Những Dấu Chân Nhìn Lại.

Sau những năm dài chiến tranh, người bạn Đồng Minh đã thật sự mệt mỏi với cuộc
chiến kéo dài, những hy sinh của người lính Mỹ gia tăng, chính quyền Mỹ phải tìm
lối thoát và phương cách giải quyết trong danh dự.
Tại nước Mỹ, người dân chán nản, chia rẻ, phản chiến, tài chánh thâm thủng, với
hàng chục ngàn thanh niên hy sinh cho lý tưởng Tự Do để ngăn chận chủ nghĩa
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Cộng Sản ở vùng đất Việt Nam xa xôi. Một thỏa thuận giữa Mỹ với CSBV, Hiệp
định Paris 1973 được ký kết với nhiều quốc gia ủng hộ hai bên chứng nhận.
Ở vùng đất chiến tranh, ước mơ Hoà bình của người lính tưởng được tôn trọng
nhưng thực tế ngoài chiến địa, trận chiến vẫn tiếp tục giao tranh, xác người lính
vẫn ngã xuống và đạn pháo nổ trên các phòng tuyến hoặc nơi đóng quân với tham
vọng chiếm miền Nam của chủ nghĩa Cộng Sản miền Bắc.

Mùa Hè 74: Bão lửa tràn về.
Tại vùng địa đầu giới tuyến, SĐ3BB một SĐ mới thành lập đã hứng chịu nhiều
thiệt hại, tai tiếng, di chuyễn vào tỉnh Quãng Nam tiếp nhận những vùng trách
nhiệm do quân đội Mỹ triệt thoái về nước bàn giao lại. Các Tiểu Đoàn thay nhau
hành quân và huấn luyện với các người lính mới bổ xung.
Sau một năm dưới danh nghĩa Hiệp định Paris 1973, Cộng quân đã chuẩn bị chiến
trường tại Quảng Nam, chúng âm thầm bí mật với dân quân và giao liên mở đường
đưa vũ khí đạn dược vào trận địa, đào công sự hầm hố ngụy trang, chiếm cao
điểm, ém quân và gài thế trận phục binh đánh quân tiếp viện. Các trận địa pháo
của địch quân hổ trợ cho bộ binh chặn đường và du kích địa phương quấy rối phía
sau. Chiến thuật của TT Thiệu là dành dân giữ đất, các đơn vị Tổng trừ bị và các
Sư Đoàn chủ lực VNCH tại vùng 1 trở thành người lính ĐPQ, giữ tuyến với những
phần đất còn lại. Trong lúc Cộng quân âm thầm di chuyễn các SĐ chủ lực, giao
tuyến giáp danh cho các đơn vị địa phương quấy rối.
Tháng 6/1974, TĐ 2/57 đến thay tuyến đóng quân của TĐ 1/57, di chuyển về nằm
trừ bị và bảo vệ BCH Trung Đoàn tại căn cứ Đá Tịnh, Quế Sơn Quảng Nam. Sau 6
tháng làm người lính gác giặc trên tuyến Lạc Sơn, Lion, cửa ngỏ vào Hiệp Đức nơi
Liên Khu 5 của Cộng quân đặt căn cứ. Giả từ C/uý Hải, người SQ mới ra trường,
đã nằm xuống trong lần giao tranh dưới đồi Lion. TĐ với quân số hơn 500 người
lính tham chiến và ở các ĐĐ tác chiến trong thời gian này, thường có 3 hoặc 4 Sĩ
quan đảm nhận các chức vụ cấp Trưởng, đa số các SQ của TĐ là độc thân và ở
trong Nam ra. Thấy tình hình mặt trận lắng dịu nên các SQ thâm niên chức vụ
trong TĐ xin đi học trong lúc TĐ nằm trừ bị.
Những ngày tại đây, các ĐĐ đóng quân quanh căn cứ và thỉnh thoảng nghe thấy
tiếng đàn trống, xập xình trong căn nhà tranh ở BCH/TĐ, được xử dụng cho SQ và
binh sĩ có máu văn nghệ tụ lại sinh hoạt, ca hát. Cuộc sống cũng bớt căng thẳng,
hàng quán ở ngoài khu đóng quân thu được lợi nhuận của các binh sĩ ra vào ăn
uống, mua các vật dụng cá nhân hoặc sửa sang quân phục.
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Năm trước (11/1973) khi TĐ về huấn luyện tại đèo Đại La, đám SQ Tr Đ Trưởng
mới củ của TĐ có dịp gặp mặt biết nhau, toàn là lớp trè mày tao, chẳng phân biệt
khoá trước khoá sau, cứ đeo lon vào bàn ăn chung 4 hay 5 người một mâm như ở
quân trường. Nếu thấy hợp rủ nhau nhậu hay buổi tối cùng " chuồn" ra ĐN. Tuổi
trẻ, xa nhà ăn chơi bạt mạng trong những lần dưỡng quân, để rồi lại đối diện tiếp
tục với những đêm không ngủ, với trận chiến trước mắt, đứa còn kẻ mất.
