loại. 
Cộng quân đã sử dụng những Sư Đoàn chính 
quy 304, 308, 320B, 325,  các trung đoàn chiến 
xa, các đơn vị pháo binh, đặc công  với nhiều 
kinh nghiệm chiến trường  trong chiến dịch 
đánh chiếm Quảng Trị năm 1972.  

Trong hồi ký của Tướng VC Lê Tự Đồng 
phổ biến năm 1997 đã cho biết các sư đoàn 
và trung đoàn tham chiến đều bị tồn thất hơn 
50% quân số. RiêngTrung Đoàn Triệu Hải (tức 
là Trung Đoàn 27) phòng thủ Thị Xã với hơn 
1500 quân cố thủ đã bị tử trận hoặc thương 
vong gần hết, coi như bị xóa sổ chỉ còn chưa 
đến một tiểu đội còn lành lặn khi rút ra ngoài. 
Trung Đoàn 48 thuộc Sư Đoàn 320B có nhiệm 
vụ phòng thủ Cổ Thành QT cũng bị thiệt hại 
hơn 80% quân số.

Ngày 7 tháng 4 năm 2015, Thủ Tướng VC 
Nguyễn Tấn Dũng  lần đầu tiên công khai 
thú nhận một phần sự thật là có 16,000 bị tử 
thương và 3,000 mất xác khi tiếp phái đoàn 
các cựu cán binh CS  còn sống sót sau 81 ngày 
đêm chiếm giữ Cổ Thành.

Chỉ trong 51 ngày đêm tấn công liên tục, hai 
Lữ Đoàn 147 và 258 TQLC  đã  sử dụng tất cả 
9 tiểu đoàn tác chiến, 3 tiểu đoàn pháo binh cơ 
hữu. Các đơn vị này được luân phiên hoán đổi 
lên tuyến đầu để đánh địch trên nhiều hướng.  

Kể từ tháng 6/72 cho đến ngày 16 tháng 9 
năm 1972, đã có trên 3500 quân nhân TQLC 
hy sinh, nhiều ngàn quân nhân bị thương. 
Trung bình 4 quân nhân TQLC thì có 1 TQLC 
hy sinh trong thời gian này. Sư Đoàn bị tổn 
thất nhiều vì TQLC đánh địch ở thế tấn công. 
Địch quân phòng thủ theo chiều sâu, trên các 
cao điểm với quân số hơn ta khoảng 4 lần. 

Trận tái chiếm  Quảng Trị rất cam go vì sự 
quan trọng mang tính chiến lược của mục tiêu 
về mặt quân sự và chính trị trong khi hội nghị 
Paris đang diễn tiến và CSBV  muốn lấy Thị Xã 
QT làm thủ đô cho chính phủ bù nhìn của chúng 
để gây tiếng vang trên chính trường quốc tế. 

Cường độ giao tranh vô cùng khốc liệt, 
ngày đêm ngập tràn tiếng nổ của các loại vũ 
khí, không gian vùng chiến địa rung chuyển 
từng cơn với cát bụi, mịt mù trong khói súng, 
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những tia lửa lóe sáng tiếp theo là những tiếng 
nổ vang trời như trong vùng tâm điểm của 
trận động đất. Nhưng Sư Đoàn TQLC/VNCH 
đã anh dũng đương đầu với chúng, dũng cảm 
hơn, bền chí hơn quân thù và đã đánh bại quân 
xâm lăng CSBV, những “anh hùng Điện Biên 
Phủ một thời”.

Sau đây là trích đoạn điện văn của Tổng 
Thống VNCH  Nguyễn Văn Thiệu khen ngợi 
của Tổng Thống và Chính Phủ:

   ***
 “Tôi trân trọng yêu cầu Đại Tướng 

chuyển đến Trung Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn 
I, Chuẩn Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn TQLC cùng 
toàn thể đơn vị và chiến sĩ TQLC đã đánh tan 
quân Cộng Sản xâm lược ra khỏi Thị Xã và 
Cổ Thành Quảng Trị, lời ngợi khen nồng nhiệt 
nhất, đồng thời lòng khâm phục vô biên của 
tôi và toàn thể chánh phủ họp tại dinh Độc 
Lập sáng hôm nay 16-9-72…”

   ***
Trung Tướng Ngô Quang Trưởng Tư 

Lệnh Quân Đoàn I  Quân Khu 1 gửi  bưu điệp 
đến Chuẩn Tướng Tư lệnh SĐTQLC, có đoạn 
viết  như sau:

   ***
 “Tôi đã nhìn Quốc Kỳ tung bay trên 

nền trời Quảng Trị chỉ ít lâu sau khi 
những bàn tay kiêu dũng của anh em 
kéo lên từ trong Cổ Thành hôm 16-9-72. 
Tôi đã muốn thấy tại chỗ chiến thắng của anh em 
để ngay tại chiến trường, tự cảm thấy hãnh diện 
được chỉ huy Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến 
trong một chiến dịch qui mô nhất của Quân Đội.

Từ Bến Hải đến Cà Mâu, gót chân người 
chiến sĩ TQLC đã trải qua bao nhiêu thử thách, 
gian khổ và chiến thắng. Nhưng phải nói rằng 
đây là lần đầu tiên Sư Đoàn đã chiến đấu trong 
một hoàn cảnh đặc biệt, đối đầu với nhiểu khó 
khăn nhất, với một kẻ thù đông gấp bội.

Vì thế chiến thắng Quảng Trị, đánh tan 
quân Địch, giải phóng thị xã, là chiến thắng 
lớn nhất lẫy lừng nhất.”…

   ***
 Về phía Hoa Kỳ, thư của Đại Tướng R.E. 

Cushman Jr, Tư Lệnh Quân Chủng TQLC/HK:
-“Tái chiếm hoàn toàn thị xã Quảng Trị đã 

là một hình ảnh hùng hồn, sẽ mãi mãi tồn tại, để 
biểu dương lòng dũng cảm và khả năng chiến 
đấu can trường của Binh Chủng TQLC/VN…”.

Văn thư của Đại Tướng Fred C. Weyand, 
Tư Lệnh BTL /MACV:

-“… Quý Binh Chủng đã chứng tỏ cho thế 
giới thấy rõ khả năng chiến đấu dũng cảm và 
hào hùng hơn bất cứ lúc nào. Chiến thắng lẫy 
lừng của quý Binh Chủng  ở Quảng Trị đã 
thể hiện lòng yêu nước và nâng cao giá trị và 
truyền thống của TQLC/VN..”

Chiến thắng Quảng Trị đã được Thiếu 
Tướng Howard H. Cooksey, Cố Vấn Trưởng 
Quân Đoàn I đề nghị tưởng thưởng cho toàn 
thể Sư Đoàn TQLCVN huy chương của Tổng 
Thống Hoa Kỳ. Trong thư đề nghị ở mục 3, 
ông viết như sau:

-“Chiến thắng của SĐTQLC tại Quảng 
Trị là một chiến thắng trên tất cả những chiến 
thắng. Không đơn vị nào so sánh được.”

Kính thưa qúy vị và các bạn,
Đánh đuổi CSBV ra khỏi Thị xã Quảng Trị 

là công lao xương máu của mọi Quân, Binh 
Chủng, các đơn vị chủ lực cũng như địa phương 
của QLVNCH và Đồng Minh. SĐTQLC ghi 
nhận phần đóng góp xương máu vô cùng lớn lao 
của các chiến hữu Nhảy Dù, Biệt Động Quân, 
Thiết Giáp qua nhiều giai đoạn của chiến dịch 
tái chiếm lãnh thổ này. Sư Đoàn TQLC vinh dự 
được giao phó nhiệm vụ nặng nề và hãnh diện 
là đơn vị đã đánh tan quân xâm lăng CSBV ra 
khỏi Thị Xã và Cổ Thành Quảng Trị ngày 15 
tháng 9 năm 1972 sau 51 ngày đêm chiến đấu 
thật cam go và anh dũng.

Chiến thắng này là niềm kiêu hãnh và tự 
hào của QLVNCH đồng thời cũng biểu hiện ý 
chí sắt đá của toàn dân và toàn quân để bảo vệ  
miền Nam Việt Nam thân yêu.

Thuỷ Quân Lục Chiến
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