Hơn một năm kể từ ngày ra đơn vị, nhận Trung đội đầu tiên với 18 người lính và
gắn bó với thuộc cấp trong những lần đóng chốt, giao tranh, chạm địch và học hỏi
kinh nghiệm chiến trường qua những người lính thâm niên. Từ những cách đặt bẫy
lụu đạn, mìn claymore và những bài học ngoài đời thực tế giữa cái sống và cái
chết, để chuẩn bị lý trí phản ứng bảo vệ bản thân, cùng dẫn dắt những người lính
mới bổ xung cho Trung đội. Sau những ngày tháng vui buồn, trách nhiệm với thuộc
cấp, bất ngờ được Th Tá TĐT giao nhiệm vụ ban 2 TĐ, cùng điều động Trung đội
BK, Thám Báo.
Những ngày thoải mái của người lính trong đơn vị chưa được bao lâu, bất ngờ
Cộng quân tấn công vào TĐ 78BĐQ và TĐ 3/56 khi đang thay đổi nhiệm vụ tại mỏ
than Nông Sơn. Thiếu tá Phất, TĐT 78 BĐQ tử thương, BCH nhẹ của TĐ 3/56 mất
liên lạc khi bị bao vây với hàng trăm trái đạn pháo của Cộng quân. Căn cứ Nông
Sơn, cheo leo cửa ngỏ quan sát những con đường tiếp vận của Liên khu 5. Đã một
lần đến khi được theo Đại Tá Vinh TR ĐT 57 bay CNC vào ngày mới về Tr Đ 57
trình diện. BTL/SĐ3 giao nhiệm vụ cho Tr Đ2 của Trung Tá Hướng tăng viện.
Mùa hè đỏ lửa lại quay về với người lính SĐ3 năm nay, hai TĐ 1/2 và 2/2 bị lọt
vào lưới phục binh của Cộng quân tại núi Song Sử. Những trận đánh trên vùng núi
Song Sử- Đức Dục bốc cháy với cái nóng ban ngày và ban đêm rực sáng trong ánh
hỏa châu. Đạn pháo hai bên cứ như mưa đổ xuống đầu nhau và khu kỷ nghệ An
Hoà- Đức Dục bị cày nát với hàng trăm trái đạn pháo 122, 130 ly. Cùng hoà nhịp
với hỏa tiển SA7 và phòng không 12 ly 7 nổ vang trời như pháo hội được Cộng
quân xử dụng, khi các phi tuần A37, F5 được tăng cường tham gia oanh kích ngày
đêm vào các vị trí Cộng quân. Chúng xử dụng AT3 từ các cao điểm bắn xuống
ngăn cản các chiến xa tăng phái của Thiết Đoàn 11KB. Hai bên đều bị tổn thất
nặng, Tr Đ2 sau những ngày giao chiến, 3 TĐ tham gia bị thiệt hại lui về vùng Đại
Lộc. Liên Đoàn 12 BĐQ của ĐT Đại vào thay thế tiếp tục giao chiến với Cộng
quân.
Sau 2 tuần giao tranh ở Nông Sơn, Cộng quân mở thêm mặt trận thứ hai tại
Thường Đức, bao vây TĐ 79 BĐQ, ĐPQ và Đoàn 71 SCT do Th Tá Thiện chỉ huy.
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Trung Đoàn 2 của Trung tá Hướng đang trách nhiệm đóng quân tại Đại Lộc, được
lệnh tăng viện vào tiếp cứu. Mới qua trận thử lữa ở Đức Dục, những người lính
của TĐ 2/2 lại tiếp tục dàn quân theo lệnh của Tư lệnh SĐ3.
Trong khi đó Pháo binh tại căn cứ Đá Tịnh - Quế Sơn được tăng cường hai khẩu
175 ly từ Quân đoàn đến bắn yểm trợ. Những tiếng nổ rung chuyễn mặt đất của
những viên đạn 175 ly bắn đi trong đêm là dấu hiệu cho biết trận chiến mùa Hè
khốc liệt đã đến. Những buổi sáng tại phòng họp HQ của TrĐ 57 tin tức được cập
nhật. Trận chiến bùng nổ, những tin chiến sự ngày càng bất lợi cho SĐ3, hai Tr
Đoàn 2 & 56 đang thọ địch, trong lúc này Tr Đ 57 vẫn yên bình tại Quế Sơn.
Ngày 29/7 có lệnh từ BTL/Sư Đoàn 3 xuống Trung Đoàn 57 tại Quế Sơn đưa Tiểu
Đoàn 1/57 tăng phái cho Trung Đoàn 2 khi Cộng quân tấn công, bao vây quận
Thường Đức. Ngày hôm sau, toàn thể Tiểu Đoàn 1/57 còn lại lên xe, di chuyễn ra
quốc lộ 1, qua Hương An hướng về Đà Nẳng đến ngã ba Hoà Cầm quẹo trái vào
tỉnh lộ 4. Tạm ngừng trước hậu cứ Tr Đ, nhận thêm đạn dược và bản đồ. Đoàn xe
ngang qua Tuý Loan nơi có những tô mì Quãng đậm đà hương vị, lại qua quận
Hiếu Đức, rồi vượt qua nhánh sông Vu Gia, mãnh đất Ái Nghĩa vun trồng những
vườn cây dưa hấu giải nhiệt của quận Đại Lộc, để vào vùng giao tranh đang bùng
nổ với những tiếng đạn pháo bắn đi từ vị trí đóng quân của pháo đội 105 ly đang
yểm trợ cho quận Thường Đức.
Thiếu tá Đàng và Trung úy Hiện Trưởng ban 3 vào BCH tiền phương của Trung
Đoàn 2 nhận phóng đồ hành quân cùng mục tiêu. Đoàn xe đổ quân ở phía trước
đồi 65 (núi Đất) khoảng 2 Km để tránh pháo, các binh sĩ của Đại Đội 2, 4 và Đại
Đội chỉ huy theo đội hình di chuyễn dọc theo tỉnh lộ 4 hướng vào Thường Đức.
Các Đại Đội 1 và 3 hôm qua đã đóng quân gần khu định cư Hà Nha 2. Một vài
người dân ở những ngôi nhà bên đường bước ra nhìn những người lính đi qua.
Chắc chắn BTL Cộng quân đã nhận được tin tức từ tình báo nhân dân, TĐ 1/57
đang hiện diện tại vùng Đại Lộc.

Đường vào Thường Đức.
Theo chân Thiếu Tá Đàng, Tr uý Hiện cùng toán BK hộ vệ, rời khỏi nơi đóng quân
của ĐĐCH di chuyễn về hướng khu định cư ở Hà Nha 2. Dân chúng trong làng đã
di tản, một trạm tiếp nhận của hậu cứ TĐ 79 BĐQ với vài binh sĩ được đặt tại đây.
BCH nhẹ và các ĐĐT đang chờ ở trong một căn nhà và cho toán BK phân tán bố
trí canh gác, cùng phân phối những tấm bản đồ của vùng Thượng Đức mới nhận
cho các ĐĐT và cuộc họp với các Đại Đội Trưởng được Th tá Đàng chỉ huy phân
chia nhiệm vụ.
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Thiếu tá Đàng xuất thân từ khoá 17 TĐ, là người lính thâm niên nhất ở TĐ, từ
chức vụ Tr ĐT ban đầu đi lên, khi là ĐĐT/ ĐĐ1 Đại uý Đàng nổi tiếng trong các
trận chiến ở vùng địa đầu giới tuyến với toán BK của ĐĐ1 chuyên gở chốt và tấn
công cùng những hệ lụy đập phá với các binh chủng khác khi về dưỡng quân. Sau
khi bị bao vây, Đại uý Đàng dẫn binh lính mở đường máu, đánh vượt vòng vây của
Cộng quân tại trận Hạ Lào 1971, đã được ân thưởng BQHC đệ tứ đẳng.
Địa thế vào quận Thường Đức rất hiểm trở, trên đường di chuyển vào quận bên
phải là dãy núi Đồng Lâm ở phía Bắc trải dài đến Ba Khe, bên trái dòng sông Vu
Gia là vùng Lộc Hiệp mà trước đây TĐ đã từng đóng quân với những dãy núi bao
quanh quận Thường Đức. Nhìn vào bản đồ trận địa, các cao điểm ở khu Ba Khe đã
do CSBV chiếm giữ, muốn giải tỏa quận Thường Đức phải chiếm các cao điểm
này. Cộng quân có lợi thế là chuẩn bị trận địa, đem pháo và mở đường vận chuyển
vào gần chi khu. Chúng quyết định thời gian tấn công cùng tình báo nhân dân
cung cấp cho chúng các đơn vị VNCH đến tham chiến.
Điều bất lợi cho Sư Đoàn 3 là tin tức tình báo chưa biết rỏ đang đụng độ với bao
nhiêu Sư Đoàn Bắc Việt, trong lúc quân CSBV mở nhiều cuộc tấn công từ Nông
Sơn, Đức Dục, Thường Đức. Không biết đâu là Điểm đâu là Diện và chiến thuật
Công đồn Đả viện là bài học quen thuộc của địch quân thường áp dụng trên chiến
trường. Trận chiến ở Nông Sơn- Đức Dục là bài học mới nhất và những yểm trợ
Không lực, hỏa lực cùng viện trợ của Đồng minh không còn, cũng làm cho cấp chỉ
huy chiến trường thận trọng, suy tính cho trận đánh.
(Sau mới biết là 2 Sư Đoàn CSBV 304 Điện Biên và 324. Một Trung Đoàn Pháo
Phòng không và các Đại Đội hỏa tiễn SA-7 phòng không, 12 ly7 đã bố trí trận địa,
ém quân bao vây mang pháo lên các cao điểm tại khu vực Hà Nha và Thường Đức,
Sư Đoàn 304 vây đánh chi khu Thường Đức, SĐ 324 ém quân chờ đánh quân tiếp
viện SĐ3 và SĐ Dù sau này.)
Thiếu tá Đàng nhanh chóng phối trí các Đại Đội để chuẩn bị ngày mai sẽ phối hợp
với Tiểu Đoàn 2/2 của Thiếu tá Châu Đức Thảo cùng tấn công lên các mục tiêu.
BCH nhẹ do Đại úy Hòa cùng đi với Đại Đội 2 của Trung úy Điểu với Tr uý Ngọc
ĐĐP và Th uý Lân, Th uý Thành 4/72, Ch uý On. ĐĐ2 được xử dụng cho phong
thủ lên đóng quân ở đồi 52 gần khu Ba Khe. Đại uý Hoà là ĐĐT thâm niên ở TĐ
2/57 được Th Tá Đàng đề nghị với Trung Đoàn, chuyễn sang giữ chức TĐ phó
được 2 tháng, vui tính và thích ca hát.
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Trong lúc các Đại Đội di chuyển vào vị trí đã được phối trí, tại khu nhà Thờ gần
chợ Hà Nha có pháo đội 105 ly của Tiểu Đoàn 31 Pháo Binh đang bắn yểm trợ
cho quận Thường Đức. Tối nay BCH/Tiểu Đoàn và ĐĐCH di chuyền đến đóng
quân ở khu vườn trái cây gần đồi 52 và khu trồng mía. Tr uý Thắng ĐĐCH là
ĐĐT thâm niên, trải qua nhiều trận đánh từ Hạ Lào đến mùa hè 72 khi ở ĐĐ1.
Sau khi được chia tuyến phòng thủ, những người lính bắt đầu đào hố cá nhân, gài
mìn và xạ trường. Tại BCH /TĐ, SQ tham mưu chỉ có 3 người, nên ngoài nhiệm vụ
ban ngành, đã được huấn luyện thêm về điều chỉnh tác xạ của PB, liên lạc hướng
dẫn không trợ cho các phi tuần đánh vào mục tiêu, như SQ phụ trách ban 3 hành
quân chuyên nghiệp khi tình thế đòi hỏi, đều phải thay nhau trực máy theo dõi trận
địa 24/24.
ĐĐT/Đại Đội 1 do Tr uý Mến người miền Nam từ binh chủng KQ chuyễn sang,
mới được chọn là Chiến sĩ xuất sắc SĐ3 về tham dự ngày 19/6 tại Sài Gòn, có các
Th uý Điền ĐĐP và Tr Đ Trường có Th uý Đức, Th uý Tuế (4/72). ĐĐT/ĐĐ3 là Tr
uý Em cũng từ KQ chuyễn sang, nổi tiếng đào hoa của xứ Bạc Liêu, có Th uý Dực
ĐĐP, Tr Đ Trưởng có Th uý Quyết, Th úy Thưởng 3/72 và Ch uý Lợi.
ĐĐ1 và 3 là hai ĐĐ chuyên về thế công được giao nhiệm vụ, các ĐĐT điều động
các Trung Đội tiến vào các mục tiêu, trước đó SQ Tiền sát của TĐ33PB theo BCH
nhẹ điều chỉnh tác xạ cho Pháo đội của TĐ 31PB bắn hàng loạt đạn pháo vào mục
tiêu. Theo sau đó là các phi tuần A37 vào vùng dưới sự hướng dẩn của máy bay
quan sát L19 đánh bom vào vị trí đóng quân của CSBV ở cao điềm phía trước.
Những dàn cao xạ 12 ly 7 đã được CSBV bố trí trên cao điểm núi Đồng Lâm bắn
lên tưới tấp và hỏa tiễn tầm nhiệt SA7 nổ tung trên bầu trời mùa Hè làm nhiệt độ
càng thêm nóng hơn.
BCH/TĐ cùng toán Biệt Kích bảo vệ di chuyển lên tuyến phía trước, theo sau Đại
Đội 1 đến gần trận địa. Lựa chọn một vị trí an toàn và hướng quan sát trận địa,
toán BK bố trí điểm phòng thủ và đào hố cá nhân cho BCH/TĐ trong lúc những
mệnh lệnh điều quân của các ĐĐT vang dội trong tần số nội bộ. Sự phối hợp
không trợ, hỏa lực và theo dõi được kết hợp nhịp nhàng.
Giao tranh vẫn tiếp diễn, các Trung Đội của Đại Đội 1 và 3 cố gắng tấn công
chiếm mục tiêu, những lệnh điều động pha lần tiếng súng nổ từ tuyến trước vang
lên trong ống liên hợp. Những tiếng la hét điều quân hoặc những báo cáo binh sĩ
bị tử thương khi bị hỏa lực pháo 85 ly và súng phòng không 12 ly 7 của CSBV từ
các cao điểm yểm trợ bắn trực xạ, không thể tiến gần được. Sự chênh lệch của hỏa
lực, cùng thế bất lợi từ dưới thấp đánh lên mục tiêu đã gây thiệt hại cho các binh
sĩ.
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Th uý Diệp, Đ lô theo BCH/TĐ được lệnh điều chỉnh tác xạ vào các vị trí có súng
phòng không. Trong lúc pháo yểm trợ cho TĐ từng tràng rồi ngưng vì các Pháo
đội của Tiểu Đoàn 31PB đặt ở Đại Lộc bị các toán đề lô của CSBV phát hiện và
phản pháo vào các vị trí này. Các Trung Đội trên mục tiêu chỉ được yểm trợ bằng
cối 81 ly cơ hửu của Tiểu Đoàn. Sau một ngày giao tranh, gần đến chiều tối, nhận
thấy hỏa lực yểm trợ của Cộng quân rất mạnh và bên TĐ 2/2 cũng chưa chiếm
được mục tiêu. Th Tá Đàng ra lệnh các Đại Đội tạm ngưng, bố trí lại vị trí phòng
thủ cho ban đêm. BCH/Tiểu Đoàn trở lại nơi đóng quân của Đại Đội CH.
Tối nay trời quang đẳng, từ chiếc võng quen thuộc mắc trên miệng hố, nhìn về
hướng Tây nơi quận Thường Đức bị bao vây, phi cơ Hỏa Long (AC 119) đang bay
vòng phía trên, nhìn thấy những làn đạn của Hỏa Long bắn xuống và những đốm
lửa của súng phòng không CSBV từ dưới bắn lên. Số phận của bao nhiêu người
lính đang tử thủ trong quận đang tính từng ngày, từng giờ trong khi đoàn quân tiếp
viện đang bị các chốt cản trở bước tiến.
Ngày hôm sau, các Đại Đội phòng thủ tại chổ, để thăm dò tình hình địch sau một
ngày chạm trán, và các Đại Đội bố trí lại hầm hố. Tin được biết khi Tiểu Đoàn
1/57 rời căn cứ Đá Tịnh, ngay sáng sớm hôm sau 31/7, CSBV đã pháo kích vào
Lion do Tiểu Đoàn 2/57 của Thiếu Tá Cước trấn giữ và vài ngày sau chúng tấn
công chiếm Lạc Sơn, đồi 85 và Gia Mộc Xa tại quận Quế Sơn, BCH/TĐ 2/57 phải
di tản. Thêm một mặt trận mới thứ 3 được Cộng quân mở ra, BCH/Tr Đ57 chỉ có 2
TĐ, không có đơn vị trừ bị phải di chuyễn về căn cứ Baldy- Hương An.
Với 3 mặt trận Đức Dục, Thường Đức, Quế Sơn, Tướng Hinh phải cầu viện Quân
Đoàn trợ giúp quân tăng viện. Tr Đ4/SĐ2 và Tr Đ 54/SĐ1 được đưa vào Quế Sơn
và Đức Dục. Có thêm 2 Tr Đoàn tăng phái, Tướng Tư lệnh gia tăng áp lực xuống
Tr Đ2 và truyền xuống các TĐ tham chiến. Trung Đoàn 2 có kế hoạch tấn công
mới, tăng cường thêm Tiểu Đoàn 2/56 của Trung tá Võ Văn Đạt lên phối hợp với
Tiểu Đoàn 2/2 và Tiểu Đoàn 1/57 đánh dứt điểm các chốt ở Ba Khe để mở đường
vào cứu quận Thường Đức.
Tr sĩ I Vịnh của toán BK bảo vệ TĐ đến nói có 2 phóng viên mang theo máy ảnh và
máy quay phim xin được vào BCH làm phóng sự và quay phim. Th Tá Đàng nói
SQ ban 2 ra giải quyết, người phóng viên chiến trường này, nói rất văn hoa là có
ước mong trong đời là quay được hình ảnh của những người lính xung phong lên
chiếm mục tiêu với đạn pháo nổ. Ngay lúc đó Cộng quân nã đạn pháo 130 ly vào
BCH/Tiểu Đoàn đang đóng chung với pháo đội 105 ly. Khi dứt tiếng pháo địch,
vội tìm 2 phóng viên chiến trường này để hỏi xem có quay được cảnh pháo địch nổ
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trên chổ đóng quân không nhưng không gặp lại 2 nhân vật này. Pháo đội 105 ly
vội vàng kéo 4 cây súng chạy về hướng Đại Lộc, tìm địa điểm khác đặt pháo. Biết
có tiền sát Cộng quân đang theo dõi, kể từ ngày đó Th Tá Đàng và Tr uý Thắng
luôn luôn thay đổi vị trí đóng quân ĐĐCH mổi khi màn đêm kéo xuống.
Ngày 4/8 theo kế hoạch Tiểu Đoàn 2/56 đánh đêm gở chốt ở Ba Khe, Tiểu Đoàn
2/2 và 1/57 cùng tấn công mục tiêu phía Bắc. Sáng nay Thiếu tá Đàng được Đại tá
Ngô Văn Chung (TLP/SĐ3) gặp trên máy và đang ở TOC Trung Đoàn 2, theo dõi
trận đánh. Mấy ngày qua, Th Tá Đàng thỉnh thoảng lấy bản đồ ra xem, trách
nhiệm sinh mạng của thuộc cấp đè nặng trong những quyết định được ban ra. Thế
trận bất lợi khi địch quân phòng thủ chốt kiềng trên cao điểm với rừng núi phía
sau, chốt này tiêu diệt chốt khác mọc lên, đâu đủ quân để khống chế vùng núi
Đồng Lâm. Lệnh từ Tướng Hinh ban xuống, thuộc cấp phải thi hành.
Như những ngày trước Đại Đội 1 của Trung Úy Mến và ĐĐ3 của Trung Úy Em là
thành phần chủ lực tấn công sau những đợt Pháo 105 ly và phi tuần A37 tăng
cường oanh tạc các mục tiêu từ Ba Khe đến các cao điểm ở phía Bắc. Các binh
lính Đại Đội 1 và 3 với những kinh nghiệm gở chốt đã thay đổi nhiều cách đánh
cũng không thể nào tấn công lên các mục tiêu đã chỉ định. Các hỏa lực yểm trợ
của CSBV phối hợp rất nhịp nhàng đã gây cho một số binh sĩ và Th uý Tuế (4/72)
bị thương do pháo và súng phòng không bắn trực xạ vào các Trung đội của Đại
Đội 1. Thiếu úy Đắc (Ban 4) và binh sĩ ĐĐCH mấy ngày nay ở phía sau chăm lo
cho các binh sĩ bị thương từ các Đại Đội đưa về, và chuyển các binh sĩ bị thương
lên xe tản thương về BCH Trung Đoàn 2.
Ba Tiểu Đoàn tham chiến, không thể nào chiếm được mục tiêu vì hỏa lực yểm trợ
của địch quân. Các phi vụ của oanh tạc cơ A37 được ưu tiên đến yểm trợ cho các
đơn vị tại quận Thường Đức. Từ nơi dừng chân, theo dõi phi tuần 2 chiếc A37
đang nhào lộn trên bầu trời tránh đạn phòng không và SA7 để lao xuống thả bom,
một chiếc A37 luôn xuống thấp để thả bom và không may bị trúng hỏa tiển SA7
tầm nhiệt của Cộng quân, không thấy Pilot nhảy dù ra. (Phi công là Thiếu tá
Nguyễn Hữu Thiệt).
Thiếu tá Đàng cho Đại Đội 2 từ đồi 52 đánh sang mục tiêu khác, nhưng cũng
không đạt được kết quả gì, có một số binh lính của Đại Đội 2 bị thương trong đó
có Thiếu úy Trần Kim Thành (4/72). Buổi tối, phi cơ Hỏa Long lại bay quần thảo
trên khu vực quận Thường Đức, những tiếng súng nổ như bò hống của AC119 và
súng phòng không của quân Bắc Việt nổ như pháo hội trên bầu trời. Hơn 1 tuần
trôi qua kể từ khi Tiểu Đoàn 1/57 tham chiến, tại con đường liên tỉnh lộ 4 đã bị
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quân CSBV chốt kiềng và bao vây, mọi cố gắng của người lính SĐ3 vào tiếp cứu
không thực hiện được.
Tiểu Đoàn 2/56 được lệnh rút khỏi mặt trận Thường Đức. Chỉ còn lại 2 Tiểu Đoàn
2/2 và 1/57 bố trí phòng thủ từ Ba Khe cho đến chợ Hà Nha, song song với liên
tỉnh lộ 4. Từ sáng sớm phi cơ quan sát L19 đã bao vùng và các phi tuần A 37 thay
nhau đến thả bom yểm trợ cho Tiểu đoàn 79 BĐQ. Mọi ưu tiên hỏa lực đều dành
cho Chi khu Thường Đức. Khoảng 10 sáng, những phi vụ oanh tạc A 37 đã ra khỏi
vùng và những loạt đạn TOT nổ vang ở hướng Tây tỉnh lộ 4 sau đó im lặng hoàn
toàn. Chi khu Thường Đức đã thất thủ, có thể những tràng pháo TOT này do các
quân nhân tử thủ xin bắn phủ đầu để 2 bên cùng chết. Quận Thường Đức lọt vào
tay CSBV, những áp lực của BTL/SĐ3 và BCH/Tr Đ2 cũng bớt thúc dục, đè nặng
lên TĐ 1/57. Tiểu đoàn 2/2 lui về phía sau như vậy chỉ còn Tiểu Đoàn 1/57 trấn
giữ đồi 52 và phía Bắc khu định cư Hà Nha, trách nhiệm một khu vực quá dài và
rộng cho Tiểu Đoàn tăng phái.
Có một số binh lính BĐQ, ĐPQ đã chạy thoát về đến tuyến của Đại Đội 2 và
chuyển về BCH, một Thiếu úy của Đoàn 71 thoát thân chạy về kể lại sau những
ngày bị bao vây, chống trả nhiều đợt xung phong của Cộng quân miền Bắc cùng
những xác Cộng quân khi trúng phải những đợt oanh kích của Không quân. Các
Đại Đội 1 và 3 báo cáo có chạm súng và bị pháo kích vào các nơi đóng quân.
Trong lúc đó những trái pháo 130 ly nổ gần bờ sông, mảnh đạn văng tung toé, một
mãnh nhỏ văng trúng đùi bên phải, nhờ cây súng Colt cản bớt lực nên mảnh đạn
không đâm sâu. Trung sĩ 1 Hà (HSQ/B2) đứng gần bên bị trúng mảnh đạn vào
người bị thương.
Thiếu tá Bùi Văn Thiện Chi huy Đoàn 71 của sở Công Tác, Phòng 7 TTM thoát
vòng vây đã về đến BCH nhẹ. Thiếu tá Đàng ra lệnh dẫn 2 binh sĩ BK theo tỉnh lộ
4 để đón người Sĩ quan dũng cảm này. Thiếu tá Thiện với hai túi quần chứa đẩy
trái cây, nét mệt mỏi không che khuất vẻ hào hùng trên khuôn mặt. Tại BCH/TĐ
một tô mì gói được nấu mang đến chúc mừng Thiếu tá Thiện trở về sau hơn một
tuần mưu sinh thoát hiểm.
BCH/Trung Đoàn 2 thông báo cho Thiếu tá Đàng biết là có toán tiền trạm của Sư
Đoàn Nhảy Dù đến gặp Tiểu Đoàn 1/57. Toán sĩ quan gồm 1 Trung Tá Lữ Đoàn
Phó của Lữ Đoàn 1 Nhảy dù và các Đại úy tham mưu lữ đoàn. Sau khi lấy các
điểm đóng quân các Đại Đội của Tiểu Đoàn 1/57 và các vị trí đóng quân của
CSBV các Sĩ quan Dù cho biết là sẽ thay thế nay mai. Hiện giờ các Tiểu Đoàn Dù
đang được đưa vào Đà Nẵng. Với quân số đầy đủ và yểm trợ không hạn chế của
Pháo binh Dù, hy vọng sẽ tái chiếm lại Chi khu Thường Đức.
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Sau khi chiếm được Chi khu Thường Đức được 1 tuần, CSBV đã có đủ thời gian
chỉnh đốn lại hàng ngũ, phối trí trận địa và tăng cường quân số cùng những vũ khí
tối tân được khối Cộng Sản viện trợ. Bây giờ là lúc CSBV dồn mọi nổ lực để lấn
chiếm xuống khu vực đồng bằng của quận Đại Lộc. Tình báo CSBV được tin Sư
Đoàn Nhảy Dù đến tham chiến tại mặt trận Thường Đức và đối đầu với lực lượng
hùng hậu nhất của QLVNCH, vì thế CSBV phải thay đổi chiến thuật là tấn công
chia cắt Tiểu Đoàn 1/57 chiếm thượng phong trước khi Lữ Đoàn Dù đến thay thế.
Ngay từ sáng sớm, CSBV đã dùng hỏa lực pháo binh bắn vào các địa điểm đóng
quân của Đại Đội 3 và Đại Đội 4. Sau đợt pháo phủ đầu, Cộng quân tấn công vào
Đại Đội 3 do Trung úy Em chỉ huy. Bị tấn công, các binh sĩ của Đại Đội 3 đã
chống trả đợt tấn công của Cộng quân, đồng thời xin Pháo binh bắn yểm trợ.
Thiếu úy Quyết bị tử thương khi Cộng quân tràn vào vị trí phòng thủ của Trung
Đội. Pháo binh đã can thiệp kịp thời chận đứng đợt xung phong của Cộng quân tại
Đại Đội 3. Cùng thời gian, Đại Đội 4 do Trung úy Nghĩa chỉ huy đóng ở chợ Hà
Nha cũng bị CSBV tấn công sau những đợt pháo yểm trợ, lợi dụng những khu nhà
dân ở gần khu chợ Hà Nha, Cộng quân đã chia cắt vị trí đóng quân của Đại Đội 4,
các binh sĩ phải tháo lui chạy về tuyến phòng thủ của Đại Đội chỉ huy.
Thiếu tá Đàng cho toán quân báo lên thám sát khu chợ Hà Nha với hy vọng mở
đường đến BCH nhẹ và Đại Đội 2. Toán thám sát trở về báo cáo Cộng quân đang
đào hố và bố phòng tại khu chợ Hà Nha nhằm mục đích bao vây, chia cắt với khu
đồi 52. Hiện giờ, trong tay của Thiếu tá Đàng chỉ còn Đại Đội 1 của Trung úy Mến
tương đối ít thiệt hại dù hơn 2 tuần nay, Đại Đội 1 đã tấn công vào mục tiêu nhiều
lần và cũng hứng chịu pháo của Cộng quân.
Một chi đội tổng hợp M41 và M113 tăng cường cho TĐ1/57 chặn đứng đường tiến
quân của Cộng quân tại Hà Nha, kéo theo những hỏa tiển AT3 tầm nhiệt đươc phủ
xuống trận địa. Các chiến xa phải tắt máy và phân tán, những bất lợi của địa thế
trên trận địa đã gây thiệt hại cho đơn vị.

Thường Đức, Đường đi không đến.
Hai ĐĐ bị tấn công và một ĐĐ đang bị bao vây, một số binh sĩ chết và bị thương
trong 2 tuần qua. Lệnh từ BTL/ Sư Đoàn cho Tiểu Đoàn 1/57 rời khỏi vùng đóng
quân để về TTHL/SĐ3 bổ xung quân số. Sau khi bàn giao vùng trách nhiệm cho
TĐ 8 Dù, ngược với hướng về của TĐ 1/57 là các binh lính của TĐ8 Dù đi lên ở 2
10

bên đường, Cộng quân bắt đầu pháo kích dọc theo đường tỉnh lộ 4, nơi các binh sĩ
Dù đang tiến lên.
Đồi 52 thất thủ, chỉ có Chuẩn úy On và Thiếu úy Tú chạy thoát về. Sau cuộc hành
quân tại Hà Nha Tiểu Đoàn 1/57 đã bị thiệt hại hơn một ĐĐ, Đại úy Hòa, Trung
úy Ngọc mất tích, Trung úy Điểu bị bắt, Thiếu úy Quyết chết, và một số SQ, binh sĩ
bị thương. Thiếu tá An đang học tại Long Thành, được lệnh của Sư Đoàn 3 phải về
trình diện. Mặt trận Hà Nha - Thường Đức được giao lại cho SĐ Dù và những
ngày đẩm máu tiếp diễn với các trận đánh trên dãy núi Đồng Lâm. Đường vào
Thường Đức của TĐ 1/57 quá nhiều gian nan, chua sót khi một số binh sĩ phải bỏ
xác lại trong vùng đất này.
Trong chiến sử của Sư Đoàn Dù, với những trận đánh đẩm máu ở cao điềm 1062,
các TĐ Dù và Cộng quân thay nhau làm chủ cao điểm 1062, nhưng ngọn đồi 52
vẫn nằm trong tay giặc sau khi ĐĐ2 bị bao vây, thất thủ và cái bẫy nhử mồi ở chốt
Ba Khe cửa ngỏ vào quận Thường Đức bị khóa lại. Con đường từ Hà Nha vào
quận Thường Đức chưa đến 8 Km sao nhiều gian nan, đắng cay và xương máu
người lính đổ xuống.
Thiếu tá An lại một lần nữa xây dựng lại Tiểu Đoàn với quân số mới bổ xung cho
ĐĐ2. Sau 1 tuần chỉnh trang TĐ lên đường hành quân tái chiếm lại đồi 85 tại Quế
Sơn. Thêm trận chiến cho người lính Tê giác tham gia trong mùa hè 1974.
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